
ДОКЛАД

От работата на комисия, назначена със Заповед № СН-254/11.10.2019 г, във връзка с 
провеждане на обществена поръчка с номер ТТ001844 и предмет „Доставка на 
активна електрическа енергия високо, средно и ниско напрежение и 
включване в балансираща група на обектите на „Софийска вода" АД", открита 
с Решение СН-211/05.09.2019 г. на Възложителя „Софийска вода" АД, публикувано 
обявление в РОП на 09.09.2019 г. под номер 00435-2019-0061

Резултати от работата на комисията:
I. В изпълнение на цитираната по-горе заповед, комисията започна своята работа 

на 11.10.2019 година в 10:00 часа. в следния състав:
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II. Комисията получи следните оферти, придружени от Протокол по чл. 48, ал. 6 от 
ППЗОП:

1. „Енерджи Маркет" АД

2. „Енереджи Маркет Глобал" ООД

3. „Кумер" ООД

4. „Мост Енерджи" АД

5. „Юропиан Трейд оф Енерджи" АД

6. „Гранд Енерджи Дистрибюшън" ЕООД

7. „ЧЕЗ Трейд България" ЕАД

III. Офертите бяха отворени на публично заседание, като работата на комисията е 
отразена в Протокол № 1 (приложен към доклада).

IV. След приключване на публичното заседание, на поредица от закрити заседания, 
считано от 11.10.2019 г., комисията разгледа по същество подадените документи по
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чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя и установи следното:

1. „Енерджи Маркет" АД

При извършения подробен преглед на представените в офертата документи и 
декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя 
към личното състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в 
обявлението за обществената поръчка и изисквания към участниците посочени в 
Документацията за участие в процедурата, комисията установи, че
информацията в тях съответства на изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя.

2. „Енереджи Маркет Глобал" ООД

При извършения подробен преглед на представените в офертата документи и 
декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя 
към личното състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в 
обявлението за обществената поръчка и изисквания към участниците посочени в 
Документацията за участие в процедурата, комисията установи, че
информацията в тях съответства на изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя.

3. „Кумер" ООД

При извършения подробен преглед на представените в офертата документи и 
декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя 
към личното състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в 
обявлението за обществената поръчка и изисквания към участниците посочени в 
Документацията за участие в процедурата, комисията установи, че
информацията в тях съответства на изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя.

4. „Мост Енерджи" АД

При извършения подробен преглед на представените в офертата документи и 
декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя 
към личното състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в 
обявлението за обществената поръчка и изисквания към участниците посочени в 
Документацията за участие в процедурата, комисията установи, че
информацията в тях съответства на изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя.

5. „Юропиан Трейд оф Енерджи" АД

При извършения подробен преглед на представените в офертата документи и 
декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя 
към личното състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в 
обявлението за обществената поръчка и изисквания към участниците посочени в 
Документацията за участие в процедурата, комисията установи, че
информацията в тях съответства на изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя.

6. „Гранд Енерджи Дистрибюшън" ЕООД

При извършения подробен преглед на представените в офертата документи и 
декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя 
към личното състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в 
обявлението за обществената поръчка и изисквания към участниците посочени в

2



Документацията за участие в процедурата, комисията установи, че 
информацията в тях съответства на изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя.

7. „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД

При извършения подробен преглед на представените в офертата документи и 
декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя 
към личното състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в 
обявлението за обществената поръчка и изисквания към участниците посочени в 
Документацията за участие в процедурата, комисията констатира следното:

7.1. В Част II, Раздел Б от ЕЕДОП участникът е посочил следните представители 
на икономическия оператор: Владимир Дичев - Изпълнителен директор, 
Атанас Димов - Член на Съвета на директорите, Балаж Хайду - Член на 
Съвета на директорите и Видьо Терзиев - пълномощник. Представеният от 
участника ЕЕДОП е подписан с квалифициран електронен подпис от 
Владимир Дичев, Атанас Димов, Видьо Терзиев и Душан Рибан, като 
последният не е посочен в Част II, Раздел Б от ЕЕДОП, а ЕЕДОП не е 
подписан от декларирания като Член на Съвета на директорите Балаж 
Хайду.
След направена служебна проверка в Търговския регистър комисията 
установи, че представител и Член на съвета на директорите на „ЧЕЗ Трейд 
България" ЕАД е Душан Рибан, а не Балаж Хайду, както участникът е 
декларирал в ЕЕДОП.

7.2. В Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: технически и професионални 
способности, т. 1 б) от ЕЕДОП участникът е посочил списък на изпълнените 
доставки и услуги, които са идентични или сходни с предмета на 
обществената поръчка. В първите три позиции от списъка участникът е 
посочил изпълнени доставки към Водоснабдяване и канализация ЕООД, гр. 
Пловдив, с количество съответно: 41 367 MWh, 12 175 MWh и 20 992 MWh, 
като и за трите позиции са посочени непълни дати на доставките: 
01.03.201 г. - 31.08.201 г.

