ПРОТ ОКОЛ
№2
от работата на Комисия, назначена със Заповед № РД-09-127 от 09.11.2020г. на изпълнителния директор на „УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ” ЕАД, със задача да разгледа,
оцени и класира получените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на
стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на „УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ“
ЕАД“, разкрита с Решение № РД-10-43/07.10.2020г. на изпълнителния директор на „УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ“ ЕАД.
На 18.12.2020г. в 10:30ч., в изпълнение на Заповед № РД-09-127 от 09.11.2020г. на изпълнителния директор на „УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ“ ЕАД,
Комисия в състав:
Председател:
инж. Камелия Виденова - Тончева, гл. експерт „Управление на собствеността“;
Членове:
Ценка Тренова, зам. гл. счетоводител;
Генади Лазаров, юрисконсулт,
и със задача разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия
от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на
„УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ“ ЕАД“, извърши следните действия:
I. На 18.12.2020г. в 10:30ч., в изпълнение на Решение по т. III от Протокол № 1/10.12.2020г. и на осн. чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, Комисията, в закрито заседание, пристъпи към
разглеждане на допълнително представените от участниците документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор,
поставени от Възложителя.
1. Комисията констатира, че в отговор на полученото от участниците, чрез платформата по чл. 39а от ЗОП, на 10.12.2020г. в 17:33ч., съобщение с изх. № 543/10.12.2020г., с
приложение Протокол № 1/10.12.2020г. от работата на Комисията, в срока по чл. 54, ал 9 от ППЗОП са постъпили:
Подател на документи
„ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД

Дата на подаване
14.12.2020г.

Час на подаване
12:06ч.

Като взе под внимание указанията дадени в Протокол № 1/10.12.2020г., а именно: „Протоколът от работата на Комисията да бъде публикуван в раздел „Профил на купувача“ на
интернет страницата на Възложителя, както и в досието на обществената поръчка в платформата по чл. 39а от ЗОП, като бъде изпратен с придружително писмо на посочените от
участниците техни електронни адреси и чрез модула за съобщения в платформата ЦАИС ЕОП.“, Комисията извърши проверка и на електронните пощи на председателя и
членовете и. Извършена бе проверка и за наличието на документи изпратени по електронен път на e-mail адреса на Възложителя: uos_ead@abv.bg, както и за наличието на
документи изпратени на хартиен носител, като бе установено, че към момента на изтичане на срока по чл. 54, ал. 9 от ЗОП няма постъпили документи.
2. Комисията пристъпиха към отваряне и разглеждане на допълнително представените от участниците документи:
2.1. „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД:
Преди да премине към подробното разглеждане и оценка на предоставените документи Комисията извърши справки в Търговски регистър към Агенция по вписванията с цел
установяване наличието на представителна власт по отношение на подписалият ги с електронен подпис представител на съответния участник.
Комисията констатира, че с Придружително писмо, постъпило чрез платформата по чл. 39а от ЗОП, участникът е предоставил следните документи:
Нов ЕЕДОП /подаден с оглед констатираната от Комисията в Протокол № 1/10.12.2020г. промяна на обстоятелства – нов управител/, подписан с КЕП от надлежно
упълномощен представител на участника;
- Списък на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ и определените им индивидуални цели за енергийни спестявания през 2017г. - незаверен;
- Поименен списък на лицата със служебно разпределени индивидуални цели за енергийни спестявания за 2017г. – незаверен;
- Поименен списък на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ и стойностите на опредеклените им индивидуални цели за енергийни спестявания за 2018г. – незаверен;
- Декларация – Списък за изпълнени доставки с предмет сходен с предмета на поръчката, подписана с КЕП от надлежно упълномощен представител на участника, с приложение –
незаверено копие от Удостоверение изх. № 386/31.10.2018г. по описа на „МЕСОКОМБИНАТ ЛОВЕЧ“ ЕАД с ЕИК: 110035285;
- ISO 9001:2015 – сканирано заверено копие;
- ISO 50001:2018 – сканирано заверено копие;
- ISO 14001:2015 – сканирано заверено копие.
3. След извършването на горните действия и като взе под внимание работният график и ангажираността на членовете на комисията и на осн. чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП,
Председателят на Комисията насрочи следващото и заседание, на което ще бъдат разгледани представените от участниците документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и ще се извърши
преценка относно съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, за 23.12.2020г. от 10:30ч.
II. На 23.12.2020г. в 10:30ч., в изпълнение на Решение по т. I.3., в изпълнение на разпоредбата на чл. 54, ал. 12 от ЗОП, вр. чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, Комисията в закрито заседание
пристъпи към разглеждане на представените от участниците документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и извърши преценка относно съответствието им с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.
Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП, за деклариране липсата на основанията за отстраняване и съответствието с поставените критерии за подбор, Участникът е представил един брой
ЕЕДОП, подписан с квалифициран електронен подпис /КЕП/ на представляващия дружеството.
След направена проверка в Търговски регистър към Агенция по вписванията, комисията установи, че е била отразена промяна в обстоятелствата, надлежно описана в Част II:
„Информация за икономическия оператор“, буква „А“ и „Б“ относно смяната на управителя на икономическият оператор, съответстваща на отразеното в Регистъра.
В част II, раздел А от ЕЕДОП надлежно са попълнени административните данни на участника, както и че същият е микро-, малко или средно предприятие.
До колкото настоящата обществена поръчка не е запазена по смисъла на ЗОП, участникът е декларирал в свързаният с това обстоятелство подвъпрос отговор „Не“.
В представеният ЕЕДОП Участникът е декларирал, че:
- Може да предостави информация за платени социалноосигурителни вноски и данъци;
- Не участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка заедно с други оператори;
- Няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор;
- Не възнамерява да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката.
По отношение на изискванията за лично състояние в част III „Основания за изключване“ на ЕЕДОП Участникът декларирал, че не са налице основанията за отстраняване от
процедурата, свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски, с несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение,
съгласно чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените от Възложителя в обявлението за поръчка обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП, като участникът е приложил и код чрез
който Комисията да извърши проверка на електронно издадено свидетелство за съдимост, като след извършената проверка същото е разпечатано от електронната страница на
Министерство на правосъдието.
Следва да се отбележи, че участникът е приложил в част III, раздел „Б“ линкове за проверка на декларираното във връзка с данъчни задължения, като в раздел „Код“ като изрично
е отбелязал, че удостоверенията по чл. 87, ал. 10-11 ДОПК са безплатни за възложителите. В тази връзка следва да се отбележи, че такава възможност към момента е предвидена за
държавните институции, а не за търговско дружество, каквото всъщност е Възложителят.
В част III, раздел „Г“ на ЕЕДОП „Специфични национални основания за изключване“, участникът е отговорил, че спрямо него не се прилагат.
Комисията извърши проверка по отношение на вписаните в Търговски регистър към Агенция по вписванията данни по отношение на основанията за отстраняване по
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и с оглед извеждане на необходимата информация за целите на идентификация на действителните собственици на юридическото лице, съгласно чл. 23, ал. 6

от ЗТРРЮЛНЦ и документира предприетите действия по идентифицирането. Комисията установи, че по партидата на участника съгласно чл. 63, ал. 1 и 4 от ЗМИП са
публикувани действителните собственици.
Документът е попълнен съгласно изискванията на Възложителя, като са декларирани всички обстоятелства, необходими за извършване на преценка относно личното състояние на
участника.
За доказване на критериите за подбор, свързани с годност /правоспособност/ за упражняване на професионална дейности , в част IV „Критерии за подбор“, раздел „А“ „Годност“,
подраздел: „Вписване в съответен професионален регистър“ на ЕЕДОП участникът е представил информация, че притежава лицензия за „търговия с електрическа енергия“ № Л280-15/15.09.2008г. с валидност до 15.09.2028г., допълнена с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ с Решение № И2-Л-280/17.05.2018г. за
удължаване срока на валидност на лицензията с 10 години, вписан под № 247 в Публичния регистър на КЕВР, като е посочен линк към решението за удължаване на срока.
Допълнително в част IV, раздел А, участникът е предоставил информация за регистрацията си в „ЕСО“ ЕАД като „Координатор на стандартна балансираща група“ с EIC код
32XAVV-ELECTROC. След извършена проверка от страна на Комисията се установи, че участникът действително е вписан под № 42 в регистъра, като статусът му в регистъра е А
(активен).
Комисията извърши проверка на интернет страницата на КЕВР и „ЕСО“ АД, като установи съответствие с представената от участника информация.
Участникът е декларирал, че:
- Не се е оттеглил и не е отстранен от електроенергийния пазар, не е в процедура по оттегляне или отстраняване от електроенергийния пазар по смисъла на глава V, раздел II от
ПТТЕ;
- Има сключен рамков договор по смисъла на ПТТЕ със мрежовия оператор „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД № 16-508/05.08.2016г.;
- Има сключен рамков договор по смисъла на ПТТЕ със мрежовия оператор „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД № РД-19-3/18.10.2019г.
- Има сключен рамков договор по смисъла на ПТТЕ със мрежовия оператор „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ АД /не е посочен № на договор/.
