Вх. № 01-04-151/30.01.2019 г.
ДОКЛАД
по чл. 103, ал. 3 ЗОП вр. чл. 60 ППЗОП
от Комисия, назначена със Заповед № 42/25.01.2019 г. на Изпълнителния директор на БСТ
Относно: разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в откритата с
Решение № 347/19.12.2018 г. на Изпълнителния директор на БСТ за откриване на процедура
по реда на ЗОП 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“, по обособени позиции
с наименования: Обособена позиция № 1: „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:
„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: „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 за извършен подбор на участници

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:
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”,
със Заповед № 42/25.01.2018 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ, на основание чл.
103, ал. 1 ЗОП и чл. 51, ал. 1 вр. чл. 54 и сл. ППЗОП, е назначена комисия в състав:
1. Вяра Георгиева – Юрисконсулт, ДПОП, при ЦУ на БСТ – председател;
2. Десислава Кънева – Старши счетоводител при ЦУ на БСТ – член;
3. Камелия Стойнева-Дукова – Зам. главен счетоводител при ЦУ на БСТ – член;
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4. Рада Гьонова – Директор ДПОП, при ЦУ на БСТ – резервен член;
5. Светла Николова – Главен счетоводител при ЦУ на БСТ – резервен член,
със следните задачи:
1. комисията да отвори, разгледа и оцени подадените оферти за участие в откритата с
Решение № 347/19.12.2018 г. на Изпълнителния директор на БСТ, открита процедура по
реда на ЗОП 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: Обособена позиция № 1 - „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 „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 - „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“, да ги класира и да извърши подбор на
участниците, при спазване на правилата в ЗОП, ППЗОП, Обявлението и Документацията за
настоящата обществена поръчка;
2. комисията да започне работа на 25.01.2019 г., в 11:00 часа, на адрес: гр. София, ул.
Хайдушко изворче № 28, в административната сграда на ЦУ на БСТ, след получаване на
списъка с участниците и представените оферти и да извърши действията по чл. 54, ал. 1 – 5
ППЗОП, във връзка с чл. 104, ал. 2 ЗОП;
3. комисията, в срок до 25.02.2019 г.:
- да извърши действията по чл. 54, ал. 1-2, ал. 7-8, ал. 12-13 и чл.56 – 58 ППЗОП съгласно
реда по чл. 61 ППЗОП, като състави съответни протоколи, отразяващи работата й;
- да състави Доклад по чл. 103, ал. 3 ЗОП вр. чл. 60 ППЗОП, който да предаде на
Възложителя ведно с цялата документация по проведената обществена поръчка;
4. комисията да съхранява документите, свързани с обществената поръчка, до приключване
на работата й, в архива към стая 2-4 Дирекция „Правна и обществени поръчки“, ет. 2,
административната сграда на ЦУ на БСТ, с адрес в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ №
28.
Промени в състава, сроковете за работа и задачите на комисията не са извършвани.
Работният процес на комисията протече в следните основни етапи:
– провеждане на публично заседание на 25.01.2019 г. от 11.00 часа, на което се извършиха
действията по чл. 61, т. 1 и т. 2 ППЗОП и се състави Протокол № 1, приложен към
настоящия;
- на 28.01.2019 г. бе проведено закрито заседание за извършване на действията по чл. 61, т.
3-7 вкл. ППЗОП; за същите е съставен Протокол № 2/18.09.2018 г., приложен към
настоящия.
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Предвид представените документи и информация в опаковките на офертите на класираните
участници в процедурата по обособените позиции – I, II, III, комисията не е намерила
основание за изискване на допълнителни такива.
Оферти за участие в настоящата процедура са подадени както следва:
1. „Консорциум АВВ Електрифициране-Химремонтстрой“ ДЗЗД
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 № 1, обособена позиция № 2 и
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 № 1, обособена позиция № 2 и
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 № 1, обособена позиция № 2 и
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 № 1, обособена позиция № 2 и
обособена позиция № 3
в обособена позиция № 1, обособена позиция № 2 и обособена позиция № 3
В изпълнение на указаното ни, извършихме следното:
На датата, посочена в Заповед № 42/25.01.2019 г., комисията – в основния си състав, се
събра в сградата на ЦУ на ДП БСТ, находяща се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ №28
и започна своята работа в 11.00 часа, след получаване на списъка с участниците и
представените от тях оферти.
