Протокол
№1
От заседание на Комисията , назначена на основание чл.103, ал.1 от ЗОП със
Заповед № 863/22.03.2019 г. на г-н Георги Чолаков- председател на ВАС, за дейността
на комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти по реда на
чл.54-60 от ППЗОП за участие в публично състезание за възлагане на обществена
поръчка с предмет : „Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниско
напрежение от изпълнител,координатор на балансираща група за сгради,
стопанисвани от Върховния административен съд- Съдебна сграда гр.София,УБ
"Лозенец".община Царево и УБ "Бели Искър“,община Самоков“,открита с
Решение № 718/27.02.2019г. на възложителя и уникален номер на обществената
поръчка в Регистъра на обществените поръчки в АОП :00048-2019-0001

Днес 22.03.2019.г.,в 10,30 часа ,в сградата на ВАС, бул.“Александър
Стамболийски“№ 18, съдебна зала № 3,трети етаж, се проведе публично заседание
комисията, определена със Заповед № 863/22.03.2019г. на председателя на Върховния
административен съд ,в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : инж. Христо Томов – началник отдел УССИ на ВАС.
ЧЛЕНОВЕ :
1. Красимира Георгиева - експерт обществени поръчки в отдел ЧРПО на
ВАС;
2. Далина Димитрова – експерт – стопанска дейност в отдел ФС на ВАС.
На заседанието на комисията не присъстваха
участниците, техни
упълномощени представители и средствата за масово осведомяване
На основание чл. 54,ал.1 от ППЗОП. Председателят на комисията откри
заседанието и представи входящия регистър на подадените оферти, ведно с офертите
предадени му по реда на чл. 48,ал.6 от ППЗОП.
Комисията констатира, че в определения срок за подаване на оферти, съгласно
Обявлението за поръчката, са постъпили оферти от следните участници:
1. Оферта с вх. № 4864 от 19.03.2019г., постъпила в 10,39 часа от „ Кумер“
ООД.

2. Оферта с вх. № 5013 от 20.03.2019г., постъпила в 14,50 часа от „ЕнергоПро Енергийни Услуги“ ЕООД.
3. Оферта с вх. № 5060 от 21.03.2019г.,постъпила в 10,20 часа
„ЕНЕКОД“ АД.

от

4. Оферта с вх. № 5077 от 21.03.2019г., постъпила в 10,38 часа от „ Мост
Енерджи“ АД.
5. Оферта с вх. № 5083 от 21.03.2019г., постъпила в 11,26 часа от „ЧЕЗ
Трейд България“ ЕАД.

След осведомяване за участниците, подали оферти за участие съгласно
входящия регистър, членовете на комисията попълниха и подписаха декларации по чл.
103,ал.2 от ЗОП.
Обявено бе от председателя на комисията, че решенията се взимат с
обикновено мнозинство от членовете й. Когато член на комисията е против взетото
решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си
съгласно чл.51,ал.7 от ППЗОП.
Членовете на комисията се увериха,че получените опаковки с офертите на
участниците са непрозрачни и с ненарушена цялост.
Относно реда и организацията на работата по време на публичната част от
заседанието на комисията, председателят на комисията обяви дневния ред на
заседанието:
1. Отваряне на офертите.
2. Подписване на Техническото предложение и плика с надпис“Предлагани
ценови параметри“ на участниците, подали оферта, от тримата членове на комисията.
Комисията отвори по реда на
съдържанието им в следния дневен ред:

постъпването офертите, и оповести

1.Оферта с вх. № 4864 от 19.03.2019г.- 10,39 часа на участник „ Кумер“
ООД.
След отваряне на опаковката и на основание чл.54,ал.3 от ППЗОП комисията
оповести документите, които се съдържат в нея,а именно:





Опис на представените документи- оригинал, подписан от управителя на
дружеството Емилия Илиева;
ЕЕДОП качен на оптичен носител;
Техническо предложение- оригинал, подписано от управителя на
дружеството Емилия Илиева;
Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договороригинал, подписана от управителя на дружеството Емилия Илиева;



Декларация за срок на валидност на офертата- оригинал, подписана от
управителя на дружеството Емилия Илиева.
След което комисията констатира наличието на отделен запечатан плик с
надпис“Предлагани ценови параметри“ и в изпълнение на чл. 54,ал.4 от ППЗОП,
тримата членове на комисията подписаха плика с надпис“Предлагани ценови
параметри.
В изпълнение на чл. 54,ал.4 от ППЗОП,членовете на комисията подписаха
техническото предложение на участника.
Комисията оповести документите и информацията, която участникът е
представил за деклариране/доказване на изискванията на възложителя за лично
състояние и/или критериите за подбор, които се съдържат в представената от участника
опаковка.
2. Оферта с вх. № 5013 от 20.03.2019г.- 14,50 часа на участник „ЕнергоПро Енергийни Услуги“ ЕООД.
След отваряне на опаковката и на основание чл.54,ал.3 от ППЗОП комисията
оповести документите, които се съдържат в нея ,а именно:






