
ПРОТОКОЛ  № 1 

 

 

от дейността на Комисията за провеждане на открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно 

напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на 

либерализиран пазар за нуждите на Института по органична химия с Център по 

фитохимия  към Българска академия на науките”, назначена със Заповед № РД-09-

35/11.05.2016 г.  на проф.дхн Петко Иванов – Директор на Института по органична химия 

с Център по фитохимия  към Българска академия на науките  

 

 

 

На 11 май  2016 г. в 10.30 часа в гр. София, в сградата на Института по органична 

химия с Център по фитохимия  към Българска академия на науките, ул. „Акад. Георги 

Бончев” бл.9, се събра комисия, назначена със Заповед № РД-09-35/11.05.2016 г.  на 

проф.дхн Петко Иванов – Директор на Института по органична химия с Център по 

фитохимия към БАН, в състав: 

 

Председател: доц.д-р Павлета Шестакова – заместник директор 

Членове: 1. проф.дхн Владимир Димитров 

      2. Донка Димитрова – главен счетоводител 

      3. Силвия Цекова - правоспособен юрист 

        4. Емил Спасов – ръководител „Техническа служба” 

 

Комисията, в изпълнение на изискванията на чл. 68, ал. 1 от ЗОП(отм.) във връзка с 

§18 от ПЗР на ЗОП, (обн., ДВ, бр.13 от 16.02.2016г., в сила от 15.04.2016г.), получи 

списъка и плика с постъпилата в срок до 17.00 ч. на 10.05.2016 г. оферта от 1 /един/ 

участник в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение и избор на 

координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на 



Института по органична химия с Център по фитохимия  към Българска академия на 

науките”.  

Председателят на комисията провери състава на комисията, установи, че 

присъстват всички членове и след получаване списъка с участниците, председателят и 

всички членове на комисията попълниха декларации съгласно чл. 35, ал.3 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) (отм.).  

След като установи, че присъстват всички членове на комисията и не са налице 

пречки за провеждане на заседанието, председателят откри заседанието. 

В 10.30 часа, на отварянето на постъпилата оферта, не се явиха представители на 

участника, подал предложение за изпълнение на обществената поръчка. 

Председателят на комисията прочете входящия регистър. В определения срок е 

подадена оферта от един участник, както следва: „Мост Енерджи” АД  – с вх. № 

378/10.05.2016 г., подадена на 10.05.2016 г. в 11:30 ч. 

 

Комисията констатира, че пликът с офертата е оформен и представен съобразно 

изискванията на чл. 57, ал. 1 от ЗОП(отм.) и документацията за участие в процедурата. На 

основание чл. 68, ал. 4 от ЗОП(отм.) комисията отвори офертата и направи следните 

констатации:  

Участникът „Мост Енерджи” АД е подал оферта в непрозрачен плик с ненарушена 

цялост. След отваряне на плика  комисията констатира наличието на 3 (три) отделни 

запечатани плика, а именно Плик № 1 - „Документи за подбор”, Плик № 2 – 

„Предложение за изпълнение на поръчката” и Плик № 3 - „Предлагана цена”. 

Трима членове на комисията подписаха плик № 3 с надпис „Предлагана цена”. 

Комисията отвори плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” на 

участника и трима членове на комисията подписаха всички документи, които се съдържат 

в него.  

На основание чл. 68, ал. 5, предл. трето от ЗОП(отм.)  комисията отвори плик № 1 с 

надпис „Документи за подбор”, оповести документите и информацията, които той 

съдържа и провери съответствието със списъка по чл. 56, ал.1, т.14  от ЗОП(отм.). 

 



След извършването на гореизложените дейности комисията продължи своята 

работа за разглеждане на представените документи и информация в плик № 1 „Документи 

за подбор” на участника „Мост Енерджи” АД и съответствието на подадената оферта с 

предварително обявените от Възложителя условия, съгласно обявлението и утвърдената с 

решението документация за участие в обществената поръчка. 