На провежданото публично заседание на комисията, присъства представител на участника:
„Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД. Не присъстват представители на участниците „ЧЕЗ
Трейд България“ ЕАД, „ЕНЕКОД“ АД и „Консорциум АВВ ЕлектрифициранеХимремонтстрой“ ДЗЗД, нито на средствата за масово осведомяване – които обстоятелства
са отразени в Присъствен списък /приложен към Протокол № 1/.
Членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП, след което, започна
отварянето на подадените запечатани непрозрачни опаковки по реда на тяхното постъпване

Доклад от работата на Комисия, назначена със Заповед № 42/25.01.2019 г. на изпълнителния директор на ДП БСТ
стр. 3

и оповестяване на тяхното съдържание, в т.ч. и направените ценови предложения,
подписване на изискуемите се документи.
Опаковките бяха отворени по ред на подаването им, като във всяка от тях се съдържаха
документи за участие по трите обособени позиции в настоящата поръчка.
Констатира се, че офертата на участника „Консорциум АВВ ЕлектрифициранеХимремонтстрой“ ДЗЗД с вх. № 02-01-122/24.01.2019 г. е представена в опаковка - 1
запечатан, непрозрачен плик, надписан за участие в трите обособени позиции на
настоящата поръчка, като на плика е посочено само наименованието на участника в
процедурата, но не и наименованията на участниците в консорциума-участник – изискване,
както на закона – чл. 47, ал. 2, т. 1 ППЗОП, така и изрично посочено от Възложителя – р.
IV, т. 7-1 от Документацията за участие. Останалите реквизити на опаковката на този
участник са били налични и съответстващи на закона и изискванията на Възложителя.
Всички останали участници са представили оферти в опаковка - 1 запечатан, непрозрачен
плик, надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя, за обособената/ите
позия/ии, за която/ито се подава. При отварянето на пликовете с подадени оферти на всички
участници, комисията констатира наличието на документи по чл. 39, ал. 2 и на отделни
такива по чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП, подадени за участие в съответните обособени позиции,
отделни описи на представените документи по съответните обособени позиции, както и
отделни документи със съответно ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП за
отделните обособени позиции. Комисията оповести съдържанието на представените
документи и извърши проверка за наличието на всички документи, изброени от съответния
участник в приложения опис по дадена обособена позиция с представените документи, при
което се установи, че документите са представени както е посочено; за двама от
участниците е констатирано, че посочените номера на страници на описаните в него
документи се разминават с действителните им такива, но документите в цялост са налични.
Членовете на комисията подписаха техническите предложения на всеки от участниците, а
след това и ценовите им предложения, които бяха обявени съответно. Присъстващия
представител на участника „Гранд енерджи дистрибюшън“ ЕООД, също подписа
техническите и ценовите предложения на останалите участници.
С извършване на горните действия, за които е съставен Протокол № 1/25.01.2019 г.,
комисията приключи публичната част от заседанието си в 11.50 часа на 25.01.2019 г.
Протоколът се състои от 6 страници и е подписан от всеки от членовете на комисията без
забележки.
На 28.01.2019 г., от 09.30 ч., комисията, на свое закрито заседание пристъпи към
разглеждане на представените оферти и оценка, съгласно избрания критерий за възлагане,
тези от тях, които съответстват на предварително обявените условия; разглеждане на
документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор, на участниците в
низходящ ред спрямо получените оценки до установяване на съответствие с изискванията
за личното състояние и критериите за подбор на двама участници, които класира на първо
и второ място.
