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Ьожидар Джелебов 
Изпълнителен дирекгб1

ОД 17

ПРОТОКОЛ №2

На 06.11.2019 год., в 10,00 часа, в ТСВ ЕАД в изпълнение на Заповед № РД-17- 
15/16.10.2019 год., на Изпълнителния директор на ТСВ ЕАД, и след иизтичанс на срока 
по чл.54, ал.9 от ППЗОП, комисията в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Иван Омайски -  Заместник -  Изпълнителен директор на
ТСВ ЕАД

И ЧЛЕНОВЕ:
Светла Бочева -  Директор на дирекция ФИ, ТСВ ЕАД
Гео Георгиев -  Адвокат, ТСВ ЕАД

СЕКРЕТАР: Ирина Косева -  Главен експерт, отдел ОП в дирекция С и СД, ТСВ
ЕАД

проведе второто си заседание, и продължи работата си със задача да определи 
допустимостта на участника „Енерджи Маркет“ АД в процедурата за възлагане на 
обществената поръчка и да разгледа техническите предложения на допуснатите 
участници, за съответствието им с предварително обявените условия на Възложителя.

На база отразените констатации в Протокол №1, относно съответствието на 
документите на участника с изискванията за подбор и лично състояние, поставени от 
Възложителя, комисията изиска от него допълнително да представи следните документи:

-Документи/удостоверения от получателите, доказващи извършените доставки с 
предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката, съответстващи с посочените в 
списъка в еЕЕДОП, с информация за стойностите, началната и крайната дата за 
изпълнението им, или да посочи в еЕЕДОП публичните регистри, където изисканата 
информация може да бъде намерена.

В случай, че доказателствата са, различни от посочените в еЕЕДОП, комисията 
изиска от него да представи и нов еЕЕДОП, с коригирана съответната информация, и в 
съответствие с предварително обявените условия на Възложителя.

-Коригиран Опис на документите, с допълнена точна и ясна информация за 
представените от него документи в офертата.
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В съответствие с чл.54, ал.9 от ППЗОП и т.2.8. -  2.9. от раздел V. от 
документацията иа Възложителя, на участника бе даден срок от 5 /пет/ работни дни, 
считано от датата на получаване на Протокол №1, за представяне на допълнително 
изисканите от комисията документи.

В съответветствие с чл.54, ал.8 от ППЗОП и т.2.8. от раздел V. от документацията 
на Възложителя, Протокол №1 с констатациите на комисията, относно редовността и 
съответствието на документите и информацията па участниците, с изискванията към 
личното състояние или критериите за подбор, поставени от Възложителя, бе изпратен до 
всички участници в процедурата, както следва:

До участника „Епсрджи Маркст Глобал“ ООД - с писмо изх. № 2570/22.10.2019
т.

-До участника „Еперго -  Про Енергийни услуги“ ЕООД -  с писмо изх. 
Nb?.565/22 10 2019 г

-До участника „Енерджи Маркет“ АД -  с писмо изх. № 2569/22.10.2019 г.
-До участника „Кумер“ ООД -  с писмо изх. № 2568/22.10.2019 г.
-До участника „Чез Трейд България“ ЕАД -  с писмо изх. № 2567/22.10.2019 г.
-До участника „Мост Енерджи“ АД -  с писмо изх. № 2566/22.10.2019 г.

Протокол № 1 бе публикуван и на профила на купувача на Възложителя на адрес: 
http://tsv.bg/buyers, в деня на изпращането му до всички участници на 22.10.2019 г.

Всички участници са надлежно уведомени, видно от обратните разписки за 
получаването му от 23.10.2019 г., от участниците „Енерго -  Про Енергийни услуги“ 
ЕООД, „Мост Енерджи“ АД, „Чез Трейд България“ ЕАД, „Енерджи Маркет“ АД и 
„Енерджи Маркет Глобал“ ООД, и от 24.10.2019 г. от участника „Кумер“ ООД.

