
                        

     Студентски столове и общежития ЕАД 

       _____________________________________________  
              София 1700, Студентски град, бл. 5 тел. 868-13-14, факс 868-12-42 
 
 

 
                                  П Р О Т О К О Л  № 2 
 
 
От работата на Комисията за извършване на подбор, разглеждане и оценка на 

офертите и класиране в открита процедура по ЗОП, с предмет: „Избор на 

доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на 

балансираща група по свободно договорени цени за нуждите на обекти, 

собственост на „Студентски столове и общежития“ЕАД, гр. София, 

присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво ниско 

напрежение, за срок от три години, обявена за възлагане чрез открита 

процедура с Решение № 54 от 09.06.2020 г. на изпълнителния директор, обявена 

в АОП № 01287 – 2020 - 0002.  

 

Днес, 24.08.2020 г. в  административната сграда на „Студентски столове и 

общежития”ЕАД, гр. София, Студентски  град, бл.5, ет.2, заседателна зала - 

стая № 216, комисията назначена със заповед № 64/20.07.2020 г. на 

изпълнителния директор, продължи своята работа в закрито заседание, в 

следния състав:  

       Председател:  

       Пенка Павлова Савова – юрист, гл.юрисконсулт в  С С О  ЕАД. 

       Членове:  

         Илияна Василева Бешкова – финансист, Р-л „Финансов отдел“ ССО ЕАД.     

Павлинка Христозкова Димитрова– ст.счетоводител и финансов     

контрольор в ССО ЕАД.                                                 

Председателят на комисията уведоми нейните членове, че на 13.08.2020 г., на 

участниците в процедурата е изпратен Протокол №1, отразяващ работата на 



комисията по разглеждане на представените от участниците документи, за 

съответствие с изискването към личното състояние и критериите за подбор 

поставени от възложителя, като на същата дата той е обявен и в Профила на 

купувача. 

В Протокол №1, Комисията е констатирала несъответствия в документите 

представени към офертите на някои участници, както и доказване на 

декларирани обстоятелства в офертите на други участници, поради което е 

приела единодушно в срок до 5 работни дни от получаване на протокола  да 

представят допълнително документи.  

В законоустановения срок от 5 работни дни (20.08.2020г. вкл.), в деловодството 

на „Студентски столове и общежития“ ЕАД са представени допълнителни 

документи от следните участници: 

1. „Енерджи Маркет Глобал“ООД, вх.№ 303/14.08.2020 г., 10:00 часа; 

2. „Енерджи Маркет“АД, вх.№ 304/14.08.2020 г., 10:10 часа; 

3. „ЧЕЗ Трейд България“ЕАД, вх.№ 305/14.08.2020 г., 11:40 часа; 

4. „КУМЕР“ООД,  вх.№ 306/17.08.2020 г.; 

5. „Юропиан Трейд Енерджи“АД, вх.№ 307/18.08.2020 г., 9:30 ч. 

6. „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД, вх.№ 310/19.08.2020 г.,10:00 часа. 

Комисията прие решение да разгледа допълнително представените документи 

на участниците по реда на тяхното постъпване в деловодството и описани във 

входящия дневник за обществени поръчки. Прегледът показа следното: 

І.  „Енерджи Маркет Глобал“ООД. 

Участникът е представил следните допълнителни документи  към офертата си 

за участие в процедурата: 

1.  Опис на допълнително представените документи;  

2.  Удостоверение издадено на 08.01.2020 г. от „Месокомбинат Ловеч“ АД за 

доставка на ел.енергия - заверено копие; 

3. Удостоверение издадено на 05.03.2019 г. от „Химремонтстрой“ АД за 

доставка на ел.енергия - заверено копие; 

      Прегледът на допълнително представените документи показа, че участникът  е 

представил нужната информация, за която комисията в Протокол №1 е 



 

      отразила, че не е била налице в първоначално представените документи или не 

е отговаряла на изискванията на Възложителя. От допълнително представените 

документи е видно, че участникът „Енерджи Маркет Глобал“ООД отговаря на 

поставените изисквания за лично състояние както и  критериите за подбор 

поставени от закона и възложителя, поради което същият следва да бъде 

допуснат до разглеждане на техническото му предложение.  

