ПРОТОКОЛ № 1
25.01.2019 г.
Във връзка с Решение № 347/19.12.2018 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ за
откриване на процедура по реда на ЗОП – открита процедура, с наименование: „Доставка
на нетни количества активна електрическа енергия (средно и ниско напрежение) и избор на
координатор на стандартна балансираща група за обекти на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР“, разделена на обособени позиции с наименования, както следва:
Обособена позиция № 1 с наименование - „Доставка на електрическа енергия и услуги по
балансиране на краен клиент за обекти, находящи се на територията на Софийска,
Северозападна и Югозападна регионални дирекции на БСТ“;
Обособена позиция № 2 с наименование - „Доставка на електрическа енергия и услуги по
балансиране на краен клиент за обекти, находящи се на територията на Североизточна и
Северна Централна регионални дирекции на БСТ“;
Обособена позиция № 3 с наименование - „Доставка на електрическа енергия и услуги по
балансиране на краен клиент за обекти, находящи се на територията на Югоизточна и Южна
Централна регионални дирекции на БСТ”
и в изпълнение на Заповед № 42/25.01.2019 г. на Изпълнителния директор на БСТ и на
основание чл. 103, ал. 3 ЗОП вр. чл. 61, т.1 и т. 2 ППЗОП, комисия в състав:
1. Вяра Георгиева –юрисконсулт, отдел Правен, ДПОП, при ЦУ на БСТ - председател
2. Камелия Стойнева – Дукова – зам. главен счетоводител, ФС при ЦУ на БСТ – член
3. Десислава Кънева – старши счетоводител, ФС, при ЦУ на БСТ– член
се събра в сградата на ЦУ на БСТ, находяща се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ №28,
на 25.01.2019 г. и започна своята работа в 11.00 часа, след получаване на Списък с
участниците и представените от тях оферти /документът, удостоверяващ това е приложен
към настоящия протокол/. Членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103 ал. 2
ЗОП, които са приложени към настоящия протокол. Председателят на комисията изиска, а
присъстващите лица – представители на участниците, се легитимираха в съответствие с
предварително посоченото в Обявлението на настоящата поръчка, както и се вписаха в
присъствен списък /приложен към настоящия протокол/.
На провежданото публично заседание на комисията /за извършване на действията по чл. 61,
т. 1 и т. 2 ППЗОП вр. чл. 104, ал. 2 ЗОП и Обявление № 01-01-2282/19.12.2018 г. за
настоящата поръчка/, присъства представител на участника: „Гранд Енерджи
Дистрибюшън“ ЕООД. Не присъстват представители на участниците „ЧЕЗ Трейд
България“ ЕАД, „ЕНЕКОД“ АД и „Консорциум АВВ Електрифициране-Химремонтстрой“
ДЗЗД, нито на средствата за масово осведомяване – които обстоятелства са отразени в
Присъствения списък /приложен към настоящия протокол/.
В 11.10 часа започна отварянето на подадените запечатани непрозрачни опаковки по реда
на тяхното постъпване и оповестяване на тяхното съдържание, включително
предложенията на участниците по съответните показатели за оценка на офертите:
1.

„Консорциум АВВ Електрифициране-Химремонтстрой“ ДЗЗД
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вх. № 02-01-122/24.01.2018 г.
Офертата е получена чрез куриер в 12.10 часа
Офертата е подадена за участие в обособена позиция
обособена позиция № 3
2. „Гранд енерджи дистрибюшън“ ЕООД
вх. № 02-01-124/24.01.2019 г.
Офертата е внесена от Яна Петрова в 14.50 часа
Офертата е подадена за участие в обособена позиция
обособена позиция № 3
3. „Енекод“ АД
вх. № 02-01-128/24.01.2019 г.
Офертата е получена по пощата в 15.40 часа
Офертата е подадена за участие в обособена позиция
обособена позиция № 3
4. „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД
вх. № 02-01-133/24.01.2019 г.
Офертата е внесена от Ваня Попова в 16.25 часа
Офертата е подадена за участие в обособена позиция
обособена позиция № 3

№ 1, обособена позиция № 2 и

№ 1, обособена позиция № 2 и

№ 1, обособена позиция № 2 и

№ 1, обособена позиция № 2 и

От надписа на всяка от опаковките на подадените оферти, е видно че същите са за участие
и в трите обособени позиции на настоящата поръчка.
