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П Р О Т О К О Л №3 
по чл. 54, ал. 12 и чл. 56, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените 

поръчки 

Днес, на 17.02.2017 г. в 15.30 часа в сградата на Община Гоце Делчев, ул. 

“Царица Йоанна” №2, зала на партерен етаж, се проведе заседание на комисията по 

провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на 

стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на 

информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти 

собственост на община Гоце Делчев“, открита с решение №1052/27.12.2016 г. на кмета 

на общината, референтен номер ГД/2016/ОПОП/Д/15, уникален номер в РОП при 

Агенция за обществени поръчки 00098-2016-0012, назначена със заповед 

№42/19.01.2017 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев изменена със заповед 

№ 106/14.02.2017 г. за определяне на Марина Герова – гл. експерт „Обществени поръчки“ за 

член на комисията на мястото на Найлин Бозова. 

Комисията се събра в състав: 

Председател: Богдан Боцев – заместник-кмет на община Гоце Делчев 

Членове: 1. Йорданка Ендрева – директор на дирекция ,,Финансово стопанска“ 

2. Марина Герова – гл.експерт „Обществени поръчки“ 

Председателят на комисията запозна Марина Герова  с имената на участниците, след 

което същата подписа декларация по чл.103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки 

(ЗОП) 

На заседанието присъстваха всички членове на комисията. 

Заседанието се проведе при следния дневен ред: 

1. Разглеждане на допълнително представените документи относно 

съответствието на участниците с изискванията към личното им състояние и 

критериите за подбор. 

2. Определяне на дата, час и място за отваряне на ценовите предложения. 

По първа точка от дневния ред 

Председателят на комисията уведоми, членовете й, че протокол №2 от 

03.02.2017 г. е публикуван в „Профила на купувача” на интернет страницата на 

общината и е изпратен на всички участници по електронна поща на 03.02.2017 г.  

Съгласно регистъра на постъпилите допълнителни документи в срока по чл. 54, 

ал.9 от ППЗОП, са получени допълнително документи както следва: 

1. на 09.02.2017 г. от участник с пореден №5 ,,ГРАНД ЕНЕРДЖИ 

ДИСТРИБЮШЪН‘‘ ЕООД, гр. София; 

2. на 09.02.2017  от участник с пореден №1 от „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ 

УСЛУГИ‘‘ ЕООД, гр.Варна; 

3. на 10.02.2017г. от участник с пореден номер №3 от ,,ЧЕЗ ТРЕЙД 

БЪЛГАРИЯ‘‘ ЕАД, гр. София; 

4. на 10.02.2017 г. от участник с пореден №2 от „КЕЙ АР ДЖИ“ ЕООД, 

гр.София; 

 Комисията разгледа представените в законово определения срок допълнителни 

документи:  

І. Участник с пореден №5 ,,ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН‘‘ ЕООД, гр. 

София е представил в непрозрачен и надписан плик: придружително писмо и 

удостоверение от ЧЕЗ „Разпределение България“, че участникът има сключен рамков 

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
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договор по чл.11, т.13, във връзка с чл.23 от Правилата за търговия с електрическа 

енергия. 

ІІ. Участник с пореден №1 от „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ‘‘ ЕООД, 

гр.Варна е представил в непрозрачен и надписан плик: опис на документите и ЕЕДОП 

с посочена информация че разполага с техническо оборудване, вкл. и изградена 

платформа или еквивалентна такава система с „online“ достъп за потребителите. 

ІІІ. Участник с пореден номер №3 от ,,ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ‘‘ ЕАД, гр. 

София е представил в непрозрачен и надписан плик: придружително писмо и ЕЕДОП, 

подписан от всички членове на съвета на директорите.  

VІ. Участник с пореден №2 от „КЕЙ АР ДЖИ“ ЕООД, гр.София е представил в 

непрозрачен и надписан плик: писмо с информация че разполага с техническо 

оборудване, вкл. и изградена платформа или еквивалентна такава система с „online“ 

достъп за потребителите. 

Комисията разгледа допълнително представените документи относно 

съответствието на участниците с изискванията към личното им състояние и 

критериите за подбор, поставени от Възложителя в обявлението и документацията: 

І. За участник с пореден №1 от „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ‘‘ 

ЕООД, гр.Варна 
Предоставената информация е пълна. Комисията установи, че допълнително 

представените от участника документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП установяват съответствието 

на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя. комисията установи, че същият отговаря на изискванията за лично 

състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

ІI. За участник с пореден №2 от „КЕЙ АР ДЖИ“ ЕООД, гр.София 
Предоставената информация е пълна. Комисията установи, че допълнително 

представените от участника документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП установяват съответствието 

на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя. комисията установи, че същият отговаря на изискванията за лично 

състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

ІІІ. За участник с пореден номер №3 от ,,ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ‘‘ ЕАД, 

гр. София 
Предоставената информация е пълна. Комисията установи, че допълнително 

представените от участника документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП установяват съответствието 

на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя. комисията установи, че същият отговаря на изискванията за лично 

състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

IV. За участник с пореден номер №4 от ,,ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА 

ГРУПА‘‘ АД, гр. София: 

Предоставената информация е пълна. Предоставеният ЕЕДОП е правилно 

попълнен. Комисията установи, че представените от участника документи по чл. 39, 

ал. 2 от ППЗОП установяват съответствието на участника с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя 

V. За участник с пореден №5 ,,ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН‘‘ 

ЕООД, гр. София 
Предоставената информация е пълна. Комисията установи, че допълнително 

представените от участника документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП установяват съответствието 

на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя. комисията установи, че същият отговаря на изискванията за лично 

състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

Във връзка с документите, включително допълнително представените, от 

участниците относно съответствието им с изискванията за лично състояние и 

критериите за подбор, поставени от Възложителя, комисията единодушно прие: 

РЕШЕНИЕ №3 

І. Допуска до по-нататъшно разглеждане документите на участниците в 

публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на 
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нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна 

балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния 

поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти собственост на община 

Гоце Делчев“, открита с решение №1052/27.12.2016 г. на кмета на общината, 

референтен номер ГД/2016/ОПОП/Д/15, уникален номер в РОП при Агенция за 

обществени поръчки 00098-2016-0012, както следва: 

1. участник с пореден №1 от „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ‘‘ ЕООД, 

гр.Варна 

2. участник с пореден №2 от „КЕЙ АР ДЖИ“ ЕООД, гр.София 

3. участник с пореден номер №3 от ,,ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ‘‘ ЕАД, гр. София 

4. участник с пореден номер №4 от ,,ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА‘‘ 

АД, гр. София: 

5. участник с пореден №5 ,,ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН‘‘ ЕООД, гр. 

София 

По втора точка от дневния ред, комисията единодушно прие: 

РЕШЕНИЕ №4 

Отварянето и оповестяването на ценовите оферти в открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с наименование "Доставка на нетна активна 

електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща 

група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО 

и поемане на разходите за небаланси за обекти собственост на община Гоце Делчев", 

открита с решение №1052/27.12.2016 г., идентификационен номер 

ГД/2016/ОПОП/Д/15, номер от регистъра на АОП 00098-2016-0012 да се проведе на 

24.02.2017 г. (петък) в 11.30 часа в залата на партерен етаж в сградата на Община Гоце 

Делчев, ул. “Царица Йоанна” 2. 

 

Неразделна част от протокола е Приложения №1. 

 

Председател: Богдан Боцев /п./ (заличено на основание чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД) 

 

Членове:  1. Йорданка Ендрева /п./ (заличено на основание чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД)  

 

      2. Марина Герова/п./ (заличено на основание чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД) 