В началото на своето закрито заседание, комисията отбеляза, че на проведеното публично
заседание на Комисията по отваряне на подадените оферти, подписване на техническите и

Доклад от работата на Комисия, назначена със Заповед № 42/25.01.2019 г. на изпълнителния директор на ДП БСТ
стр. 4

ценовите предложения и обявяване на ценовите предложения, е констатирано, че офертата
на участника „КОНСОРЦИУМ АВВ-ЕЛЕКТРИФИЦИРАНЕ-ХИМРЕМОНТСТРОЙ“
ДЗЗД, получила вх. № 02-01-122/24.01.2019 г., е подадена в непрозрачна опаковка, която не
е надписана в съответствие с изискванията на закона и възложителя. Този недостатък прави
офертата несъответстваща на предварително обявените условия на поръчката и предвид чл.
61, т. 3 ППЗОП, комисията не разглеждала и оценявала представената оферта на този
участник по никоя от обособените позиции в нея. Действията по отношение на офертата с
вх. № 01-02-122/24.01.2019 г., извършени от комисията, на проведеното публично заседание
и отразени в Протокол № 1/25.01.2019 г., не са вземани под внимание при последващата й
работа.
След това, по обособени позиции, комисията разгледа техническите предложения от
офертите на останалите участници и провери тяхното съответствие с изискванията на
техническите спецификации от документацията за участие. В офертите на участниците
„Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ООД и „Енекод“ АД, са представени технически
предложения /по трите обособени позиции/, съдържащи:
1. предложение за изпълнение на поръчката – оригинал, попълнено съобразно образеца
от Документацията за участие, в съответствие с всички технически спецификации и
изисквания на възложителя, подписано от правоимащо лице;
2. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – оригинал
попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от правоимащо
лице;
3. декларация за срока на валидност на офертата – попълнена съобразно образеца от
Документацията за участие и подписана от правоимощо лице;
4. декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци
и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато
е приложимо – попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана
от правоимащо лице.
В офертата на участника „Чез Трейд България“ ООД, също са представени технически
предложения /по трите обособени позиции/, съдържащи:
1. предложение за изпълнение на поръчката – оригинал, попълнено съобразно образеца
от Документацията за участие, в съответствие с всички технически спецификации и
изисквания на възложителя;
2. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – оригинал
попълнена съобразно образеца от Документацията за участие;
3. декларация за срока на валидност на офертата – попълнена съобразно образеца от
Документацията за участие;
4. декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци
и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато
е приложимо – попълнена съобразно образеца от Документацията за участие;
5.
документ за упълномощаване – представеният документ е с нотариална заверка на
подписите на представляващите по закон дружеството-участник в процедурата, като
документът е нотариално заверен препис на оригинала, с него обаче не се дават права на
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лицето, подписало и подало офертата на този участник, да подпише и подаде офертата /т.е.
упълномощаването е за други действия и за пред други лица, различни от възложителя/.
При извършената проверка от комисията за установяване съответствието на направената
оферта /техническо и ценово предложение/ за изпълнение предмета на поръчката по всяка
от обособените позиция, с поставените от възложителя изисквания, се установява, че
офертата на участника „Чез Трейд България“ ЕАД не отговарят на предварително обявените
условия на поръчката в р. IV, т. 5 от Документацията, а именно: за съдържанието на
представения документ за упълномощаване на лицето, подаващо офертата за участие.
Текстът на представеното пълномощно е ясен и недвусмислен, поради което комисията не
е имала правна възможност да използва възможността по чл. 54, ал. 13 ППЗОП за
разяснение или проверка на заявените данни. Налице е липсващ документ – пълномощно за
лицето, подало оферта, който документ е задължителен такъв съгласно нормата на чл. 39,
ал. 3, т. 1, б. а) ППЗОП. Поради установеното несъответствие в офертата на този участник,
подадена за участие по всички обособени позиции в настоящата поръчка, с предварително
обявените условия на поръчката, предвид чл. 61, т. 3 ППЗОП, комисията не е разглеждала
и оценявала представената оферта на този участник.
Последователно, по обособени позиции, техническите и ценови предложения на
участниците „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ООД и „Енекод“ АД, са разгледани и е
констатирано тяхното съответствие с изискванията на възложителя и закона, поради което
техните оферти са допуснати до оценка и класиране.