1. Действия и констатации относно отварянето на офертата на „Консорциум АВВ
Електрифициране-Химремонтстрой“ ДЗЗД с вх. № 02-01-122/24.01.2019 г.:
Офертата на този участник е представена в опаковка - 1 запечатан, непрозрачен плик,
надписан за участие в трите обособени позиции на настоящата поръчка:
Обособена позиция № 1 с наименование - „Доставка на електрическа енергия и услуги по
балансиране на краен клиент за обекти, находящи се на територията на Софийска,
Северозападна и Югозападна регионални дирекции на БСТ“
Обособена позиция № 2 с наименование - „Доставка на електрическа енергия и услуги по
балансиране на краен клиент за обекти, находящи се на територията на Североизточна и
Северна Централна регионални дирекции на БСТ“
Обособена позиция № 3 с наименование - „Доставка на електрическа енергия и услуги по
балансиране на краен клиент за обекти, находящи се на територията на Югоизточна и Южна
Централна регионални дирекции на БСТ”.
На опаковката са посочени: наименованието на участника, но не и на членовете на
обединението; наименованието на обществената поръчка и на обособените позиции, за
които се подава офертата; адрес за кореспонденция, телефон/ факс и електронен адрес.
При отварянето на плика с подадена оферта, комисията констатира наличието на документи
по чл. 39, ал. 2 ППЗОП и опис на представените документи; документи по чл. 39, ал. 3, т. 1
ППЗОП – за всяка от обособените позиции в настоящата поръчка, както и ценово
предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП. Комисията оповести съдържанието на
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представените документи и извърши проверка за наличието на всички документи, изброени
от съответния участник в приложения опис с представените документи, при което се
установи, че са представени описаните в описа документи, но реалната номерация на
страниците на документите след третия описан такъв, не съответстват на посочените
номера на страници в описа. Комисията извърши проверка и установи, че разликата в
номерацията се дължи на следното: Документът, посочен в списъка под № 4, се състои от 3
страници, с номера 8, 9 и 10, а не както е посочено с номера на страниците 8 и 9; след което
страниците на всички приложени документи са описани като номерация с едно число понисък номер. Председателят на комисията оповести съответните предложения на участника
по ценовия показател за оценка на офертите по всяка от обособените позиции:
Предложение по обособена позиция № 1:
Цена за един кВтч нетна активна електрическа енергия за всички тарифни зони /върхова,
дневна, нощна/ и нива на напрежение /средно и ниско/: 0.11900 лева без ДДС;
Предложение по обособена позиция № 2:
Цена за един кВтч нетна активна електрическа енергия за всички тарифни зони /върхова,
дневна, нощна/ и нива на напрежение /средно и ниско/: 0.11900 лева без ДДС;
Предложение по обособена позиция № 3:
Цена за един кВтч нетна активна електрическа енергия за всички тарифни зони /върхова,
дневна, нощна/ и нива на напрежение /средно и ниско/: 0.11900 лева без ДДС;
След това се пристъпи към подписване на техническото и ценовото предложение от
офертата на участника по всяка от обособените позиции от тримата членове на комисията
и от представителя на участника: „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД, който извърши
това.
