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УТВЪРЖДАВАМ: ПОДПИС 

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

Председател на КЕВР 

 

ПРОТОКОЛ 

На 05.01.2017 г., от 10,30 ч. и на 17.01.2017 г. в сградата на Комисия за енергийно и 

водно регулиране (КЕВР), намираща се на бул. „Княз Ал. Дондуков” № 8-10, ет. 5, в зала 5, се 

проведоха заседания на комисията, назначена със Заповед № № З-ОФ-1 от 04.01.2017 г. за 

разглеждане на офертите за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на 

електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на Комисията за 

енергийно и водно регулиране“, открита с Обява № ОП-21, публикувана в Профила на 

купувача на КЕВР на 20.12.2016 г. 

Заседанията се проведоха от комисия в състав:  

Председател: 

   Николай Георгиев Георгиев на длъжност началник на отдел ФСД в дирекция ОА 

      Членове:  

1. Наталия Кирилова Кирова на длъжност главен експерт в отдел АИО в дирекция 

ОА; 

2. Милен Иванов Трифонов на длъжност главен експерт и и.д. началник на отдел 

"Цени и лицензии: електрически мрежи, търговия и пазари"; 

 

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ в 10.30 часа на 05.01.2017 г. 

 

Комисията в пълен състав започна работата след получаване на протокола по чл.48, ал.6 

от ППЗОП и представените оферти в деловодството на КЕВР. 

Председателят на комисията прочете Заповед № З-ОФ-1 от 04.01.2017 г. на председателя 

на КЕВР, след което председателят и членовете на комисията подписаха декларацията по чл. 

103, ал. 2 от ЗОП.  

При отваряне на офертите не присъстваха представители на участниците: 

 

В определения срок за подаване на оферти - 03.01.2017 г. до 17:30 часа са постъпили 6 

(шест) броя оферти от участници, както следва: 

  

1. Енерго-про Енергийни услуги ЕООД ВП-ОФ-1/03.01.2017 г.; 13,47 ч. 

2. Енерджи МТ ЕАД ВП-ОФ-2/03.01.2017 г.; 15,35 ч. 

3. Смарт Енерджи Трейд ЕАД ВП-ОФ-3/03.01.2017 г.; 15,39 ч. 

4. Кей Ер Джи ЕООД ВП-ОФ-4/03.01.2017 г.; 15,55 ч. 

5. Мост Енерджи АД ВП-ОФ-5/03.01.2017 г.; 16,12 ч. 

6. ЧЕЗ Трейд България ЕАД ВП-ОФ-6/03.01.2017 г.; 16,15 ч. 

 

І. ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ И ПРЕГЛЕД НА ДОКУМЕНТИТЕ В 

ОПАКОВКИТЕ 

1. Оферта на Енерго-про Енергийни услуги ЕООД. Съдържанието на плика е следното: 

Образец на оферта, Документи за подбор – 2 броя декларации по чл.54, ал.1 от ЗОП, 

копие от удостоверение за сключен рамков договор с електроразпределително дружество, 

документ за разработена и въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008, 
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Информационен лист, Техническо предложение за изпълнение на поръчката и Ценово 

предложение. 

2. Оферта на Енерджи МТ ЕАД. Съдържанието на плика е следното: 

Образец на оферта, Документи за подбор – 2 броя декларации по чл.54, ал.1 от ЗОП, 

копие от сключен рамков договор с електроразпределително дружество, документ за 

разработена и въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008, Информационен 

лист, Техническо предложение за изпълнение на поръчката и Ценово предложение. 

3. Оферта на Смарт Енерджи Трейд ЕАД. Съдържанието на плика е следното: 

Образец на оферта, Документи за подбор – 2 броя декларации по чл.54, ал.1 от ЗОП, 

декларация за наличие на сключен рамков договор с електроразпределително дружество и 

копие от писма във връзка със сключване на рамковия договор, документ за разработена и 

въведена система за управление на качеството ISO 9001:2015, Информационен лист, 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката и Ценово предложение. 

4. Оферта на Кей Ер Джи ЕООД. Съдържанието на плика е следното: 

Образец на оферта, Документи за подбор – 2 броя декларации по чл.54, ал.1 от ЗОП, 

копие от придружително писмо за изпращане на удостоверение за сключен рамков договор с 

електроразпределително дружество, документ за разработена и въведена система за управление 

на качеството ISO 9001:2015, Информационен лист, Техническо предложение за изпълнение на 

поръчката и Ценово предложение. 

5. Оферта на Мост Енерджи АД. Съдържанието на плика е следното: 

Образец на оферта, Документи за подбор – 4 броя декларации по чл.54, ал.1 от ЗОП, 

копие от удостоверение за сключен рамков договор с електроразпределително дружество, 

документ за разработена и въведена система за управление на качеството ISO 9001:208, 

Информационен лист, Техническо предложение за изпълнение на поръчката и Ценово 

предложение. 

6. Оферта на ЧЕЗ Трейд България ЕАД. Съдържанието на плика е следното: 

Образец на оферта, Документи за подбор – 2 броя декларации по чл.54, ал.1 от ЗОП, 

копие от удостоверение за сключен рамков договор с електроразпределително дружество, 

документ за разработена и въведена система за управление на качеството ISO 9001:208, , 

Информационен лист, Техническо предложение за изпълнение на поръчката ведно с 

пълномощно и Ценово предложение. 