Комисията установи, че в законоустановения срок от 5 работни дни, считано от 
датата на получаване на Протокол №1, участникът „Енерджи Маркет“ АД не е 
представил допълнително изисканите от нея по - горе посочени документи за 
съответствието с критериите за подбор и лично състояние поставени от Възложителя.

Комисията констатира, че документите в офертата на участника не отговарят на 
критериите за подбор по т.3.7.1 от раздел III от документацията на Възложителя, поради 
което предлага на Възложителя да го отстрани от процедурата, на основание чл.107, т.1 
от ЗОП, със следния мотив:

2. Представените в офертата от участника документи не са в съответствие с 
изискванията за подбор и лично състояние, поставени от Възложителя, включително и 
след изтичане на срока по чл. 54, ал.9 от ППЗОП и т. 2.9 от раздел V. от документацията 
па Възложителя.

Комисията, не допуска участника до по нататъшно участие в процедурата.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на 
допуснатите участници, за съответствието им с предварително обявените условия на 
Възложителя. 1

1. „Енерджи Маркет Глобал“ ООД -  вх. № 2557/10.10.2019г., 10,02 часа
Техническото предложение на участника съдържа, представен от него в оригинал 

документът по т. 3.8.2. от раздел III., от документацията на Възложителя -  Предложение 
за изпълнение на поръчката -  Приложение №1, в съответствие с образеца на 
Възложителя и подписан от законно представляващото участника лице.
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Участникът изцяло изразява съгласие с условията на възложителя, посочени в 
решението, обявлението, документацията и договора за обществената поръчка, 
включително и със срока на валидност на офертите.

Участникът предлагала изпълни предмета на обществената поръчка в съответствие 
с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя, за срок от 12 месеца, 
считано от датата на потвърждение на първия график за доставка.

Участникът заявява, че е в състояние да достави цялото прогнозирано в 
документацията за обществената поръчка количество електрическа енергия -  727 МВтч, 
с необходимото качество, за срока на действие на договора.

Участникът декларира възможността си да осигури непрекъснатост на 
електроснабдяването, както и да осигури доставката на електрическата енергия за обекта 
на Възложителя в съответтвие с предвидените в Закона за енергетиката /ЗЕ/ и 
съответните нормативни актове, уреждащи обществените отношения, свързани с 
доставката, предмет на поръчката, в т.ч. Наредбите към ЗЕ, Правилата за търговия с 
електрическа енергия /ПТЕЕ/ и Правилата за измерване на количеството електрическа 
енергия /ПИКЕЕ/.

Участникът се задължавала изпълни обществената поръчка, съгласно т.1.1 -  т.1- 
т. 11. и т.2 от Техническото си предложение, в съответствие с предварително обявените 
условия на Възложителя.

След като се запозна подробно с техническото предложение на участника и 
уеханови съответствието му с предварително обявените от Възложителя условия, 
комисията допуска офертата му до оценка и класиране.

2. „Енерго -  Про Енергийни услуги“ ЕООД -  вх. № 2586/11.10.2019 г., 14,36
часа

Техническото предложение на участника съдържа, представен от него в оригинал 
документът по т. 3.8.2. от раздел III., от документацията на Възложителя -  Предложение 
за изпълнение на поръчката -  Приложение №1, в съответствие с образеца на 
Възложителя и подписан от упълномощени от законно представляващото участника 
лице, съгласно приложено нотариално заверено пълномощно per. № 5097/25.06.2019 на 
нотариус Александър Ганчев с район на действие PC Варна, per. № 194 на Нотариалната 
камара.

Участникът изцяло изразява съгласие с условията на възложителя, посочени в 
решението, обявлението, документацията и договора за обществената поръчка, 
включително и със срока на валидност на офертите.

Участникът, предлага да изпълни предмета на обществената поръчка в 
съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя, за срок от 
12 месеца, считано от датата на потвърждение на първия график за доставка.

Участникът заявява, че е в състояние да достави цялото прогнозирано в 
документацията за обществената поръчка количество електрическа енергия -  727 МВтч, 
с необходимото качество, за срока на действие на договора.