С оглед описаното, съгласно чл.104, ал.4 от ЗОП във връзка с чл.54, ал.9 и 11 от 
ППЗОП, комисията предостави възможност на участника „ЧЕЗ Трейд България" 
ЕАД, в срок до 5 работни дни от получаването на Протокол № 1 да представи на 
комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 
допълнена информация.
Работата на комисията е отразена в Протокол № 1 (приложен към доклада).

V. След изтичане на законовия срок за представяне на допълнителни документи, 
посочени в Протокол №1 за отстраняване на несъответствията по документите 
съгласно чл.39, ал.2 от ППЗОП, доказващи съответствието на участника с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, комисията извърши 
преглед на документите и установи следното:

1. „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД -  Участникът е представил в определения от 
комисията срок допълнителни документи във връзка с чл.54, ал.9 от ППЗОП - 
запечатан плик с допълнителни документи от участника е подаден в 
деловодството на възложителя на 31.11.2019 г. в 10:29 ч. Представен е нов 
ЕЕДОП, в който са отстранени констатираните от комисията несъответствия, 
посочени в Протокол №1.

Въз основа на констатациите в настоящия и предходния протокол на комисията 
е установено, че участникът „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД е представил 
изискуемите от възложителя документи по чл.39, ал. 2 от ППЗОП в съответствие 
с поставените в обявлението за обществената поръчка и в документацията за 
участие изисквания за лично състояние и критерии за подбор.
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Работата на комисията е отразена в Протокол № 2 (приложен към доклада).

VI. На следващо заседание комисията разгледа техническите предложения на 
участниците, които отговарят на изискванията за лично състояние и критериите за 
подбор, поставени от Възложителя:

1. „Енерджи Маркет" АД - Участникът е представил изисканото в чл. 16.5 от 
Инструкциите към участниците предложение за изпълнение на поръчката и 
същото е в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в 
документацията за участие.

2. „Енереджи Маркет Глобал" ООД - Участникът е представил изисканото в чл. 
16.5 от Инструкциите към участниците предложение за изпълнение на поръчката 
и същото е в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в 
документацията за участие.

3. „Кумер" ООД - Участникът е представил изисканото в чл. 16.5 от Инструкциите 
към участниците предложение за изпълнение на поръчката и същото е в 
съответствие с изискванията на възложителя, посочени в документацията за 
участие.

4. „Мост Енерджи" АД - Участникът е представил изисканото в чл. 16.5 от 
Инструкциите към участниците предложение за изпълнение на поръчката и 
същото е в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в 
документацията за участие.

5. „Юропиан Трейд оф Енерджи" АД - Участникът е представил изисканото в 
чл. 16.5 от Инструкциите към участниците предложение за изпълнение на 
поръчката и същото е в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в 
документацията за участие.

6. „Гранд Енерджи Дистрибюшън" ЕООД - Участникът е представил изисканото 
в чл. 16.5 от Инструкциите към участниците предложение за изпълнение на 
поръчката и същото е в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в 
документацията за участие.

7. „ЧЕЗ Трейд България" ЕАД - Участникът е представил изисканото в чл. 16.5 от 
Инструкциите към участниците предложение за изпълнение на поръчката и 
същото е в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в 
документацията за участие.

VII. Комисията взе решение да пристъпи към отваряне на ценовите предложения на 
участниците, чиито документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП отговарят на 
изискванията на ЗОП и на възложителя, на 13.11.2019 от 09:30 ч. В тази връзка на 
07.11.2019 г., комисията публикува в електронната преписка на процедурата в 
Профил на купувача от сайта на Възложителя - www.sofiyskavoda.bn, съобщение за 
датата, часа и мястото на отваряне на плик „Предлагани ценови параметри". 
Отварянето на ценовите предложения се състоя на посочените дата и час. На 
публичното заседание на комисията, проведено на 13.11.2019 г. от 09:30 ч. 
присъстваха следните лица, които съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП имат право да 
присъстват на отваряне на ценовите предложения - Десислава Пехливанчева, 
упълномощен представител на „Гранд Енерджи Дистрибющън" ЕООД и Андрей 
Йоцов, упълномощен представител на „Мост Енерджи" АД.

VIII. Ha закрито заседание, на 13.11.2019 г. комисията прегледа по същество 
подадените документи, съдържащи се в плик „Предлагани ценови параметри" от 
офертите на участниците и установи тяхното съответствие с изискванията на 
възложителя.