Поради наличие на само две допуснати оферти до оценка по всяка от обособените позиции,
комисията не е приложила чл. 72 ЗОП и не е извършвала проверка по отношение на
ценовите предложения на допуснатите участници за наличие на предложение на участник,
което да е с повече от 20% по-благоприятно от средната стойност на предложенията на
останалите участници по същия показател, подлежащ на оценка.
Ценовите предложения на участниците „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ООД и „Енекод“
АД са оценени съгласно заложеното – най-ниска предложена цена.
Въз основа на направените ценови предложения от допуснатите участници, комисията
извърши класирането им по всяка от обособените позиции по отделно.
След това, на участниците „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ООД и „Енекод“ АД, класирани
съответно на първо и второ място по всяка от обособените позиции, бяха разгледани
представените документи, свързани с личното състояние и критериите за подбор, при което
бе установено, че всички участници, по съответните обособени позиции, за които са подали
оферти, са представили всички необходими и изискуеми се документи, в изискуеми се
форми, подписани от съответните задължени лица. От извършените проверки на
посочените документи от комисията - за установяване съответствието на участниците, с
поставените от възложителя изисквания - за лично състояние, бе установено че същите са
представили документи, без в тях да има липса, непълнота или несъответствие на
информацията, включително нередовност или фактическа грешка и от тях не се установява
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каквото и да било несъответствие с поставените от възложителя изисквания към личното
състояние и критериите за подбор. Поради това, от никой от класираните участници не е
изисквано представяне на допълнителни документи и/или коригирани такива, протоколът
с тези констатации, не е изпращан до участниците, нито е публикуван на профила на
купувача отделно.
Комисията приключи закритото си заседание в 15.30 часа на 28.01.2019 г., със съставянето
на Протокол № 2/28.01.2019 г., състоящ се от общо двадесет и две страници. Протоколът е
подписан от всеки от членовете на комисията, без забележки.
По обособени позиции № 1, № 2 и № 3, предвид представените от участниците оферти и
направени от комисията констатации, се предлагат да се отстранят от процедурата
участниците:
1. „КОНСОРЦИУМ АВВ-ЕЛЕКТРИФИЦИРАНЕ-ХИМРЕМОНТСТРОЙ“ ДЗЗД, с
подадена оферта с вх. № 02-01-122/24.01.2019 г.
2. „ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, с подадена оферта с вх. № 02-01-133/24.01.2019 г.
Мотиви за отстраняването на участника: „КОНСОРЦИУМ АВВ-ЕЛЕКТРИФИЦИРАНЕХИМРЕМОНТСТРОЙ“ ДЗЗД, с подадена оферта с вх. № 02-01-122/24.01.2019 г.
На проведеното публично заседание на 25.01.2019 г., комисията е констатирала, че 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 обществената поръчка и на обособените
позиции, за които се подава офертата; адрес за кореспонденция, телефон/ факс и електронен
адрес, наименованието на участника, но не и наименованието на членовете на
обединението.
Изискването за посочване на наименованието на членовете на обединението, в случаите
когато оферта се подава от участник – обединение, е императивно поставено от закона – чл.
47, ал. 2, т. 1 ППЗОП, като също така, това е указано и изрично от Възложителя в
Документацията за участие - раздел IV. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА
ОФЕРТАТА, В Т.Ч. И НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ. КОМУНИКАЦИЯ.
ГАРАНЦИИ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР, т. 7. ПОДАВАНЕ:
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„7.1. Документите, свързани с участието в процедурата и систематизирани съобразно
посочените по-горе изисквания, се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху
която се посочват: наименованието на участника и на членовете на обединението,
когато е приложимо; наименованието на обществената поръчка и на обособената
позиция, за която се подава, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по
възможност факс и електронен адрес:
ДО: ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“,
със седалище и адрес на управление:
гр.София, ул.Хайдушко изворче № 28
ОФЕРТА
За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с наименование:
„........................................................................................,
позиция:..............................................................“,

по

обособена

Оферта от:......................................................................................................................................
/наименование на участника и на членовете на обединението, когато е приложимо/
Адрес за кореспонденция:.........................................................
Телефон:......................................................................................
