СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РАЙОН ТРИАДИЦА
Обществена поръчка, възлагана чрез Публично състезание по реда и условията на Глава двадесет и пета от ЗОП, с
предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия за обекти на Район Триадица – СО и избор на координатор
на стандартна балансираща група“

П Р О Т О К О Л №21
отразяващ работата на Комисията, определена за провеждане на процедура Публично
състезание по реда на Глава 25та от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка
на нетна активна електрическа енергия за обекти на Район Триадица – СО и избор на
координатор на стандартна балансираща група“, открита с Решение № РТР20-РД93-2 от
26.03.2020 г. на Кмета на Район Триадица – СО

Днес, 01.09.2020 г., в заседателната зала на Район Триадица – СО, находяща се на
третия етаж (стая №301) в административната сграда на Района, в гр. София, ул. „Алабин“
№54, се проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед № РТР20-РД921/20.05.2020 г. на Кмета на Район Триадица – СО, имаща за задача да извърши преглед,
оценка и класиране на офертите, депозирани за участие в процедура Публично състезание
за възлагане на обществена поръчка по реда и при условията на Глава 25та от Закона за
обществените поръчки (ЗОП), с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа
енергия за обекти на Район Триадица – СО и избор на координатор на стандартна
балансираща група“, открита с Решение №РТР20-РД93-2 от 26.03.2020 г., изменено с
Решение № РТР20-РД93-2-/2/ от 10.04.2020 г. на Възложителя.
Комисията, определена с цитираната Заповед на Кмета на Район Триадица - СО,
заседава в следния състав:
Председател: Руслан Баждеков – Заместник – кмет на Район Триадица – СО
Членове:
1. Камелия Пандалиева - главен специалист в отдел „ФСД“,
2. Мария Недялкова – външен експерт, правоспособен юрист.
Обстоятелството, че всички редовни членове на Комисията присъстват на
провежданото нейно закрито заседание, предопределя и наличието на кворум и мнозинство
за приемане на валидни решения от страна на помощния орган на Възложителя.
I. След извършване на посочената в предходния абзац формална проверка, важима за
спазване на процедурния ред за законосъобразно провеждане на процедурата,
Председателят на Комисията откри заседанието в 11:00 часа, като запозна членовете ѝ с
обстоятелството, че в рамките на законоустановения в чл. 54, ал. 9 от ППЗОП срок, ясно
посочен и от Комисията в заключителната част на съставения от нея Протокол №1,
започнат на 20.05.2020 г., обективиращ констатациите на помощния орган досежно
съответствието на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, съдържащи се в офертите,
подадени за участие в процедурата, с изискванията към личното състояние на Участниците
и критериите за подбор, утвърдени от Възложителя за целите на настоящето възлагане, в
Деловодството на Район Триадица - СО са постъпили допълнителни документи към
офертите, подадени за участие в процедурата от всички Участници, спрямо
информацията, отразена в ЕЕДОП от чиито оферти Комисията е констатирала непълноти
и/или несъответствия и/или нередовности и съответно е дала указания за тяхното
1 На основание §131, ал. 3 от ПЗР на ЗИДЗОП, във връзка с §12 от Закон за мерките и действията по време на извънредното
положение, всички цитирани в настоящия Протокол разпоредби на ЗОП и ППЗОП, са съгласно редакцията им, действаща до 1 ноември
2019 г., с изключение на разпоредбите на чл. 6, ал. 1, чл. 14, ал. 1, т. 5 и 7, чл. 20, ал. 1, чл. 21, ал. 2, чл. 54, ал. 1, т. 5 буква "а", чл. 100, ал.
3 и 12, чл. 107, т. 5 и 6, чл. 112, ал. 9 и 10, чл. 112а и чл. 149, ал. 1, т. 13, които се прилагат в редакцията от 01.01.2020 г.

отстраняване/коригиране/допълване, последователно изброени по реда на първоначалното
им постъпване, както следва:
№
1.
2.
3.

4.