ІІ. „Енерджи Маркет“АД. 

Участникът е представил следните допълнителни документи  към офертата си 

за участие в процедурата: 

1.  Опис на допълнително представените документи;  

2.  Удостоверение издадено с изх.№ 357 на 14.03.2019 г., от „Водоснабдяване и 

канализация“ ООД, гр.Шумен, за доставка на ел.енергия - заверено копие; 

3.  Удостоверение издадено с изх.№ 3681 на 09.11.2018 г., от „Многопрофилна 

болница за активно лечене - Шумен“ АД, гр.Шумен, за доставка на ел.енергия - 

заверено копие; 

      Прегледът на допълнително представените документи показа, че участникът  е 

представил нужната информация, за която комисията в Протокол №1 е 

отразила, че не е била налице в първоначално представените документи или не 

е отговаряла на изискванията на Възложителя. От допълнително представените 

документи е видно, че участникът „Енерджи Маркет“АД отговаря на 

поставените изисквания за лично състояние както и  критериите за подбор 

поставени от закона и възложителя, поради което същият следва да бъде 

допуснат до разглеждане на техническото му предложение.  

      ІІІ. „ЧЕЗ Трейд България“ЕАД. 

Участникът е представил следните допълнителни документи  към офертата си 

за участие в процедурата: 

1.Писмо с опис на допълнително представените документи. 

2.Декларация  по чл.41, ал.1 от ППЗОП- оригинал; 

3.Нов еЕЕДОП (Единен европейски документ за обществени поръчки) на 

електронен носител. 



      Прегледът на допълнително представените документи показа, че участникът  е 

представил нужната информация, за която комисията в Протокол №1 е 

отразила, че не е била налице в първоначално представените документи или не 

е отговаряла на изискванията на Възложителя. От допълнително представените 

документи е видно, че участникът „ЧЕЗ Трейд България“ЕАД отговаря на 

поставените изисквания за лично състояние както и  критериите за подбор 

поставени от закона и възложителя, поради което същият следва да бъде 

допуснат до разглеждане на техническото му предложение.  

      ІV. „Кумер“ООД. 

Участникът е представил следните допълнителни документи  към офертата си 

за участие в процедурата: 

1. Декларация  по чл.41, ал.1 от ППЗОП- оригинал; 

2. Референция, изх.№ 43/30.08.2019, издадена от „Битоля 1“ООД за доставка на 

ел.енергия. 

3.Референция, изх.№ РД-35/22.08.2019, издадена от „Водоснабдяване и 

канализация“ЕОО, гр.Смолян, за доставка на ел.енергия. 

4.Нов еЕЕДОП (Единен европейски документ за обществени поръчки) на 

електронен носител. 

      Прегледът на допълнително представените документи показа, че участникът  е 

представил нужната информация, за която комисията в Протокол №1 е 

отразила, че не е била налице в първоначално представените документи или не 

е отговаряла на изискванията на Възложителя. От допълнително представените 

документи е видно, че участникът „Кумер“ООД отговаря на поставените 

изисквания за лично състояние както и  критериите за подбор поставени от 

закона и възложителя, поради което същият следва да бъде допуснат до 

разглеждане на техническото му предложение.  

V. „Юропиан Трейд Оф Енерджи“АД. 

Участникът е представил следните допълнителни документи  към офертата си 

за участие в процедурата: 

1. Писмо от 14.08.2020 г. с опис на представените допълнителни документи. 



2.Референция, изх.№ R298/24.04.2020г., издадена от „Е.Миролио“ЕАД, 

гр.Сливен, за доставка на ел.енергия. 

3.Референция, изх.№ ЕСРМИ-01-42/24.04.2020 г., издадена от „Мини Марица 

Изток“ЕАД, гр.Раднево за доставка на ел.енергия. 

Прегледът на допълнително представените документи показа, че участникът  е 

представил нужната информация, за която комисията в Протокол №1 е 

отразила, че не е била налице в първоначално представените документи или не 

е отговаряла на изискванията на Възложителя. От допълнително представените 

документи е видно, че участникът „Юропиан Трейд Оф Енерджи“АД, отговаря 

на поставените изисквания за лично състояние както и  критериите за подбор 

поставени от закона и възложителя, поради което същият следва да бъде 

допуснат до разглеждане на техническото му предложение.  