Опис на представените документи- оригинал, подписан от Ясен Обретенов
и Весела Вачкова, пълномощници на Яна Димитрова и Боян Кършаков управителите на дружеството;
Пълномощно на лицата, представляващи дружеството-заверен нотариално
препис;
ЕЕДОП качен на оптичен носител;
Техническо предложение- оригинал, , подписано от Ясен Обретенов и
Весела Вачкова, пълномощници на Яна Димитрова и Боян Кършаков управителите на дружеството;



Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договороригинал, подписана от Ясен Обретенов и Весела Вачкова, пълномощници
на Яна Димитрова и Боян Кършаков - управителите на дружеството;



Декларация за срок на валидност на офертата- оригинал, , подписана от
Ясен Обретенов и Весела Вачкова, пълномощници на Яна Димитрова и
Боян Кършаков - управителите на дружеството;

След което комисията констатира наличието на отделен запечатан плик с
надпис“Предлагани ценови параметри“ и в изпълнение на чл. 54,ал.4 от ППЗОП,
тримата членове на комисията подписаха плика с надпис “Предлагани ценови
параметри“.
В изпълнение на чл. 54,ал.4 от ППЗОП, членовете на комисията подписаха
техническото предложение на участника.
Комисията оповести документите и информацията, която участникът е
представил за деклариране/доказване на изискванията на възложителя за лично
състояние и/или критериите за подбор, които се съдържат в представената от участника
опаковка.

3. Оферта с вх. № 5060 от 21.03.2019г. – 10,20 часа на участник
„ ЕНЕКОД“ АД.
След отваряне на опаковката и на основание чл.54,ал.3 от ППЗОП комисията
оповести документите, които се съдържат в нея,а именно:








Опис на представените документи- оригинал, подписан от изпълнителните
директори на дружеството- Нели Беширова и Райчо Кацаров;
ЕЕДОП качен на оптичен носител;
Техническо предложение- оригинал, подписано от изпълнителните
директори на дружеството- Нели Беширова и Райчо Кацаров;
Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договороригинал, подписана от изпълнителните директори на дружеството- Нели
Беширова и Райчо Кацаров;
Декларация за срок на валидност на офертата- оригинал, подписана от.
изпълнителните директори на дружеството- Нели Беширова и Райчо
Кацаров;

След което комисията констатира наличието на отделен запечатан плик с
надпис“Предлагани ценови параметри“ и в изпълнение на чл. 54,ал.4 от ППЗОП,
тримата членове на комисията подписаха плика с надпис“Предлагани ценови
параметри“.
В изпълнение на чл. 54,ал.4 от ППЗОП,членовете на комисията подписаха
техническото предложение на участника.
Комисията оповести документите и информацията, която участникът е
представил за деклариране/доказване на изискванията на възложителя за лично
състояние и/или критериите за подбор, които се съдържат в представената от участника
опаковка.
4. Оферта с вх. № 5077 от 21.03.2019г.- 10,38 часа на участник „ Мост
Енерджи“ АД.
След отваряне на опаковката и на основание чл.54,ал.3 от ППЗОП комисията
оповести документите, които се съдържат в нея,а именно:





Опис на представените документи- оригинал, подписан от управителя на
дружеството- Тони Тотева;
ЕЕДОП качен на оптичен носител;
Техническо предложение- оригинал, подписано от управителя на
дружеството- Тони Тотева;
Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договороригинал, подписана от управителя на дружеството- Тони Тотева;



Декларация за срок на валидност на офертата- оригинал, подписана от
управителя на дружеството- Тони Тотева..
След което комисията констатира наличието на отделен запечатан плик с
надпис“Предлагани ценови параметри“ и в изпълнение на чл. 54,ал.4 от ППЗОП,
тримата членове на комисията подписаха плика с надпис“Предлагани ценови
параметри“.
В изпълнение на чл. 54,ал.4 от ППЗОП,членовете на комисията подписаха
техническото предложение на участника.
Комисията оповести документите и информацията, която участникът е
представил за деклариране/доказване на изискванията на възложителя за лично
състояние и/или критериите за подбор, които се съдържат в представената от участника
опаковка.