УЧАСТНИК
„ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД
гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ №41
„МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД
гр. София, бул. „България“ №118, БЦ „Абакус“
„КУМЕР“ ООД,
гр. София, Район Витоша, ул. „Бяло поле“ № 3,
ет. 4, офис 12
„ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ“ ЕАД
гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 258,
Варна Тауърс, кула Г

Вх. №, дата и час на подаване
№ РТР20-ТД26-882 – [1] от
13.08.2020 г., подадена в 14:53 ч.
№ РТР20-ТД26-934 – [1] от
13.08.2020 г., подадена в 10:43 ч.
№ РТР20-ТД26-950 – [1] от
14.08.2020 г., подадена в 11:45 ч.
№ РТР20-ТД26-959 – [1] от
13.08.2020 г., подадена в 16:15 ч.

***********************************************************************
II. След установяването, че всички Участници, на които настоящият помощен орган
е изискал по реда и при условията на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП да представят коригирани,
нови ЕЕДОП, респ. допълнителни документи за доказване достоверността на определени
факти и обстоятелства, декларирани от Икономическите оператори (правно основание за
което дава разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП), са депозирали същите в указания им вид и
начин на представяне, Комисията, на основание и в изпълнение на чл. 54, ал. 12 от ППЗОП
пристъпи към тяхното разглеждане и последваща преценка по същество, досежно
съответствието им с изискванията, одобрени от Възложителя към личното състояние и
критериите за подбор, анализирайки ги по-долу в настоящия Протокол, по реда на
първоначалното подаване на офертите, а именно:

1. „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД – оферта, депозирана с вх. № РТР20ТД26-882 от 11.05.2020 г., допълненията към която са с вх. РТР20-ТД26-882 – [1] от
13.08.2020 г.
В съответствие с указанията на Комисията, разписани в съставения от нея
Протокол №1/20.05.2020 г., Участникът е представил:
1. Документ, наименован „Опис на допълнително представените документи по чл.
54, ал. 9 от ППЗОП, съгласно Протокол №1/20.05.2020 г.“, в съдържанието на който, в
табличен вид е направено изброяване на допълнителните документи, съдържащи се в
представяната опаковка.
2. Нов Единен европейски документ за обществени поръчки, представен като espd –
response файл, цифрово подписан от задълженото за това лице по смисъла на чл. 40, ал. 1, т.
3 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП и представен в нередактируем формат.
В резултат от направения от нея задълбочен, детайлен и обстоен анализ на
данните и информацията, отразени от Икономическия оператор в новопредставения от
него ЕЕДОП, Комисията констатира, че всички установени от нея липси или непълноти в
първоначалната информация и/или несъответствия с изискванията към личното му
състояние и критерии за подбор, са отстранени, респ. коригирани.
В нито един от относимите Раздели в отделните Части на обсъждания документ
няма липси, непълноти или несъответствие на информацията, нито пък нередовности
или фактически грешки в нея, нито пък несъответствие с поставените от Възложителя
2