За доказване на изискуемия опит в част IV, раздел „В“: „Технически и професионални способности“ на ЕЕДОП участникът е посочил, че е изпълнил една дейност с предмет и обем,
идентична или сходна с тези на поръчката, като с представянето на Декларация – Списък за изпълнени доставки с предмет сходен с предмета на поръчката, подписана с КЕП от
надлежно упълномощен представител на участника, с приложение – незаверено копие от Удостоверение изх. № 386/31.10.2018г. по описа на „МЕСОКОМБИНАТ ЛОВЕЧ“ ЕАД с
ЕИК: 110035285, доказва изпълнението на дадените от Възложителя изрични указания и съответствието с поставените критерии за подбор.
По отношение на изискванията за прилагане на система за управление на качеството, околната среда и система за управление на енергетиката, сертифицирани по ISO 9001:2015,
14001:2015, 50001:2018 /или еквивалентна/, касаеща дейностите по предмета на поръчката, участникът е декларирал, че е сертифициран както следва:
- ISO 50001:2018 № ЕН-2097;
- ISO 9001:2015 № BG121662Q/U;
- ISO 14001:2015 E2860,
като е посочил линкове към собствената си страница, на която същите са качени в сканиран вид. В съответствие с указанията на Комисията, съгласно Протокол № 1/10.12.2020г.,
участникът е приложил в сканиран вид и заверени от негов представител копия от горепосочените сертификати.
По отношение на изискването на Възложителя „Участникът следва да отговаря на разпоредбите на чл. 14, ал. 4 и чл. 15 от Закона за енергийната ефективност и да е изпълнил
индивидуалните цели за 2017, 2018 и 2019 години.“, което се доказва от участника „чрез предоставяне заедно с ЕЕДОП на заверено копие на удостоверение за енергийни
спестявания или еквивалентен документ, издадено по реда на чл. 75 от Закона за енергийната ефективност от Агенцията за устойчиво енергийно развитие, удостоверяващ
изпълнени индивидуални цели за енергийни спестявания“ комисията констатира, че участникът не е декларирал в ЕЕДОП изпълнението на поставеното условие и отново не е
приложил изискващите се удостоверения за 2017, 2018. Като взе под внимание дадените с Протокол № 1/10.12.2020г. изрични указания в тази насока, Комисията констатира
участникът е декларирал в ЕЕДОП: „За 2017 и 2018г. дружеството не е било задължено лице“. С оглед гореизложеното Комисията извърши проверка на допълнително
предоставените от участника документи:
- Списък на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ и определените им индивидуални цели за енергийни спестявания през 2017г. - незаверен;
- Поименен списък на лицата със служебно разпределени индивидуални цели за енергийни спестявания за 2017г. – незаверен;
- Поименен списък на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ и стойностите на опредеклените им индивидуални цели за енергийни спестявания за 2018г. – незаверен,
като за целта направи справка на официалната страница на АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ /АУЕР/, като установи съответствие между допълнително
подадените от участника документи и първообразите им, публикувани на страницата на АУЕЕ.
Видно от Списък на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ и определените им индивидуални цели за енергийни спестявания през 2017г. и Поименен списък на лицата със
служебно разпределени индивидуални цели за енергийни спестявания за 2017г., представляващи Приложение № 3 към НПДЕЕ, приет с Решение на МС № 796 от 20.12.2017г.,
участникът „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД не е включен.
Видно от Поименен списък на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ и стойностите на определените им индивидуални цели за енергийни спестявания за 2018г., включващ
дружества със служебно разпределени цели, участникът „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД не е включен.
До колкото при извършените справки в ТР към АВ се установи, че участникът е със сменено наименование (до 07.02.2019г. наименованието му е било „АВВ
ЕЛЕКТРИФИЦИРАНЕ“ ООД), комисията установи, че по отношение на същият за 2017г. е била служебно разпределена цел за енергийни спестявания, както следва:
ИНДИВИДУАЛНА ЦЕЛ ЗА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ ЗА 2017 г.
Търговци с електрическа енергия
ktoe
GWh
АВВ ЕЛЕКТРИФИЦИРАНЕ ООД
0.523
6.072
като не са налице данни относно изпълнението им.
Що се отнася до Поименен списък на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от ЗЕЕ и стойностите на определените им индивидуални цели за енергийни спестявания за 2018г., включващ
дружества със служебно разпределени цели, „АВВ ЕЛЕКТРИФИЦИРАНЕ“ ООД не е включен.