2. Действия и констатации относно отварянето на офертата на „Гранд Енерджи
Дистрибюшън“ ЕООД с вх. № 02-01-124/24.01.2019 г.:
Офертата на този участник е представена в опаковка - 1 запечатан, непрозрачен плик,
надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя за участие в трите
обособени позиции на настоящата поръчка:
Обособена позиция № 1 с наименование - „Доставка на електрическа енергия и услуги по
балансиране на краен клиент за обекти, находящи се на територията на Софийска,
Северозападна и Югозападна регионални дирекции на БСТ“
Обособена позиция № 2 с наименование - „Доставка на електрическа енергия и услуги по
балансиране на краен клиент за обекти, находящи се на територията на Североизточна и
Северна Централна регионални дирекции на БСТ“
Обособена позиция № 3 с наименование - „Доставка на електрическа енергия и услуги по
балансиране на краен клиент за обекти, находящи се на територията на Югоизточна и Южна
Централна регионални дирекции на БСТ”
При отварянето на плика с подадена оферта, комисията констатира наличието на документи
по чл. 39, ал. 2 ППЗОП и опис на представените документи; документи по чл. 39, ал. 3, т. 1
ППЗОП – за всяка от обособените позиции в настоящата поръчка, както и отделни
запечатани непрозрачни пликове с надпис "Предлагани ценови параметри" за всяка една от
обособените позиции, за които се участва и които пликове съдържат съответно ценово
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предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП. Комисията оповести съдържанието на
представените документи и извърши проверка за наличието на всички документи, изброени
от съответния участник в приложения опис с представените документи, при което се
установи, че документите са представени както е посочено. Комисията отвори
представените пликове "Предлагани ценови параметри“ по трите обособени позиции и
оповести съответните предложения на участника по ценовия показател за оценка на
офертите по всяка от обособените позиции:
Предложение по обособена позиция № 1:
Цена за един кВтч нетна активна електрическа енергия за всички тарифни зони /върхова,
дневна, нощна/ и нива на напрежение /средно и ниско/: 0.10933 лева без ДДС;
Предложение по обособена позиция № 2:
Цена за един кВтч нетна активна електрическа енергия за всички тарифни зони /върхова,
дневна, нощна/ и нива на напрежение /средно и ниско/: 0.11077 лева без ДДС;
Предложение по обособена позиция № 3:
Цена за един кВтч нетна активна електрическа енергия за всички тарифни зони /върхова,
дневна, нощна/ и нива на напрежение /средно и ниско/: 0.11415 лева без ДДС;
След това се пристъпи към подписване на техническото и ценовото предложение от
офертата на участника по всяка от обособените позиции от тримата членове на комисията.
3. Действия и констатации относно отварянето на офертата на „ЕНЕКОД“ АД с вх. №
02-01-128/24.01.2019 г.:
Офертата на този участник е представена в опаковка - 1 запечатан, непрозрачен плик,
надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя за участие в трите
обособени позиции на настоящата поръчка:
Обособена позиция № 1 с наименование - „Доставка на електрическа енергия и услуги по
балансиране на краен клиент за обекти, находящи се на територията на Софийска,
Северозападна и Югозападна регионални дирекции на БСТ“
Обособена позиция № 2 с наименование - „Доставка на електрическа енергия и услуги по
балансиране на краен клиент за обекти, находящи се на територията на Североизточна и
Северна Централна регионални дирекции на БСТ“
Обособена позиция № 3 с наименование - „Доставка на електрическа енергия и услуги по
балансиране на краен клиент за обекти, находящи се на територията на Югоизточна и Южна
Централна регионални дирекции на БСТ”
При отварянето на плика с подадена оферта, комисията констатира наличието на документи
по чл. 39, ал. 2 ППЗОП и опис на представените документи; документи по чл. 39, ал. 3, т. 1
ППЗОП – за всяка от обособените позиции в настоящата поръчка, както и отделни
запечатани непрозрачни пликове с надпис "Предлагани ценови параметри" за всяка една от
обособените позиции, за които се участва и които пликове съдържат съответно ценово
предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП. Комисията оповести съдържанието на
представените документи и извърши проверка за наличието на всички документи, изброени
от съответния участник в приложения опис с представените документи, при което се
установи, че документите са представени както е посочено. Комисията отвори
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представените пликове "Предлагани ценови параметри“ по трите обособени позиции и
оповести съответните предложения на участника по ценовия показател за оценка на
офертите по всяка от обособените позиции:
Предложение по обособена позиция № 1:
Цена за един кВтч нетна активна електрическа енергия за всички тарифни зони /върхова,
дневна, нощна/ и нива на напрежение /средно и ниско/: 0.12500 лева без ДДС;
Предложение по обособена позиция № 2:
Цена за един кВтч нетна активна електрическа енергия за всички тарифни зони /върхова,
дневна, нощна/ и нива на напрежение /средно и ниско/: 0.12500 лева без ДДС;
Предложение по обособена позиция № 3:
Цена за един кВтч нетна активна електрическа енергия за всички тарифни зони /върхова,
дневна, нощна/ и нива на напрежение /средно и ниско/: 0.12500 лева без ДДС;
След това се пристъпи към подписване на техническото и ценовото предложение от
офертата на участника по всяка от обособените позиции от тримата членове на комисията
и от представителя на участника: „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД, който извърши
това.