VІ. „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ЕООД 

Участникът е представил следните допълнителни документи  към офертата си 

за участие в процедурата: 

1. Писмо от 18.08.2020 г. с опис на представените допълнителни документи. 

2. Референция, изх.№ (не се чете), издадена от „ТЕЦ Бобов дол“, гр.Дупница, 

(подпис и печат не се чете), за доставка на ел.енергия. 

3.Препоръка, изх.№ (липсва), издадена от „Топлофикация - Перник“АД, 

(подпис и печат не се чете), за доставка на ел.енергия. 

4. Нов еЕЕДОП (Единен европейски документ за обществени поръчки) на 

електронен носител. 

След преглед на допълнително представените документи, комисията установи 

следното: 

В представения нов ЕЕДОП, в р.ІV, „Критерии за подбор“, поле „В“, 

„Технически и професионални способности, участникът е дал информация за 

извършените от него следни основни доставки, предмет на настоящата 

поръчка: 

1. Доставка на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща 

група, на 10 080.000 MWh, на стойност 1 853 600.00 лева, с получател: 

Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ при МВР, 



начална дата 01.03.2018 г. – крайна дата 29.02.2020 г. 

2. Доставка на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща 

група на  64 636.769 MWh, на стойност 8 109 178.48 лева, с получател: 

„ТЕЦ Бобов дол“ЕАД, начална дата 01.05.2017г. - крайна дата 31.05.2019 

г.  

3. Доставка на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща 

група на 10 484.00 MWh, на стойност 1 484 198.73 лева, с получател: 

Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ при МВР, 

начална дата 01.03.2018 г. крайна дата 29.02.2020 г.; 

4. Доставка на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща 

група, на 36 315.855 MWh, на стойност  5 464 753.65 лева, с получател: 

„Топлофикация – Перник“ АД, начална дата 01.05.2017 г., крайна дата 

31.05.2019 г. 

В съответствие с чл.104, ал.5, изр.първо от ЗОП, Комисията извърши служебна 

проверка по заявените данни за подписаните договори от участника и получи 

потвърждение от възложителите на услугата за доставка на ел.енергия.  

Прегледът на допълнително представените документи показа, че участникът  е 

представил нужната информация, за която комисията в Протокол №1 е 

отразила, че не е била налице в първоначално представените документи или не 

е отговаряла на изискванията на Възложителя. От допълнително представените 

документи е видно, че участникът „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ЕООД, 

отговаря на поставените изисквания за лично състояние както и  критериите за 

подбор поставени от закона и възложителя, поради което същият следва да бъде 

допуснат до разглеждане на техническото му предложение.  

VІІ. „Синергон Енерджи“ЕООД. 

Комисията установи, че на 13.08.2020 г. на електронния адрес на участника 

„Синергон Енерджи“ЕООД, е изпратен Протокол №1,  отразяващ работата на 

комисията по разглеждане на представените от участниците документи, за 

съответствие с изискването към личното състояние и критериите за подбор 

поставени от възложителя, като на същата дата той е обявен и в Профила на 

купувача. В Протокол №1, Комисията е констатирала несъответствия в 



документите представени към офертите на някои участници, както и доказване 

на декларирани обстоятелства в офертите на други участници, поради което е 

приела единодушно в срок до 5 работни дни от получаване на  този 

протокол  да представят допълнително документи.  

При направена проверка в деловодството на „Студентски столове и 

общежития“ЕАД, комисията установи, че в законоустановения срок до  5 

работни дни (20.08.2020г. вкл.), не са постъпили допълнителни документи от   

участника „Синергон Енерджи“ЕООД. Допълнителни документи не са 

постъпили  и до датата на днешното заседание на комисията. 

В Протокол №1, комисията изрично е посочила установените от нея липси на 

информация, свързани с критериите за подбор, в Част ІV, поле „В“, 

„Технически и професионални способности“ на ЕЕДОП. В това поле 

участникът е посочил информация, относно изпълнение на  две дейности, с 

предмет сходен с предмета на поръчката през последните три години, считано 

от датата на подаване на офертата, с посочване на стойности, дати и 

получатели. 