С оглед констатираното разминаване в декларираното от участника и приложените от него списъци за 2017г. и 2018г., съответстващи на официално публикуваните, комисията
извърши служебна проверка на електронната страница на АУЕР, от където се снабди с „Поименен списък на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от Закона за енергийна ефективност и
стойностите на определените им индивидуални цели за енергийни спестявания за 2019 г. и Годишен отчет за изпълнението на Национален план за действие по енергийна ефективност
през 2018 г., актуализация - 15.07.2019 г.“, където под № 89 е отбелязан участника (АВВ Електрифициране ОДД) ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ ООД /от 07.02.2019г./, с ЕИК
131481248, по отношение на който в графите „Индивидуална цел за енергийни спестявания 2017г.“, „Доказани енергийни спестявания 2017г.“, „Неизпълнение 2017г.“ и
„Индивидуална цел за енергийни спестявания 2018г.“, „Доказани енергийни спестявания 2018г.“, „Неизпълнение 2018г.“ няма отразен запис по отношение на стойностите „ktoe“ и
„GWh“.
С оглед гореизложеното и като взе под внимание факта, че се касае за актуализация от 15.07.2019г. на горепосочените списък и отчет, Комисията се обедини около становището, че
участникът правилно е декларирал в ЕЕДОП липса на поставени цели за енергийни спестявания за 2017 и 2018 год., което обосновава извода за съответствие с поставеният от
възложителя критерий за подбор.
След извършване на гореописаните действия Комисията разгледа подаденото от участника „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД техническо предложение, като установи, че
същият е декларирал:
- Декларираме, че сме получили посредством „Профила на купувача” документация за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас
процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения;
- Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнител ще изпълним предмета на поръчката в пълно съответствие с техническата спецификация, изискванията на възложителя,
нормативните изисквания, добрите практики в областта и представеното от нас предложение;
- С настоящото потвърждаваме, че ще изпълним пълния предмет на поръчката, в съответствие с приложимото национално законодателство, техническата спецификация и всички
изисквания на Възложителя;
- Заявяваме, че ще осигурим непрекъснатост на електроснабдяването и ще доставяме цялото количество електрическа енергия за нуждите на „УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И
СПОРТ“ ЕАД“ в договорения срок, с качество и по ред, съгласно предвиденото в Закона за енергетиката и останалите нормативни актове, които уреждат обществените
отношения, свързани с доставката на електрическа енергия (в т. ч. наредбите към ЗЕ, Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на
количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ);
- Заявяваме, че в качеството си на „координатор на стандартна балансираща група“ поемаме отговорността за балансиране;
- Заявяваме, че в качеството си на „координатор на стандартна балансираща група“ ще включим възложителя в пазара на балансираща енергия като участник (непряк член) в
стандартна балансираща група, без Възложителят да заплаща такса за участие;
- Заявяваме, че в качеството си на „координатор на стандартна балансираща група“ ще осигурим прогнозиране на потреблението на Възложителя, включително администриране

на часовите графици за потребление на Възложителя, без Възложителят да заплаща за това;
- Заявяваме, че ни е известно, че посочената в предмет на поръчката електрическа енергия е прогнозно количество и възложителят не се ангажира с пълното й консумиране;
- Заявяваме, че Възложителят ще бъде включен към балансираща група и ще му бъде осигурено пълно компенсиране на небалансите;
- Приемаме, че срокът на изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на потвърждение от Електроенергиен системен оператор на първия регистриран
график за доставка на нетна електрическа енергия /СрН и НН/.
Като взе под внимание първоначално предоставените от участника документи и допълнително предоставените в изпълнение на дадени изрични указания и съответствието им с
направените от комисията справки в съответните публични регистри, както и подаденото от участника техническо предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по образец
№ 8 от документацията за участие, Комисията единодушно РЕШИ: допуска до разглеждане подаденото от участника „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД ценово предложение.
III. По отношение на участниците „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД и „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД и като взе под внимание констатираното в т. I.1. от настоящият протокол неизпълнение
на дадени изрични указания в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, Комисията предлага отстраняването на последните поради несъответствие на подадените оферти с изискванията на
възложителя. Офертите подадени от съответните участници бяха отбелязани в платформата по чл. 39а от ЗОП с опцията „отстрани“, като по този начин подадените от тях ценови
предложения няма да бъдат допуснати до декриптиране през платформата по чл. 39а от ЗОП.
IV. На осн. чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП, председателят на комисията насрочи следващото и заседание, на което ще бъдат декриптирани ценовите предложения на допуснатите
участници чрез системата по чл. 39а от ЗОП (ЦАИС ЕОП) за 10:30ч. на 29.12.2020г., като участниците ще бъдат уведомени за отварянето по реда на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, чрез
автоматично генерирано съобщение в платформата.
С извършване на описаните по-горе действия Комисията приключи своята работа.
Датата на изготвяне на протокола: 23.12.2020 г.
Комисия в състав:
Председател:
инж. Камелия Виденова - Тончева
Членове:
Ценка Тренова
Генади Лазаров
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