 При направената обстойна проверка комисията констатира следното: 

Участникът „Мост Енерджи” АД  е представил документи в плик 1   „Документи 

за подбор”, които отговарят на поставените от Възложителя общи и специфични 

изисквания,  съгласно обявлението и документацията за участие в обществената поръчка, 

на хартиен и електронен носител, както следва: 

- Списък на документите и информацията съдържащи се в офертата; 

- Оферта по образец;  

- Представяне на участника; 

- Оригинал на банкова гаранция за участие;  

- Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския 

регистър, БУЛСТАТ, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при 

провеждането на процедурата; 

- Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП;  

- Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник;                             

- Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП от участника за подизпълнители; 

- Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици; 

- Декларация за приемане на условията на проекта на договор; 

- Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51, в т.ч.:  

Списък на доставките, които са еднакви или сходни на предмета на настоящата 

поръчка, изпълнени през последните три години до датата на подаване на офертата в 

настоящата процедура, с придружени доказателства за  извършените доставки. 

Копие на валиден лиценз издаден от КЕВР за „Търговия с електрическа енергия“ 

съгласно чл. 39, ал. 1от Закона за енергетиката (ЗЕ).  



Копие на решение на КЕВР за допълване на лицензията с правата и задълженията, 

свързани с дейността „координатор на балансираща група“, съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ. 

Регистър на координаторите на балансиращи групи. 

Валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството, отговаряща 

на изискването на стандарт ISO 9001:2008. 

В резултат на тази констатация комисията реши да допусне участника до 

разглеждане на плик 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, тъй като отговаря на 

изискванията на Възложителя. 

 

На основание гореизложеното, комисията РЕШИ: 

Допуска до по-нататъшно участие за разглеждане на документите в плик № 2 

„Предложение за изпълнение на поръчката” на участника „Мост Енерджи” АД  , тъй като 

отговаря на критериите за подбор. 

 

Комисията продължи своята работа по разглеждане на Плик 2, съдържащ 

Техническото предложение на допуснатия участник, с оглед установяване на 

съответствието с изискванията на възложителя на настоящата поръчка и констатира 

следното: 

Участникът „Мост Енерджи” АД  е представил техническо предложение, което 

съдържа описание на дейностите, които ще изпълни в случай, че бъде избран за 

изпълнител. Участникът е предложил срок от 36 месеца за изпълнение на доставянето на 

заявеното количество електроенергия и е представил техническа оферта, съгласно 

изискания образец. 

Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено при спазване на 

изискванията и условията на документацията за участие, в т. ч. на пълното описание на 

предмета на поръчката и на техническата спецификация и включва:  

- Пълно описание на доставките и дейностите, които ще бъдат извършени във връзка 

с изпълнение на предмета на поръчка, в т.ч. готовност за изготвяне на дневни почасови 

товарови графици и покриване на небаланси и параметрите за тяхното формиране за срока 

на договора; изпращане на почасовите дневни графици за доставка на ЕСО, в 

съответвствие с разпоредбите на ПТЕЕ, своевременно администриране на графиците и 



обмен на информацията с ЕСО ЕАД; регистриране на графици за доставка на 

електрическа енергия през Уеб портал и генериране на различни справки – графично и 

таблично представяне на договорени и измерени количества електрическа енергия; 

следене на почасовите измерени количества електрическа енергия в табличен и графичен 

вид; поддържане и предаване от „Мост Енерджи” АД на електронна база от данни за 

електропотребление на възложителя; изготвяне на подробен индивидуален анализ на 

характерния товарен профил на възложителя с цел оценка на риска и ползите при 

евентуално участие на свободния пазар. 

- Общи принципи за разпределяне на небалансите в рамките на балансиращата група 

с координатор „Мост Енерджи” АД, в която възложителят ще бъде включен. В документа 

се съдържат: въведение (използвана терминология); общи положения; дневен сетълмент; 

обобщен сетълмент; гарантиране на сделките с балансираща енергия. 

Предвид горното, комисията констатира, че представеното техническо предложение 

отговаря на техническите изисквания, заложени в обявлението и утвърдената с решението 

документация за участие в обществената поръчка, поради което участникът следва да се 

допусне до разглеждане на ценовото предложение. 

 

На основание констатациите, направени на проведеното заседание за установяване 

на съответствието на предложението в плик № 2 на допуснатия до разглеждане на 

техническото предложение участник с изискванията на възложителя,  комисията  РЕШИ: 

Допуска до разглеждане на ценовото предложение на участника „Мост 

Енерджи” АД.   

 

Отварянето на ценовото предложение на допуснатия участник да се извърши на 

16.05.2016 г. от 10,30 ч. в сградата на Института по органична химия с Център по 

фитохимия  към Българска академия на науките, ул. „Акад. Георги Бончев” бл.9. 

При вземане на решенията нямаше разногласия между членовете на комисията, 

както и никой от членовете не изрази особено мнение по взетите решения.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