Факс:.............................................................................................
e-mail:.............................................................................................
„
Установеното от комисията несъответствие в подадената оферта от участника
„КОНСОРЦИУМ АВВ-ЕЛЕКТРИФИЦИРАНЕ-ХИМРЕМОНТСТРОЙ“ ДЗЗД за
участие и в трите обособени позиции на настоящата поръчка – надписване на
опаковката, което не е в съответствие с изискванията на закона – чл. 47, ал. 2, т. 1
ППЗОП и на Възложителя – р. IV, т. 7-1 от Документацията за участие, прави офертата
несъответстваща на закона и на предварително обявените условия на поръчката,
поради което, на основание чл. 107, ал. 2, б. „а“ ЗОП, комисията предлага участникът
да бъде отстранен от участие по трите обособени позиции на настоящата поръчка.
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Мотиви за отстраняването на участника: „ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, с подадена
оферта с вх. № 02-01-133/24.01.2019 г.
На проведеното закрито заседание на 25.01.2019 г., комисията е констатирала, че в офертата
на този участник, в представените технически предложения и по трите обособени позиции,
е представен документ за упълномощаване на лицето подало и подписало офертата /в т.ч.
техническо и ценово предложение/, който документ е нотариално заверен препис на
оригинала на документ с нотариална заверка на подписите на представляващите по закон
дружеството-участник в процедурата, но със съдържание, което не е съгласно изискуемото
се по закон и указанията на възложителя. С представения документ, пълномощникът се
упълномощава със следните права: „да представлява Дружеството пред
„Електроразпределение Юг“ ЕАД, „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, „ЧЕЗ
Електро България“ АД, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“
АД, „Електроразпределение Север“ АД, „ЕСП Златни пясъци“ ООД, „ЕРП Златни пясъци“
АД, „Национална електрическа компания“ ЕАД, „Електроенергиен системен оператор“
ЕАД, във връзка с регистрацията на крайни клиенти на свободен пазар на електрическа
енергия, както и да подписва, подава и получава необходимите документи свързани с
процеса по смяна на доставчик. Във връзка с правата описани в предходното изречение,
пълномощникът е упълномощен да се подписва от името на упълномощителите и от
името на Дружеството, там където е необходимо за упражняване на правата по
пълномощното.“
Видно от съдържанието, упълномощеното лице, няма права да подписва и подава оферта за
участие в настоящата поръчка.
Съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП, офертата включва „документ за упълномощаване, когато
лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника“. В
Документацията за участие - раздел IV. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА
ОФЕРТАТА, В Т.Ч. И НА ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИ. КОМУНИКАЦИЯ.
ГАРАНЦИИ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР, т. 5. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА, е
посочено, че Техническото предложение за всяка от обособените позиции, за които се
подава оферта следва да съдържа:
o „Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният
представител на участника. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата
(упълномощен и упълномощител/и), както и изрично изявление, че упълномощеното лице
има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. ЕЕДОП не
може да бъде представян от упълномощено лице…..“ /стр. 3 от раздел IV на
Документацията/.
Документите от Техническото предложение на този участник по всяка от обособените
позиции, включващо: предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с
техническите спецификации и изискванията на възложителя; декларация за съгласие с
клаузите на приложения проект на договор; декларация за срока на валидност на офертата;
декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, а така
също и документите от Ценовото предложение на участника по всяка от обособените
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позиции, не са подписани от правоимащо лице – т.е. те не са подписани нито от законен
представител на участника /за целта е извършена справка в Търговския регистър по
партидата на дружеството/, нито от изрично упълномощено за целта лице
/представено е пълномощно за лицето, подписало офертата, но с право за
представителство пред други юридически лица, различни от възложителя по тази
поръчка и с обем на тези права, различен от подаване и подписване на оферта за
участие в настоящата поръчка/.
Поради непредставянето на валиден по форма и съдържание задължителен документ,
офертата на участника „Чез Трейд България“ ЕАД и по трите обособени позиции на
поръчката, се явява несъответстваща със закона – чл. 39, ал. 3, т. 1, б. а) ППЗОП и с
предварително обявените условия на поръчката - р. IV, т. 5 от Документацията за
участие, поради което, на основание чл. 107, ал. 2, б. „а“ ЗОП, комисията предлага
участникът да бъде отстранен от участие по трите обособени позиции на настоящата
поръчка.