 

ІІ. ОБЯВЯВАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

 

Комисията пристъпи към обявяване на ценовите предложения на участниците, както 

следва: 

 участник 
Цена/ МВтч.(в лева без 

ДДС) 

1. Енерго-про Енергийни услуги ЕООД 74,35 

2. Енерджи МТ ЕАД 86,40 

3. Смарт Енерджи Трейд ЕАД 69,50 

4. Кей Ер Джи ЕООД 71,52 

5. Мост Енерджи АД 66,43 

6. ЧЕЗ Трейд България ЕАД 69,85 

 

С това действие комисията приключи публичната част от работата си.  

 

Комисията продължи дейността си, като разгледа представените от участниците 

документи за подбор и констатира следното: 

Съгласно утвърдената документация към обява за възлагане на обществена поръчка с 

предмет „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на 

Комисията за енергийно и водно регулиране“ за удостоверяване на съответствие с условията за 

участие и по-конкретно на изискването към участниците да имат сключен рамков договор със 

съответното електроразпределително дружество, участниците следва да представят копие или 
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оригинал на удостоверение за сключен рамков договор със съответното 

електроразпределително дружество. Обстоятелството може да бъде доказано и с копие на самия 

рамков договор. 

От “КЕЙ АР ДЖИ” ЕООД е представено придружително писмо от ЧЕЗ Разпределение 

България“ ЕООД за изпращане до самото дружество на посоченото удостоверение, но не и 

самото удостоверение или негово копие. 

От “СМАРТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД” ЕАД са представени декларация от неговия 

изпълнителен директор за наличие на сключен рамков договор с „ЧЕЗ Електроразпределение 

България“ ЕООД и писмо от ЧЕЗ Разпределение България“ ЕООД за изпращане до дружеството 

на екземпляри от рамковия договор за подписване от страна на „Смарт Енерджи Трейд“ ЕАД. 

Не е представено удостоверение за сключения рамков договор с електроразпределителното 

дружество или негово копие или копие от действително подписан и от двете страни рамков 

договор.  

Предвид това на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участниците е изпратено уведомление, 

че в срок до 5 работни дни от получаването му следва да представи на комисията по 

разглеждане и оценяване на офертите удостоверение за сключен рамков договор с 

електроразпределителното дружество или негово копие или копие от самия договор с цел 

удостоверяване на съответствието на изискванията на възложителя. 

По отношение на представените от останалите участници документи за подбор не се 

установиха непълноти или други недостатъци.  

 

ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ на 17.01.2017 г. 

 

ІІІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ И ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

НА УЧАСТНИЦИТЕ 

 

Комисията в пълен състав започна работата след получаване на плик с допълнително 

представените от “КЕЙ АР ДЖИ” ЕООД и “СМАРТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД” ЕАД документи за 

подбор . 

Комисията констатира, че “КЕЙ АР ДЖИ” ЕООД е представило в законоустановения 

срок, а именно на 09.01.2017 г. копие от удостоверение за сключен рамков договор с 

електроразпределителното дружество. “СМАРТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД” ЕАД е представило в 

законоустановения срок, а именно на 13.01.2017 г. копие от сключен рамков договор с 

електроразпределителното дружество. 

След обсъждане и проверка в регистъра на издадените лицезии от КЕВР и регистъра на 

координаторите на стандартни балансиращи групи на интернет страницата на ЕСО ЕАД 

Комисията единодушно прие, че всички участници отговарят на поставените и обявени 

изисквания за участие, след което се пристъпи към разглеждане на техническите и ценовите им 

предложения. 

По отношение на техническите предложения, Комисията установи следното: 

Представените технически предложения на участниците отговарят на изискванията на 

Възложителя. 

По отношение на ценовите предложения на участниците, Комисията констатира: 

Представените ценови предложения от участниците отговарят на изискванията на 

Възложителя. 

Предвид това, предложенията на участниците следва да бъдат допуснати до оценяване. 

 

IV. ОЦЕНЯВАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ 
 

Комисията пристъпи към оценяване на допуснатите предложения на участниците, като 

оценката по критерий за възлагане „най-ниска цена“: 

 



стр. 4 от 4 

На основание чл. 97, ал. 1 и 4 от ППЗОП, при прилагане на определения критерий за 

оценяване Комисията прави следното класиране на участниците, които са допуснати до 

разглеждане и оценка на офертите: 

 

Първо място – Мост Енерджи АД с предложена цена – 66,43 лв; 

Второ място – Смарт Енерджи Трейд ЕАД с предложена цена – 69,50 лв; 

Трето място - ЧЕЗ Трейд България ЕАД с предложена цена – 69,85 лв; 

Четвърто място - Кей Ер Джи ЕООД с предложена цена – 71,52 лв; 

Пето място - Енерго-про Енергийни услуги ЕООД с предложена цена – 74,35 лв; 

Шесто място - Енерджи МТ ЕАД с предложена цена – 86,40 лв; 

 

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за изпълнение на обществената 

поръчка с класираните на първо място участници по съответната обособена позиция, както 

следва: 

 

Мост Енерджи АД, с адрес: гр. София 1618, бул. „България“ № 118, БЦ „Абакус“, ет.2, 

като участник, предложил най-ниска цена. 

Комисията приключи работа по обществената поръчка и предаде документацията на 

председателя на КЕВР на 18.01.2017 г. 

 

 

 

 

Председател: 

 

Николай Георгиев: ПОДПИС 

 

Членове:  

 

Наталия Кирова: ПОДПИС 

 

Милен Трифонов: ПОДПИС 