5. Оферта с вх. № 5083 от 21.03.2019г.- 11,26 часа на участник „ЧЕЗ Трейд
България“ ЕАД
След отваряне на опаковката и на основание чл.54,ал.3 от ППЗОП комисията
оповести документите, които се съдържат в нея, а именно:







Опис на представените документи- оригинал, подписан от пълномощника
Видьо Терзиев, упълномощен от Членовете на Съвета на директорите Владимир Дичев и Атанас Димов;
ЕЕДОП качен на оптичен носител;
Техническо предложение- оригинал, подписано от пълномощника Видьо
Терзиев;
Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договороригинал, подписана от пълномощника Видьо Терзиев ;

Декларация за срок на валидност на офертата- оригинал, подписана от
управителя на дружеството.
След което комисията констатира наличието на отделен запечатан плик с
надпис“Предлагани ценови параметри“ и в изпълнение на чл. 54,ал.4 от ППЗОП,
тримата членове на комисията подписаха плика с надпис“Предлагани ценови
параметри“.
В изпълнение на чл. 54,ал.4 от ППЗОП, членовете на комисията подписаха
техническото предложение на участника.
Комисията оповести документите и информацията, която участникът е
представил за деклариране/доказване на изискванията на възложителя за лично
състояние и/или критериите за подбор, които се съдържат в представената от участника
опаковка.
След приключване на публичната част на заседанието и извършване на
горепосочените действия по чл.54,ал.3-4 от ППЗОП, на основание чл. 54,ал.6 от
ППЗОП, председателят на комисията обяви приключване на публичната част на
заседанието. Комисията приключи работата си на този етап.

Председателят на комисията обяви,че продължи работа си на 29.03.2019 г.10,00 часа в закрито заседание,в което ще разгледа документите за съответствие с
изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.
Комисията в закрити заседания на 29.03.2019 г.,01,04.2019г., 03.04.2019г ,
04.04.2019г., и 05.04.2019г. в пълен състав ,продължи своята работа, за разглеждане
на документите по чл. 39,ал.2 от ППЗОП, за съответствие с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.
Заседанията се проведоха при следния дневния ред:
1. На основание чл. 54,ал.7 от ППЗОП разглеждане на представените от
участниците документи по чл. 39,ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията на
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

1.Оферта с вх. № 4864 от 19.03.2019г.- 10,39 часа на участник „ Кумер“ ООД.
Комисията установи, че в опаковката са представени всички документи,
изискани от възложителя съгласно чл. 39,ал.2 от ППЗОП, които се отнасят до личното
състояние на участника и до критериите за подбор, както и документите, изискани от
възложителя, посочени в обявлението за обявената поръчка и в документацията за
участие в процедурата.
Участникът е представил Електронен единен европейски документ за
обществени поръчки/ еЕЕДОП/ в електронен вид. Участникът предоставя еЕЕДОП,
създаден чрез информационната система за еЕЕДОП в цифрово подписан PDF файл.
Попълненият еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от съответните лица по чл.40
от ППЗОП във версия PDF формат. Същият е приложен към пакета документи за
участие в процедурата /офертата/ на оптичен носител.
При проверката на попълнения от участника ЕЕДОП комисията констатира
следното:
В част IV „Критерии за подбор“ Раздел А „Годност“, в графа“ Вписване в
съответен професионален регистър“, в участникът е посочил лиценз за търговия с
електрическа енергия и че е регистриран като Електронен системен оператор КОД
32Х00110011001011200В-http://eso.bg.
От посоченото, липсва попълване на информация от страна на участника за
вписване в регистъра на ЕСО ЕАД на търговските участници като търговец на
електрическа енергия с посочени идентификационен номер/EIC код и със статус
активен, съгласно документацията за обществена поръчка- раздел В „Критерии за
подбор“ т.5.1.2 като минимално изискване за годност/правоспособност/ за упражняване
на дейността.
На база на направените констатации,комисията взе единодушно следното
решение:
В изпълнение на чл. 54,ал.9 във връзка с чл. 54,ал.8 от ППЗОП, комисията взе
решение да даде на участника възможност в срок до 5 работни дни, считано от
получаване на настоящия протокол да представи на комисията нов ЕЕДОП
и/или други документи, които съдържат променена и /или допълнена
информация. Допълнително попълнената информация може да обхваща и факти и
обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