Предвид извършените в хода на работата на комисията констатации, предлагаме да бъдат
допуснати следните участници в процедурата:
По обособена позиция № 1:
1.
„Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД, с оферта с вх. № 02-01-124/24.01.2019 г.
Мотиви: Участникът е представил Оферта /техническо и ценово предложение за участие в
процедурата /, която отговаря напълно на всички изисквания на ЗОП и ППЗОП, а така също
и на всички предварително обявени условия на поръчката. Участникът е представил и
документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за установяване съответствието му с поставените от
възложителя изисквания – за лично състояние, годност, технически и професионални
способности, в които няма липса, непълнота или несъответствие на информацията,
включително нередовност или фактическа грешка и от тях не е установено каквото и да
било несъответствие с поставените от възложителя критерии за подбор.
2.
„Енекод“ АД, с оферта с вх. № 02-01-128/24.01.2019 г.
Мотиви: Участникът е представил Оферта /техническо и ценово предложение за участие в
процедурата /, която отговаря напълно на всички изисквания на ЗОП и ППЗОП, а така също
и на всички предварително обявени условия на поръчката. Участникът е представил и
документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за установяване съответствието му с поставените от
възложителя изисквания – за лично състояние, годност, технически и професионални
способности, в които няма липса, непълнота или несъответствие на информацията,
включително нередовност или фактическа грешка и от тях не е установено каквото и да
било несъответствие с поставените от възложителя критерии за подбор.
По обособена позиция № 2:
1.
„Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД, с оферта с вх. № 02-01-124/24.01.2019 г.
Мотиви: Участникът е представил Оферта /техническо и ценово предложение за участие в
процедурата /, която отговаря напълно на всички изисквания на ЗОП и ППЗОП, а така също
и на всички предварително обявени условия на поръчката. Участникът е представил и
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документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за установяване съответствието му с поставените от
възложителя изисквания – за лично състояние, годност, технически и професионални
способности, в които няма липса, непълнота или несъответствие на информацията,
включително нередовност или фактическа грешка и от тях не е установено каквото и да
било несъответствие с поставените от възложителя критерии за подбор.
2.
„Енекод“ АД, с оферта с вх. № 02-01-128/24.01.2019 г.
Мотиви: Участникът е представил Оферта /техническо и ценово предложение за участие в
процедурата /, която отговаря напълно на всички изисквания на ЗОП и ППЗОП, а така също
и на всички предварително обявени условия на поръчката. Участникът е представил и
документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за установяване съответствието му с поставените от
възложителя изисквания – за лично състояние, годност, технически и професионални
способности, в които няма липса, непълнота или несъответствие на информацията,
включително нередовност или фактическа грешка и от тях не е установено каквото и да
било несъответствие с поставените от възложителя критерии за подбор.
По обособена позиция № 3:
1.
„Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД, с оферта с вх. № 02-01-124/24.01.2019 г.
Мотиви: Участникът е представил Оферта /техническо и ценово предложение за участие в
процедурата /, която отговаря напълно на всички изисквания на ЗОП и ППЗОП, а така също
и на всички предварително обявени условия на поръчката. Участникът е представил и
документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за установяване съответствието му с поставените от
възложителя изисквания – за лично състояние, годност, технически и професионални
способности,, в които няма липса, непълнота или несъответствие на информацията,
включително нередовност или фактическа грешка и от тях не е установено каквото и да
било несъответствие с поставените от възложителя критерии за подбор.
2.
„Енекод“ АД, с оферта с вх. № 02-01-128/24.01.2019 г.
Мотиви: Участникът е представил Оферта /техническо и ценово предложение за участие в
процедурата /, която отговаря напълно на всички изисквания на ЗОП и ППЗОП, а така също
и на всички предварително обявени условия на поръчката. Участникът е представил и
документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за установяване съответствието му с поставените от
възложителя изисквания – за лично състояние, годност, технически и професионални
способности, в които няма липса, непълнота или несъответствие на информацията,
включително нередовност или фактическа грешка и от тях не е установено каквото и да
било несъответствие с поставените от възложителя критерии за подбор.