Участникът, декларира възможността си да осигури непрекъснатост на 
електроснабдяването, както и да осигури доставката на електрическата енергия за обекта 
на Възложителя в съответтвие с предвидените в Закона за енергетиката /ЗЕ/ и 
съответните нормативни актове, уреждащи обществените отношения, свързани с 
доставката, предмет на поръчката, в т.ч. Наредбите към ЗЕ, Правилата за търговия с 
електрическа енергия /ПТЕЕ/ и Правилата за измерване на количеството електрическа 
енергия /ПИКЕЕ/.
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Участникът се задължава да изпълни обществената поръчка, съгласно т. 1.1 -  т. 1 - 
т.11. и т.2 от Техническото си предложение, в съответствие с предварително обявените 
условия на Възложителя.

След като се запозна подробно с техническото предложение на участника и 
установи съответствието му с предварително обявените от Възложителя условия, 
комисията допуска офертата му до оценка и класиране.

3. „Кумер“ ООД вх. № 2602/14.10.2019 г., 10,29 часа
Техническото предложение на участника съдържа, представен от него в оригинал 

документът по т. 3.8.2. от раздел ITT., от документацията на Възложителя -  Предложение 
за изпълнение на поръчката Приложение №1, в съответствие с образеца на 
Възложителя и подписан от законно представляващото участника лице.

Участникът изцяло изразява съгласие с условията на възложителя, посочени в 
решението, обявлението, документацията и договора за обществената поръчка, 
включително и със срока на валидност на офертите.

Участникът предлага да изпълни предмета на обществената поръчка в съответствие 
с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя, за срок от 12 месеца, 
счихано от датата на потвърждение на първия график за доставка.

Участникът заявява, че е в състояние да достави цялото прогнозирано в 
документацията за обществената поръчка количество електрическа енергия -  727 МВтч, 
с необходимото качество, за срока па действие на договора.

Участникът декларира възможността си да осигури непрекъснатост на 
електроснабдяването, както и да осигури доставката на електрическата енергия за обекта 
на Възложителя в съответтвие с предвидените в Закона за енергетиката /ЗЕ/ и 
съответните нормативни актове, уреждащи обществените отношения, свързани с 
доставката, предмет на поръчката, в т.ч. Наредбите към ЗЕ, Правилата за търговия с 
електрическа енергия /ПТЕЕ/ и Правилата за измерване на количеството електрическа 
енергия /ПИКЕЕ/.

Участникът се задължава да изпълни обществената поръчка, съгласно т.1.1 -  т.1- 
т.11. и т.2 от Техническото си предложение, в съответствие с предварително обявените 
условия на Възложителя.

След като се запозна подробно с техническото предложение на участника и 
установи съответствието му с предварително обявените от Възложителя условия, 
комисията допуска офертата му до оценка и класиране.

4. „Чез Трейд България“ ЕАД - вх. № 2606/14.10.2019 г., 11,13 часа
Техническото предложение на участника съдържа, представен от него в оригинал 

документът по т. 3.8.2. от раздел III., от документацията на Възложителя -  Предложение 
за изпълнение на поръчката -  Приложение №1, в съответствие с образеца на 
Възложителя и подписан от упълномощени от законно представляващото участника 
лице, съгласно приложено заверено от участника копие на нотариално заверено 
пълномощно per. № 2202/20.02.2019 г. на нотариус Стилиян Тютюнджиев, с район на 
действие PC София, per. № 065 на Нотариалната камара.

Участникът изцяло изразява съгласие с условията на възложителя, посочени в 
решението, обявлението, документацията и договора за обществената поръчка, 
включително и със срока на валидност на офертите.

Участникът, предлага да изпълни предмета на обществената поръчка в 
съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя, за срок от 
12 месеца, считано от датата на потвърждение на първия график за доставка.
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У час шикът заявява, че е в състояние да достави цялото прогнозирано в 
документацията за обществената поръчка количество електрическа енергия -  727 МВтч, 
с необходимото качество, за срока на действие на договора.