   На въпрос в същото поле: „ Тази информация достъпна ли е безплатно за 

органите от база данни в държава – членка на ЕС“, отговорът на участника е 

„ НЕ“. Комисията счете, че след този отговор, участникът следваше да посочи 

електронен адрес и/или факс, и/или ЕИК или други данни за получателите на 

доставките, за да може комисията да извърши служебна проверка по отношение 

извършените две доставки, като  част от съответствието с изискванията за 

критериите за подбор.  

В съответствие с нормата на чл.104, ал.5 от ЗОП, поради липса на информация 

за достъпност до адресите на получателите на доставки „Асенова крепост“АД и 

„Монбат“АД, комисията прие решение да поиска от участника, на основание 

чл.54, ал.9 от ППЗОП, в срок до 5 (пет) работни дни от получаването на 

протокола, в съответствие с  посочените от комисията констатации, да 

представи нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация 

може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния 



срок за получаване на оферти за участие.  

В указания срок по чл.54, ал.9 от ППЗОП допълнителна информация не 

постъпи от участника „Синергон Енерджи“ЕООД. 

Предвид изложеното, на основание чл.54, ал.1, т 5, б. „б“ и чл.107, т.1 от ЗОП, 

комисията единодушно реши и предлага на възложителя, участникът 

„Синергон Енерджи“ЕООД, гр.София, да бъде отстранен от участие в 

обявената открита обществена попръчка по реда на ЗОП с предмет: „Избор на 

доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на 

балансираща група по свободно договорени цени за нуждите на обекти, 

собственост на „Студентски столове и общежития“ЕАД, гр.София, 

присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво ниско 

напрежение, за срок от три години“. 

Мотиви: 

Участникът не е представил информация, позволяваща на комисията да 

установи, че той отговаря на поставените изисквания  свързани с критериите за 

подбор, поставени от възложителя. Въпреки дадената му възможност в 

съответствие с разпоредбата на чл.54, ал.9 от ППЗОП, участникът не изпълни 

искането на комисията да представи в срок, посочените в нормата 

допълнителни документи и/или информация, подкрепящи изискванията, 

свързани с критериите за подбор. 

 

С извършване на описаните по-горе действия, Комисията приключи работа по 

преценката  на съответствието с критериите за подбор на участниците. 

 

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА НА ДОПУСНАТИТЕ ОФЕРТИ. 

Комисията в непроменен състав продължи своята работа в закрито заседание 

проведено на 02.09.2020 г., по разглеждане на предложенията за изпълнение на 

поръчката, на участниците, които отговарят на изискванията за лично състояние 

и на критериите за подбор съгласно чл.56, ал.2 от ППЗОП, по реда на тяхното 

постъпване. 



      Комисията извършва проверка дали предложенията за изпълнение на 

поръчката, съответстват с предварително обявените условия на Възложителя. 

При изготвяне на техническото предложение, участниците следва да попълнят 

Образец №3, приложен към документацията. 

1. „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“АД. 

Техническото предложение на участника е представено в съответствие с 

образец №3, неразделна част от документацията за участие. 

В тази част от офертата, участникът е разписал подхода за изпълнение на 

предмета на поръчката, отнасящ се до основните етапи на изпълнение при 

евентуалното възлагане на договора и е предложил последователността и 

взаимообвързаността на предвидените от него дейности. Обхванати са 

дейностите, необходими за изпълнението на  предмета на поръчката, отчитайки 

времето за подготвителните дейности. Участникът е декларирал, че ще спазва 

разпоредбите, заложени в Закона за енергетиката и Правилата за търговия с 

електрическа енергия. В случай, че бъде определен за изпълнител, ще извършва 

доставката с необходимото качество чрез продажба на договореното 

количество нетна електрическа енергия в мястото на доставка. 

Участникът е посочил срок за валидност на офертата 130 (сто и тридесет) 

календарни дни. Декларирал е, че е запознат и е съгласен с всички условия на 

Възложителя, със срока на валидност на офертата и с проекта на договор. 