условия за допустимост, утвърдените критерии за подбор, или други негови изисквания за
участие в процедурата.
3. Като част от пакета допълнителни документи, представени от Икономическия
оператор за конкретизиране, допълване, промяна или доказване на данните и информацията
в депозираната от него първоначална оферта, са представени и следните документи,
изискани му от Комисията по реда и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП:
3.1. Заверено копие на Удостоверение за добро изпълнение, издадено от
Изпълнителния директор на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, в текста на което
е обективирано даваното от автора му потвърждение, че по силата на сключен договор за
доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група, „Енерджи маркет
глобал“ ООД е извършило за периода от 01.05.2019 г. до 31.12.2019 г. доставка на нетна
електрическа енергия на ниво средно и ниско напрежение, с обем от „около“ 24 000 МВтч.
Удостоверено е също така, че облигационните отношения се съблюдават стриктно.
Липсва, обаче дори и най-малка референтна информация и конкретизация
(предоставена от Дружеството, определящо се като Възложител на обсъдените
доставки), каква част от въпросните „около“ 24 000 МВтч., доставени от настоящия
Участник в посочения в удостоверението времеви период са ниско напрежение,
опитът в доставката на каквото именно ниво на електрическа енергия е единствено
релевантнен за доказване съответствие с минималното изискване за технически и
професионални способности, одобрено от Възложителя в Раздел III, т. 5.1., пояснение
първо от Указанията за участие в процедурата.
Предвид установеното, Комисията счита, че по отношение на обсъжданите,
сочени като изпълнени от „Енерджи маркет глобал“ ООД дейности, не е доказано,
съответно по отношение на нея, в качеството ѝ на помощен за Възложителя орган е
налице обективна невъзможност да приеме за „сходни“ с предмета на възлаганата
обществена поръчка неясно определените в количествено отношение доставки на
електрическа енергия конкретно и само на ниво ниско напрежение.
3.2. Заверено копие на друго Удостоверение, издадено от „Месокомбинат Ловеч“ АД
с дата 08.01.2020 г., отразяващо даваното от автора му уверение, че по силата на сключен
на 04.01.2018 г. договор, „АВВ Електрофициране“ ООД („Енерджи маркет глобал“ ООД) е
доставило на месокомбината електрическа енергия в общ обем от 28 615 МВтч, от които –
20 000 МВтч - за ниво средно напрежение и „около“ 8 515 МВтч. – за ниво „ниско
напражение“, която информация, бидейки относима към изискуемия професионален
опит на Икономическия оператор в изпълнението на дейности с предмет и обем,
идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, Комисията
приема за релевантна, а съдържащият я документ – за годно доказателствено
средство за доказване съответствие с обсъждания критерий за подбор.
3.3. Следващо Удостоверение, носещо изх. №01 от 06.03.2019 г. (относимо към
посочения от Участника в неговия ЕЕДОП договор №3), издадено от „ХЕМ Плевен“ АД,
съобразно отразените в което данни, в периода от 01.05.2017 г. до 01.05.2018 г. „Енерджи
маркет глобал“ ООД (със старо наименование „АВВ Електрофициране“ ООД) е доставяло
електрическа енергия за ниско и средно напрежение и е осъществявало дейност като
координатор на балансираща група. Направено е удостоверяване, че обема доставена
електроенергия на ниво ниско напрежение е 8 000 000 kWh.
Така представеното Удостоверение, Комисията приема за относимо,
релевантно и годно за доказване съответствието на Икономическия оператор с
минималното изискване, одобрено за целите на настоящето възлагане по идентичен
начин както в Раздел III.1.3., т. 1 от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т.
5.1. от Указанията за участие в процедурата.
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С оглед установеното и на основание направения от нея анализ на разгледаните
данни и информация, отразени от Икономическия оператор в новопредставения от
него ЕЕДОП, както и на приложените в допълнение документи, с които се прави
удостоверяване на верността на декларираните от Участника обстоятелства,
относими към и доказващи изпълнението на изискванията към личното състояние и
съответствие с конкретни, одобрени от Възложителя за целите на настоящата
процедура критерии за подбор, Комисията намира, че в представения от „Енерджи
маркет глобал“ ООД нов Единен европейски документ за обществени поръчки няма
липса и/или непълнота и/или несъответствие на вписаните данни и информация,
нито нередовности или фактически грешки и/или несъответствия с поставените от
Възложителя изисквания към личното състояние, критериите за подбор или други
негови изисквания за участие в процедурата.

2. „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД – представил допълнителни документи с вх. №РТР20ТД26-934 – [1] от 13.08.2020 г., към оферта с вх. №РТР20-ТД26-934 от 18.05.2020 г.
В отговор на дадените от Комисията указания, подробно разписани от нея в
Протокол №1 от 20.05.2020 г., допълнително са представени:
1. Придружително писмо, изведено под №МЕ-6473/11.08.2020 г., обективиращо
направеното от Дружеството изброяване на представяните от него допълнителни
документи.
2. Нов Единен Европейски документ за обществени поръчки, цифрово подписан от
едно от задължените за това лица по чл. 40, ал. 1, т. 4 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2
от ЗОП и представен електронно, в нередактируем формат.
3. Декларация, имаща за правно основание чл. 41, ал. 1 от ППЗОП. Същата е
подписана от Изпълнителния директор на „Мост Енерджи“ АД – г-жа Тони Латева Тенева,
в текста на която декларация е обективирано волеизявление, съобразно което г-жа Танева
разполага с информация за достоверността на декларираните в подписания от нея ЕЕДОП
обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП за останалите
членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно:
- г-жа Поля Христова Бачийска и
- г-жа Силвия Маркова Йорданова.
Извършените от Комисията на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, преглед и
анализ на фактите и обстоятелствата, отразени в горепосочените документи,
обосновават следното нейно заключение:
В изпълнение на дадените му от Комисията в Протокол №1 от 20.05.2020 г. точни
указания, едновременно с което, отговаряйки както на утвърдените от Възложителя
условия към личното състояние, така и на минималните изисквания за технически и
професионални способности като условия за допустимост в настоящата процедура и
критерии за подбор, Участникът е представил ЕЕДОП, в който са отстранени всички
пропуски, установени от Комисията при прегледа на първоначално представената от него
оферта.
С оглед посоченото и на основание направения от нея анализ на разгледаните
данни и информация, отразени от Икономическия оператор в новопредставения от
него ЕЕДОП, относими към комплектността и пълнотата на съдържанието на
офертата, в частта ѝ, включваща обстоятелствата, доказващи изпълнението на
изискванията към личното състояние и съответствието с всички, одобрени от
Възложителя за целите на настоящата процедура критерии за подбор, Комисията
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намира, че в обсъжданата декларация, представена от „Мост Енерджи“ АД, няма
липси, непълноти или несъответствие на информацията, нито пък нередовности или
фактически грешки в нея, нито несъответствие с поставените от Възложителя
условия за допустимост, утвърдените критерии за подбор, или други негови
изисквания за участие в процедурата.