Участникът декларира възможността си да осигури непрекъснатост на 
електроснабдяването, както и да осигури доставката на електрическата енергия за обекта 
на Възложителя в съответтвие с предвидените в Закона за енергетиката /ЗЕ/ и 
съответните нормативни актове, уреждащи обществените отношения, свързани с 
доставката, предмет на поръчката, в т.ч. Наредбите към ЗЕ, Правилата за търговия с 
електрическа енергия /ПТЕЕ/ и Правилата за измерване на количеството електрическа 
енергия /ПИКЕЕ/.

Участникът се задължавала изпълни обществената поръчка, съгласно т.1.1 -т.1- 
т.11. и т.2 от Техническото си предложение, в съответствие с предварително обявените 
условия на Възложителя.

След като се запозна подробно с техническото предложение на участника и 
установи съответствието му с предварително обявените от Възложителя условия, 
комисията допуска офертата му до оценка и класиране.

5. „Мост Енерджи“ АД - вх. № 2607/14.10.2019 г., 13,32
Техническото предложение на участника съдържа, представен от него в оригинал 

документът по т. 3.8.2. от раздел III., от документацията на Възложителя -  Предложение 
за изпълнение на поръчката Приложение №1, в съотвеюшие с образеца на 
Възложителя и подписан от законно представляващото участника лице.

Участникът изцяло изразява съгласие с условията на възложителя, посочени в 
решението, обявлението, документацията и договора за обществената поръчка, 
включително и със срока на валидност на офертите.

Участникът предлага да изпълни предмета на обществената поръчка в съответствие 
с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя, за срок от 12 месеца, 
считано от датата на потвърждение на първия график за доставка.

Участникът заявява, че е в състояние да достави цялото прогнозирано в 
документацията за обществената поръчка количество електрическа енергия -  727 МВтч, 
с необходимото качество, за срока на действие на договора.

Участникът декларира възможността си да осигури непрекъснатост на 
електроснабдяването, както и да осигури доставката на електрическата енергия за обекта 
на Възложителя в съответтвие с предвидените в Закона за енергетиката /ЗЕ/ и 
съответните нормативни актове, уреждащи обществените отношения, свързани с 
доставката, предмет на поръчката, в т.ч. Наредбите към ЗЕ, Правилата за търговия с 
електрическа енергия /ПТЕЕ/ и Правилата за измерване на количеството електрическа 
енергия /ПИКЕЕ/.

Участникът' се задължава да изпълни обществената поръчка, съгласно т.1.1 -т.1- 
т.11. и т.2 от Техническото си предложение, в съответствие с предварително обявените 
условия на Възложителя.

Участникът е приложил и допълнителна Декларация за спазване на задълженията, 
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 
условията на труд, подписана от законно представлявощото участника лице, която 
комисията прие за сведение.

След като се запозна подробно с техническото предложение на участника и 
установи съответствието му с предварително обявените от Възложителя условия, 
комисията допуска офертата му до оценка и класиране.
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Комисията, ще извърши оценяване на офертите на допуснатите в процедурата 
участници, след като отвори ценовото им предложения в последващо заседание, като 
преди това в съответствие с чл. 5 /, ал.З от III13U11 обяви, чрез съобщение, публикувано 
в профила на купувача на адрес: http://tsv.bg/buyers, датата, часа и мястото на отварянето и 
оповестяването им.

Комисията приключи работата си в 13,00 часа.
Настоящият протокол се състави в един екземпляр, и подписа от всички членове 

на комисията.
Дата на съставяне на протокола: 06.11.2019 г.

КОМИСИЯ:

Заличено
на основание 36а, ал.З от ЗОП

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Заличено
на основание 36а, ал.З от ЗОП

Заличено
на основание 36а, ал.З от ЗОП

1 2
/ С. Бочева/

Заличено
на основание 36а, ал.З от ЗОП

,/Ирина Косева/
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