Въз основа на извършените оценителни действия, съобразно заложената в документацията
методика за оценка по съответна обособена позиция, като бе взето предвид допуснатите и
отстранени от участие в процедурата участници, комисия извърши следното:
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Класиране по обособена позиция № 1 „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“:
1.
„Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД с оферта с вх. № 02-01-124/24.01.2019 г., с
която е предложена 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.
2.
„Енекод“ АД с оферта с вх. № 02-01-128/24.01.2019 г., с която е предложена 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.
Класиране по обособена позиция № 2 „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“:
1.
„Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД с оферта с вх. № 02-01-124/24.01.2019 г., с
която е предложена 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.
2.
„Енекод“ АД с оферта с вх. № 02-01-128/24.01.2019 г., с която е предложена 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.
Класиране по обособена позиция № 3 „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”:
1.
„Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД с оферта с вх. № 02-01-124/24.01.2019 г., с
която е предложена 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.
2.
„Енекод“ АД с оферта с вх. № 02-01-128/24.01.2019 г., с която е предложена 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.
Предвид извършените в хода на работата на комисията констатации и оценителни действия
в настоящата обществена поръчка по всяка от обособените позиции, предлагаме да бъде
сключен договор с класирания на първо място участник по съответна обособена позиция, а
именно:
По обособена позиция № 1 „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“:
участник „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД, подал оферта за участие с вх. № 02-01124/24.01.2019 г., с която е предложена най-ниската цена за един кВтч нетна активна
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електрическа енергия за всички тарифни зони /върхова, дневна, нощна/ и нива на
напрежение /средно и ниско/: 0.10933 лева без ДДС – най-ниска цена.
По обособена позиция № 2: „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“:
участник „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД, подал оферта за участие с вх. № 02-01124/24.01.2019 г., с която е предложена най-ниската 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.
По обособена позиция № 3: „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”:
участника „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД, подал оферта за участие с вх. № 02-01124/24.01.2019 г., с която е предложил най-ниската 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.
Настоящият Доклад, състоящ се общо от 14 страници, е съставен на 29.01.2019 г., в 16.30
часа, с което приключи работата на назначената комисия със Заповед № 42/25.01.2019 г. на
Изпълнителния директор на ДП БСТ, за разглеждане, оценка и класиране на подадените
оферти за участие в откритата с Решение № 347/19.12.2018 г. на Изпълнителния директор
на БСТ за откриване на процедура по реда на ЗОП 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“, по обособени позиции с наименования: Обособена позиция № 1:
„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: „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: „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 за
извършен подбор на участници.
Неразделна част от настоящия Доклад, са изготвените протоколи от работата на комисията
- Протокол № 1/25.01.2019 г. и Протокол № 2/28.01.2019 г., с приложенията към тях.
На основание чл. 106, ал. 1 ЗОП и чл. 60, ал. 3 ППЗОП настоящият доклад ведно с
Документацията за участие в настоящата процедура и постъпилите оферти, се предават на
Изпълнителния директор на ДП БСТ за утвърждаване, на датата, на която същият е
входиран в деловодството на ДП БСТ.
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Комисия съгласно Заповед № 42/25.01.2019 г.
на Изпълнителния директор на ДП БСТ:
/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/
……………………………..
Вяра Георгиева, председател

/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/
…………………………
Камелия Стойнева-Дукова, член

/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/
………………………….
Десислава Кънева, член
УТВЪРЖДАВАМ Доклад вх. № № 01-04-151/30.01.2019 г., изготвен от комисия,
назначена със Заповед № 42/25.01.2019 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ, на
основание чл. 106, ал. 3 ЗОП, след запознаване със съдържанието му и приложенията
към него.

Дата: 31 януари 2019 г.

Възложител: /подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/
Дамян Дамянов,
Изпълнителен директор на
ДП „Български спортен тотализатор“
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