3. „КУМЕР“ ООД – депозирало оферта с вх. № РТР20-ТД26-950 от 19.05.2020 г. и
допълнително изискани му документи, заведени с вх. РТР20-ТД26-950 – [1] от
14.08.2020 г.
Изпълнявайки указанията на Комисията, разписани по отношение на
изискваните му допълнителни данни и информация, в съставения от нея Протокол
№1/20.05.2020 г., Участникът е представил:
1. Придружително писмо, обективиращо направеното от Дружеството посочване, че
представя изискания му от Комисията нов, коригиран ЕЕДОП.
2. Нов Единен европейски документ за обществени поръчки, попълнен по одобрения
за целите на възлагането образец №1, цифрово подписан от задълженото за това лице и
представен на електронен носител в нередактируем формат.
В резултат от направения от нея задълбочен, детайлен и обстоен анализ на
данните и информацията, отразени от Икономическия оператор в новопредставения от
него ЕЕДОП, Комисията констатира, че всички установени от нея липси или непълноти в
първоначалната информация и/или несъответствия с изискванията към личното му
състояние, са отстранени, респ. коригирани.
С оглед посоченото и на основание направения от нея анализ на разгледаните
данни и информация, отразени от Участника в представяния от него нов ЕЕДОП,
относими обстоятелствата, доказващи изпълнението на изискванията към личното
състояние и съответствието с всички, одобрени от Възложителя за целите на
настоящата процедура критерии за подбор, Комисията намира, че в обсъжданата,
представена от „Кумер“ ООД декларация, няма липси, непълноти или
несъответствие на информацията, нито пък нередовности или фактически грешки в
нея, нито несъответствие с поставените от Възложителя условия за допустимост,
утвърдените критерии за подбор, или други негови изисквания за участие в
процедурата.

4. „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ“ ЕАД – Дружеството е представило
допълнителни документи с вх. № РТР20-ТД26-959 – [1] от 13.08.2020 г. към оферта с
вх. № РТР20-ТД26-959 от 19.05.2020 г.
В изпълнение на ясните и точни указания, дадени му от Комисията по реда и при
условията на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, обективирани в съставения от нея Протокол №1 от
20.05.2020 г. и касаещи установената нарушена цялост на електронния носител (CD-R),
на който би следвало (съобразно надписа върху самия диск) да е записан представяния от
Участника ЕЕДОП, приравнена от настоящия помощен орган на липса на представена
изискуемата съобразно чл. 67, ал. 1 от ЗОП информация, касателно наличието/липсата на
основанията за отстраняване на Дружеството и съответствието му с критериите за
подбор, одобрени от Възложителя за целите на настоящето възлагане, в
законоустановения срок, регламентиран в чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, Икономическият
оператор е представил следните документи:
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1. Придружително писмо, в което се съдържа направеното от представляващото
Дружеството лице посочване, че представя изискания му ЕЕДОП.
2. Единен европейски документ за обществени поръчки, попълнен за „Енерго-Про
енергийни услуги“ ЕАД, представен на здрав и с ненарушена цялост електронен носител, в
нередактируем формат, в четим вид и цифрово подписан както от всички членове на Съвета
на директорите на Дружеството (които са и негови Изпълнителни директори), така и от две
редовно упълномощени за представителство на Икономическия оператор лица.
Извършените от Комисията на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП преглед и анализ
на фактите и обстоятелствата, обективирани в обсъждания ЕЕДОП, обосновават следното
нейно заключение:
В изпълнение на дадените му от Комисията в Протокол №1 от 20.05.2020 г.
недвусмислени и неподлежащи на тълкуване указания, едновременно с което, отговаряйки
както на утвърдените от Възложителя условия за лично състояние, така и на
минималните изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на
професионална дейност и за технически и професионални способности като условия
за допустимост в настоящето възлагане, Участникът е представил нов ЕЕДОП, в
който се съдържа цялата изискуема от Възложителя и релевантна за настоящата
процедура информация, касаеща липсата спрямо Участника и представляващите го
лица на основанията за отстраняване, както и съответствието на Дружеството с
критериите за подбор, утвърдени за целите на провежданата процедура.