Комисията установи, че изготвеното от участника техническо предложение 

отговаря на изискванията на възложителя, поради което единодушно реши да 

бъде допуснат до отваряне на ценовата  оферта на участника „Енерджи 

Маркет“АД.  

2.„ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ООД. 

Техническото предложение на участника е представено в съответствие с 

образец №3, неразделна част от документацията за участие. 

В тази част от офертата, участникът е разписал подхода за изпълнение на 

предмета на поръчката, отнасящ се до основните етапи на изпълнение при 

евентуалното възлагане на договора и е предложил последователността и 

взаимообвързаността на предвидените от него дейности. Обхванати са 



дейностите, необходими за изпълнението на  предмета на поръчката, отчитайки 

времето за подготвителните дейности. Участникът е декларирал, че ще спазва 

разпоредбите, заложени в Закона за енергетиката и подзаконовите нормативни 

актове. В случай, че бъде определен за изпълнител,  ще извършва необходимите 

действия така, че да не бъде отстранен от пазара на балансираща енергия. 

Участникът е посочил срок за валидност на офертата 130 (сто и тридесет) 

календарни дни. Декларирал е, че е запознат и е съгласен с всички условия на 

Възложителя, със срока на валидност на офертата и с проекта на договор. 

Комисията установи, че изготвеното от участника техническо предложение 

отговаря на изискванията на възложителя, поради което единодушно реши да 

бъде допуснат до отваряне на ценовата  оферта на участника „Енерджи Маркет 

Глобал“ООД. 

3.„ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ ЕАД. 

Техническото предложение на участника е представено в съответствие с 

образец №3, неразделна част от документацията за участие. 

В тази част от офертата, участникът е разписал подхода за изпълнение на 

предмета на поръчката, отнасящ се до основните етапи на изпълнение при 

евентуалното възлагане на договора и е предложил последователността и 

взаимообвързаността на предвидените от него дейности. Обхванати са 

дейностите, необходими за изпълнението на  предмета на поръчката, отчитайки 

времето за подготвителните дейности. Участникът е декларирал, че ще спазва 

разпоредбите, заложени в Закона за енергетиката и подзаконовите нормативни 

актове. В случай, че бъде определен за изпълнител, в качеството му на 

координатор на балансираща група, ще осигурява прогнозиране на 

потреблението на обектите на възложителя. Съгласно Правилата за търговия с 

електрическа енергия ще извършва планиране и договаряне на конкретни 

количества нетна електрическа енергия. 

Участникът е посочил срок за валидност на офертата 120 (сто и двадесет) 

календарни дни. Декларирал е, че е запознат и е съгласен с всички условия на 

Възложителя, със срока на валидност на офертата и с проекта на договор. 



Комисията установи, че изготвеното от участника техническо предложение 

отговаря на изискванията на възложителя, поради което единодушно реши да 

бъде допуснат до отваряне на ценовата оферта на участника „ЧЕЗ Трейд 

България“ЕАД. 

4. „ЮРОПИАН ТРЕЙД ОФ ЕНЕРДЖИ“АД 

Техническото предложение на участника е представено в съответствие с 

образец №3, неразделна част от документацията за участие. 

В тази част от офертата, участникът е разписал подхода за изпълнение на 

предмета на поръчката, отнасящ се до основните етапи на изпълнение при 

евентуалното възлагане на договора и е предложил последователността и 

взаимообвързаността на предвидените от него дейности. Обхванати са 

дейностите, необходими за изпълнението на  предмета на поръчката, отчитайки 

времето за подготвителните дейности. Участникът е декларирал, че ще спазва 

разпоредбите, заложени в Закона за енергетиката и наредбите към него. В 

случай, че бъде определен за изпълнител, в качеството му на координатор на 

балансираща група, ще осигурява прогнозиране на потреблението на обектите 

на възложителя. Съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия ще 

извършва планиране и договаряне на конкретни количества нетна електрическа 

енергия. Ще изготвя почасови дневни графици за доставка на електрическа 

енергия за обектите на възложителя, като графиците ще са съобразени с 

очаквания часов товар. 