Комисията извърши проверка на ценовите предложения, отговарящи на 
изискванията на Възложителя, с оглед прилагане на разпоредбата на чл. 72, ал. 1
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от ЗОП за изискване на писмена обосновка относно ценовото предложение на 
съответния участник.
Съобразно получените резултати от извършената проверка, на основание чл. 72, 
ал. 1 от ЗОП, на 13.11.2019г. комисията изпрати писма с искане за подробна 
писмена обосновка от посочените по-долу участници за начина на образуване на 
ценовото им предложение, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от 
средната стойност на предложенията на останалите участници в клетка „„Единична 
цена за такса за администриране на БНЕБ за платформа (сегмент) „Ден напред"" от 
Ценова таблица. Подробна писмена обосновка бе изискана от:
1. „Кумер" ООД
2. „Мост Енерджи" АД
3. „ЧЕЗ Трейд България" ЕАД
Съгласно изискването на чл. 72, ал. 1 от ЗОП Комисията предостави пет дневен 
срок от получаване на искането за представяне на подробна писмена обосновка от 
участниците.

IX. След изтичането на законовия срок за представяне на обосновки, на закрито 
заседание Комисията се събра да отвори и разгледа представените от съответните 
Участници писмени обосновки и направи следните констатации:

1. Участникът „Кумер" ООД не е представил в законоустановения срок 
изисканата писмена обосновка.

2. Участникът „Мост Енерджи" АД е представил в срок писмена обосновка на 
18.11.2019г. в 12:56 часа в Деловодството на Възложителя. Комисията разгледа 
представената от участника подробна писмена обосновка и констатира, че 
участникът е посочил пълни и обективни обстоятелства свързани с възможността 
му да осигури на възложителя най-благоприятни условия при изпълнение на 
обществената поръчка, което отговаря на изискванията в чл.72, ал.2, т.2 
предл.2 от ЗОП. Предвид изложеното, комисията реши да приеме обосновката.

3. Участникът „ЧЕЗ Трейд България" ЕАД е представил в срок писмена 
обосновка на 15.11.2019г. в 11:32 часа в Деловодството на Възложителя. 
Комисията разгледа представената от участника подробна писмена обосновка и 
я прие на основание чл. 72, ал. 2, т.1 и 2 от ЗОП, след като констатира, че са 
посочени обективни обстоятелства, свързани с икономическите особености на 
предоставяната услуга, както и наличие на изключително благоприятни условия 
за участника за предоставяне на услугата поради дългогодишния опит на 
участника като лицензиран търговец с крайни клиенти с повече от 10 години 
участие на свободния пазар и наличие на сключени договори с водещи 
производители, при фиксирани условия и обезпечени с гаранции.

X. Комисията пристъпи към оценка на предложенията на участниците, които отговарят 
на изискванията на документацията за обществена поръчка и на ЗОП, съгласно 
методиката за оценка, описана в документацията, по критерий за възлагане „най- 
ниска цена".

Работата на комисията е отразена в Протокол № 2 (приложен към доклада).
XI. Въз основа на извършената оценка, комисията предлага на Възложителя класиране 

на участниците, чиито предложения отговарят на обявените от Възложителя 
изисквания и на изискванията на ЗОП, по следния начин:
1. „ЧЕЗ Трейд България" ЕАД, ЕИК 113570147, адрес на управление: 1000 

София, пл. „Позитано" №2, офис 7, представлявано от Видьо Иванов Терзиев - 
Пълномощник.
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2. „Мост Енерджи" АД, ЕИК 201325372, адрес на управление: 1618 София, бул. 
„България" №118, представлявано от Тони Латева Тенева - Изпълнителен 
директор.

3. „Гранд Енерджи Дистрибюшън" ЕООД, ЕИК 201208860, адрес на
управление: 1360 София, Индустриална зона „Орион", ул.3020, № 34,
представлявано от Илия Владимиров Йорданов - Управител.

4. „Юропиан Трейд оф Енерджи" АД, ЕИК 201869388, адрес на управление: 
1113 София, ж.к. Изток, ул. Атанас Далчев, между бл.93 и бл.96, 
представлявано от Ивелина Петрова Димитрова- Изпълнителен директор.

5. „Енереджи Маркет Глобал" ООД, ЕИК 131481248, адрес на управление: 
1408 София, ул. Янко Забунов, бл. 50, ап. 72, представлявано от Емил Михайлов 
Коноратов - Управител.

6. „Енерджи Маркет" АД, ЕИК 131200181, с адрес на управление: 1202 София, 
ул. „Георг Вашингтон" №41, представлявано от Христо Евгениев Януцев - 
Изпълнителен директор.

XII. Комисията предлага на Възложителя:
1. Да отстрани от участие участника „Кумер" ООД, ЕИК 200907117 на основание 

чл.107, т. 3 от ЗОП, тъй като не е представил в срок изисканата обосновка по 
чл.72, ал.1.

2. Въз основа на направеното класиране, да сключи договор за „Доставка на 
активна електрическа енергия високо, средно и ниско напрежение и 
включване в балансираща група на обектите на „Софийска вода" АД" с 
класирания на първо място „ЧЕЗ Трейд България" ЕАД, ЕИК: 113570147, с
адрес на управление: 1000 София, пл. „Позитано" №2, офис 7, представлявано 
от Видьо Иванов Терзиев - Пълномощник.

Приложения:

1. Декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП
2. Протокол № 1
3. Протокол № 2

Подписи на членовете
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