Документите да се представят на адрес: гр. София,бул. „А.Стамболийски“ № 18,
„Регистратура“ на ВАС- стая 1а, партер в непрозрачна опаковка с надпис:
„Допълнителни документи“ с посочване на предмета на обществената поръчка, за която
се отнасят, посочване на наименование на участника,адрес за кореспонденция,телефон,
факс и електронен адрес/по възможност/.
2. Оферта с вх. № 5013 от 20.03.2019г.- 14,50 часа на участник „ЕнергоПро Енергийни Услуги“ ЕООД
Комисията установи, че в опаковката са представени всички документи,
изискани от възложителя съгласно чл. 39,ал.2 от ППЗОП, които се отнасят до личното
състояние на участника и до критериите за подбор, както и документите, изискани от
възложителя, посочени в обявлението за обявената поръчка и в документацията за
участие в процедурата.
Участникът е представил Електронен единен европейски документ за
обществени поръчки /еЕЕДОП/ в електронен вид. Участникът предоставя еЕЕДОП,
създаден чрез информационната система за еЕЕДОП в цифрово подписан PDF файл.
Попълненият еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от съответните лица по чл.40
от ППЗОП във версия PDF формат. Същият е приложен към пакета документи за
участие в процедурата /офертата/ на оптичен носител.
При проверка на попълнения от участника еЕЕДОП комисията не установи
липса, непълнота или несъответствие с изискванията към личното състояние или
критериите за подбор в подадената оферта, поради което комисията не посочва такива
в настоящия протокол.
С оглед гореизложеното комисията единодушно реши, че допуска участника
„ Енерго- Про Енергийни Услуги“ ЕООД до последващо участие в процедурата,
тъй като констатира съответствие на участника с изискванията към личното състояние
и критериите за подбор.
3. Оферта с вх. № 5060 от 21.03.2019г. – 10,20 часа на участник
„ ЕНЕКОД“ АД
Комисията установи, че в опаковката са представени всички документи,
изискани от възложителя съгласно чл. 39,ал.2 от ППЗОП,които се отнасят до личното
състояние на участника и до критериите за подбор, както и документите, изискани от
възложителя, посочени в обявлението за обявената поръчка и в документацията за
участие в процедурата.
Участникът е представил Електронен единен европейски документ за обществени
поръчки/ еЕЕДОП/ в електронен вид. Участникът предоставя еЕЕДОП, създаден чрез
информационната система за еЕЕДОП в цифрово подписан PDF файл. Попълненият
еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от съответните лица по чл.40 от ППЗОП във
версия PDF формат. Същият е приложен към пакета документи за участие в
процедурата /офертата/ на оптичен носител.
При проверката на попълнения от участника ЕЕДОП комисията констатира
следното:

В част IV „Критерии за подбор“ Раздел А „Годност“, в графа“ Вписване в
съответен професионален регистър“, в участникът е посочил лиценз за търговия с
електрическа енергия и че е регистриран като Електронен системен оператор КОД
32Х00110011009631http://eso.bg.
От посоченото, липсва попълване на информация от страна на участника за
вписване в регистъра на ЕСО ЕАД на търговските участници като търговец на
електрическа енергия с посочени идентификационен номер/EIC код и със статус
активен, съгласно документацията за обществена поръчка- раздел В „Критерии за
подбор“ т.5.1.2 като минимално изискване за годност/правоспособност/ за упражняване
на дейността.
На база на направените констатации,комисията взе единодушно следното
решение:
В изпълнение на чл. 54,ал.9 във връзка с чл. 54,ал.8 от ППЗОП, комисията взе
решение да даде на участника възможност в срок до 5 работни дни, считано от
получаване на настоящия протокол да представи на комисията нов ЕЕДОП и/или
други документи, които съдържат променена и /или допълнена информация.
Допълнително попълнената информация може да обхваща и факти и обстоятелства,
които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.
Документите да се представят на адрес: гр. София,бул. „А.Стамболийски“ № 18,
„Регистратура“ на ВАС- стая 1а, партер в непрозрачна опаковка с надпис:
„Допълнителни документи“ с посочване на предмета на обществената поръчка, за която
се отнасят, посочване на наименование на участника,адрес за кореспонденция,телефон,
факс и електронен адрес/по възможност/.