4. Действия и констатации относно отварянето на офертата на „ЧЕЗ Трейд България“
ЕАД с вх. № 02-01-133/24.01.2019 г.:
Офертата на този участник е представена в опаковка - 1 запечатан, непрозрачен плик,
надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя за участие в трите
обособени позиции на настоящата поръчка:
Обособена позиция № 1 с наименование - „Доставка на електрическа енергия и услуги по
балансиране на краен клиент за обекти, находящи се на територията на Софийска,
Северозападна и Югозападна регионални дирекции на БСТ“
Обособена позиция № 2 с наименование - „Доставка на електрическа енергия и услуги по
балансиране на краен клиент за обекти, находящи се на територията на Североизточна и
Северна Централна регионални дирекции на БСТ“
Обособена позиция № 3 с наименование - „Доставка на електрическа енергия и услуги по
балансиране на краен клиент за обекти, находящи се на територията на Югоизточна и Южна
Централна регионални дирекции на БСТ”
При отварянето на плика с подадена оферта, комисията констатира наличието на документи
по чл. 39, ал. 2 ППЗОП и опис на представените документи; документи по чл. 39, ал. 3, т. 1
ППЗОП – за всяка от обособените позиции в настоящата поръчка, както и отделни
запечатани непрозрачни пликове с надпис "Предлагани ценови параметри" за всяка една от
обособените позиции, за които се участва и които пликове съдържат съответно ценово
предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП. Комисията оповести съдържанието на
представените документи и извърши проверка за наличието на всички документи, изброени
от съответния участник в приложения опис с представените документи, при което се
установи, че: приложени са описаните в описа документи, но посочената в описа номерация
на страниците им не съответства на действителната такава. Комисията извърши проверка и
установи, че разликата в номерацията се дължи на следното: Описът на представените
документи се състои от три страници, а не от две, както е посочено в него, след което в него
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страниците на всички приложени документи са посочени с едно число по-нисък номер от
този, с който действително фигурират в офертата. Представената Декларация по чл. 39, ал.
3, т. 1, б „д“ ППЗОП /декларация, че при изготвянето на офертата са спазени задълженията,
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и
условията на труд/ за обособена позиция № 3 реално е с посочен на нея номер на страница
30, а не 29, както е посочено в описа. Ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП за
обособена позиция № 1 е с посочено на него първа страница с номер 30 /като по този начин
две страници от офертата на участника се явяват номерирани с един и същи номер/; от стр.
31 описът отговоря по номерация на страниците с представените документи. Комисията
отвори представените пликове "Предлагани ценови параметри“ по трите обособени
позиции и оповести съответните предложения на участника по ценовия показател за оценка
на офертите по всяка от обособените позиции:
Предложение по обособена позиция № 1:
Цена за един кВтч нетна активна електрическа енергия за всички тарифни зони /върхова,
дневна, нощна/ и нива на напрежение /средно и ниско/: 0. 11321 лева без ДДС;
Предложение по обособена позиция № 2:
Цена за един кВтч нетна активна електрическа енергия за всички тарифни зони /върхова,
дневна, нощна/ и нива на напрежение /средно и ниско/: 0. 11321 лева без ДДС;
Предложение по обособена позиция № 3:
Цена за един кВтч нетна активна електрическа енергия за всички тарифни зони /върхова,
дневна, нощна/ и нива на напрежение /средно и ниско/: 0.11321 лева без ДДС;
След това се пристъпи към подписване на техническото и ценовото предложение от
офертата на участника по всяка от обособените позиции от тримата членове на комисията
и от представителя на участника: „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД, който извърши
това.
Комисията приключи публичната част от заседанието си в 11.50 часа на 25.01.2019 г., със
съставянето на настоящия протокол, състоящ се от общо 6 страници.
Приложения: Декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП – 3 бр., Списък на участниците и протокол
по чл. 48, ал. 6 ППЗОП, Присъствен списък.
Комисия съгласно Заповед № 42/25.01.2019 г.
на Изпълнителния директор на ДП БСТ:
/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/
/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/
……………………………..
………………………………….
Вяра Георгиева, председател
Камелия Стойнева-Дукова, член
/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/
………………………….
Десислава Кънева, член
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