III. Въз основа на направените по-горе констатации и обоснованите от нея в
настоящия и в предходносъставения Протокол №1 от 20.05.2020 г. изводи по отношение
съответствието на представените от Участниците документи, относими към личното
състояние и критериите за подбор, утвърдени от Възложителя за целите на настоящата
процедура в Обявлението и в Документацията за участие, Комисията прие за установено
следното:
1. „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД - отговаря на одобрените от Възложителя
условия към личното състояние, както и на утвърдените за целите на настоящето възлагане
минимални изисквания, касаещи годността (правоспособността) за упражняване на
професионална дейност и техническите и професионални способности като критерии за
подбор и допустимост в настоящата процедура, с оглед което Комисията допуска този
Участник до етап разглеждане по същество на представеното от него Техническо
предложение за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на настоящата обществена
поръчка.
2. „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД - отговаря на одобрените от Възложителя условия към
личното състояние, както и на утвърдените за целите на настоящето възлагане минимални
изисквания, касаещи годността (правоспособността) за упражняване на професионална
дейност и техническите и професионални способности като критерии за подбор и
допустимост в настоящата процедура, с оглед което Комисията допуска Икономическия
оператор до етап разглеждане по същество на представеното от него Техническо
предложение за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на настоящата обществена
поръчка.
3. „КУМЕР“ ООД- отговаря на одобрените от Възложителя условия към личното
състояние, както и на утвърдените за целите на настоящето възлагане минимални
изисквания, касаещи годността (правоспособността) за упражняване на професионална
дейност и техническите и професионални способности като критерии за подбор и
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допустимост в настоящата процедура, с оглед което Комисията допуска и този Участник до
етап разглеждане по същество на представеното от него Техническо предложение за
изпълнение на дейностите, включени в обхвата на настоящата обществена поръчка.
4. „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ“ ЕАД - отговаря на одобрените от
Възложителя условия към личното състояние, както и на утвърдените за целите на
настоящето възлагане минимални изисквания, касаещи годността (правоспособността) за
упражняване на професионална дейност и техническите и професионални способности като
критерии за подбор и допустимост в настоящата процедура, с оглед което Комисията
допуска и последния от Участниците до етап разглеждане по същество на представеното от
него Техническо предложение за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на
настоящата обществена поръчка.
***********************************************************************
IV. Въз основа на така направените от нея изводи, отчитайки и вземайки предвид и
конкретните установявания и заключения, инкорпорирани в относимите към всеки отделен
Участник текстове в настоящия и съставения предходен неин Протокол №1, Комисията
допуска до разглеждане по същество Техническите предложения на всички
Участници, депозирали оферти за участие в процедурата, а именно:
(1) „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД;
(2) „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД;
(3) „КУМЕР“ ООД и
(4) „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ“ ЕАД.

Настоящият протокол се подписа от всички членове на Комисията, без възражения и
особени мнения.

КОМИСИЯ:
Председател: Руслан Баждеков - ........................................
(п)*
Членове:
1. Камелия Пандалиева - ........................................................
(п)*
2. Мария Недялкова – ............................................................
(п)*

* Подписите на Комисията са заличени на основание Общия регламент за защитата на личните
данни.
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