4. Оферта с вх. № 5077 от 21.03.2019г.- 10,38 часа на участник „ Мост
Енерджи“ АД
Комисията установи, че в опаковката са представени всички документи,
изискани от възложителя съгласно чл. 39,ал.2 от ППЗОП, които се отнасят до личното
състояние на участника и до критериите за подбор, както и документите, изискани от
възложителя, посочени в обявлението за обявената поръчка и в документацията за
участие в процедурата.
Участникът е представил Електронен единен европейски документ за обществени
поръчки/ еЕЕДОП/ в електронен вид. Участникът предоставя еЕЕДОП, създаден чрез
информационната система за еЕЕДОП в цифрово подписан PDF файл. Попълненият
еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от съответните лица по чл.40 от ППЗОП във
версия PDF формат.Същият е приложен към пакета документи за участие в
процедурата /офертата/ на оптичен носител.
При проверката на попълнения от участника ЕЕДОП комисията констатира
следното:
В част IV „Критерии за подбор“ Раздел А „Годност“, в графа“ Вписване в
съответен професионален регистър“, участникът е посочил лиценз за търговия с
електрическа енергия и че е регистриран като Електронен системен оператор КОД
32Х001100100616М, кодов номер CBG012, статус активен-http://eso.bg. и същия код за
регистрацията му като търговец на електрическа енергия в регистъра на ЕСО ЕАД на
търговските участници.

От направена справка в публичния регистър на ЕСО ЕАД на търговските
участници не се установява съответствие на информацията от страна на участника за
вписване в регистъра на ЕСО ЕАД на търговските участници като търговец на
електрическа енергия с посочени идентификационен номер/EIC код и със статус
активен, съгласно документацията за обществена поръчка- раздел В „Критерии за
подбор“ - т.5.1.2 като минимално изискване за годност/правоспособност/ за
упражняване на дейността.
На база на направените констатации,комисията взе единодушно следното
решение:
В изпълнение на чл. 54,ал.9 във връзка с чл. 54,ал.8 от ППЗОП, Комисията взе
решение да даде на участника възможност в срок до 5 работни дни,считано от
получаване на настоящия протокол да представи на комисията нов ЕЕДОП и/или
други
документи,
които
съдържат
променена
и
/или
допълнена
информация.Допълнително попълнената информация може да обхваща и факти и
обстоятелства,които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.
Документите да се представят на адрес: гр. София,бул. „А.Стамболийски“ №
18,„Регистратура“ на ВАС- стая 1а, партер в непрозрачна опаковка с надпис:
„Допълнителни документи“ с посочване на предмета на обществената поръчка, за която
се отнасят, посочване на наименование на участника,адрес за кореспонденция,телефон,
факс и електронен адрес/по възможност/.
5. Оферта с вх. № 5083 от 21.03.2019г.- 11,26 часа на участник „ЧЕЗ Трейд
България“ ЕАД
Комисията установи, че в опаковката са представени всички документи, изискани
от възложителя съгласно чл. 39,ал.2 от ППЗОП,които се отнасят до личното състояние
на участника и до критериите за подбор, както и документите, изискани от
възложителя, посочени в обявлението за обявената поръчка и в документацията за
участие в процедурата.
Участникът е представил Електронен единен европейски документ за обществени
поръчки/ еЕЕДОП/ в електронен вид. Участникът предоставя еЕЕДОП, създаден чрез
информационната система за еЕЕДОП в цифрово подписан PDF файл. Попълненият
еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от съответните лица по чл.40 от ППЗОП във
версия PDF формат. Същият е приложен към пакета документи за участие в
процедурата /офертата/ на оптичен носител.
При проверка на попълнения от участника еЕЕДОП комисията не установи
липса, непълнота или несъответствие с изискванията към личното състояние или
критериите за подбор в подадената оферта, поради което комисията не посочва такива
в настоящия протокол.
С оглед гореизложеното комисията единодушно реши, че допуска участника
„ ЧЕЗ Трейд България“ ЕООД до последващо участие в процедурата, тъй като
констатира съответствие на участника с изисквани-+

С оглед на гореизложеното, комисията единодушно реши:
1. На основание чл.54,ал.8 от ППЗОП да бъдат уведомени участниците като им
се изпрати настоящия протокол с констатациите относно наличието на непълноти и
несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор,
поставени от възложителя, на представени от тях документи по чл. 39,ал.2 от ППЗОП.
2. Протоколът да бъде изпратен на всички участници в процедурата в деня на
публикуването му в електронната преписка на процедурата в „Профил на купувача“ на
ВАС.
Настоящият протокол се състави и подписа
08.04.2019 година.

от членовете на комисията на

КОМИСИЯ В СЪСТАВ :
ПРЕДСЕДАТЕЛ : …………–п–………………………….
инж. Христо Томов – началник отдел УССИ на ВАС.
ЧЛЕНОВЕ :
1.

………………–п–………………………

Красимира Георгиева - експерт обществени поръчки в отдел ЧРПО на
ВАС;
2.

………………–п–…………………………

Далина Димитрова – експерт – стопанска дейност в отдел ФС на ВАС.

УТВЪРДИЛ :
……………–п–………………..
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВАС
Дата: 09.04.2019г.