Участникът е посочил срок за валидност на офертата 120 (сто и двадесет) 

календарни дни. Декларирал е, че е запознат и е съгласен с всички условия на 

Възложителя, със срока на валидност на офертата и с проекта на договор. 

Комисията установи, че изготвеното от участника техническо предложение 

отговаря на изискванията на възложителя, поради което единодушно реши да 

бъде допуснат до отваряне на ценовата  оферта на участника „Юропиан Трейд 

Оф Енерджи“АД. 

5.„МОСТ ЕНЕРДЖИ“АД 

Техническото предложение на участника е представено в съответствие с 

образец №3, неразделна част от документацията за участие. 



В тази част от офертата, участникът е разписал подхода за изпълнение на 

предмета на поръчката, отнасящ се до основните етапи на изпълнение при 

евентуалното възлагане на договора и е предложил последователността и 

взаимообвързаността на предвидените от него дейности. Обхванати са 

дейностите, необходими за изпълнението на  предмета на поръчката, отчитайки 

времето за подготвителните дейности. Участникът е декларирал, че ще спазва 

разпоредбите, заложени в Закона за енергетиката и Правилата за търговия с 

електрическа енергия. В случай, че бъде определен за изпълнител,  ще 

извършва доставката с необходимото качество чрез продажба на договореното 

количество нетна електрическа енергия в мстото на доставка. Ще извършва 

всички необходими действия така, че да не бъде отстранен от пазара на 

балансираща енергия. 

Участникът е посочил срок за валидност на офертата 120 (сто и двадесет) 

календарни дни. Декларирал е, че е запознат и е съгласен с всички условия на 

Възложителя, със срока на валидност на офертата и с проекта на договор. 

Комисията установи, че изготвеното от участника техническо предложение 

отговаря на изискванията на възложителя, поради което единодушно реши да 

бъде допуснат до отваряне на ценовата оферта на участника „Мост 

Енерджи“АД. 

6. „КУМЕР“ООД. 

Техническото предложение на участника е представено в съответствие с 

образец №3, неразделна част от документацията за участие. 

В тази част от офертата, участникът е разписал подхода за изпълнение на 

предмета на поръчката, отнасящ се до основните етапи на изпълнение при 

евентуалното възлагане на договора и е предложил последователността и 

взаимообвързаността на предвидените от него дейности. Участникът е 

декларирал, че при доставката на електрическа енергия ще спазва всички 

приложими законови разпоредби, касаещи изпълнението на предмета на 

поръчката, както и разпорежданията на Електросистемния оператор, така, че да 

не бъде отстранен от пазара на балансираща енергия. В случай, че бъде 

определен за изпълнител, ще носи отговорност за балансиране, съгласно чл.57, 



ал.1 от ПТЕЕ. Ще включи обектите на възложителя в стандартна балансираща 

група, без възложителят да заплаща такса за участие. Ще отговаря за 

администрирането на графиците и обмена на информация с оператора на 

електроенергийната система. Ще уведомява възложителя незабавно при 

невъзможност или забавяне на изпълнението на задълженията му по договора, 

промяна в данните по регистрация, в данните, необходими за издаване на 

данъчни фактури. Участникът е посочил срок за валидност на офертата 120 (сто 

и двадесет) календарни дни. Декларирал е, че е запознат и е съгласен с всички 

условия на Възложителя, със срока на валидност на офертата и с проекта на 

договор. 

Комисията установи, че изготвеното от участника техническо предложение 

отговаря на изискванията на възложителя, поради което единодушно реши да 

бъде допуснат до отваряне на ценовата  оферта на участника „КУМЕР“ООД. 

7.„ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН“ЕООД. 

Техническото предложение на участника е представено в съответствие с 

образец №3, неразделна част от документацията за участие. 

В тази част от офертата, участникът е разписал подхода за изпълнение на 

предмета на поръчката, отнасящ се до основните етапи на изпълнение при 

евентуалното възлагане на договора и е предложил последователността и 

взаимообвързаността на предвидените от него дейности. Обхванати са 

дейностите, необходими за изпълнението на  предмета на поръчката, отчитайки 

времето за подготвителните дейности. Участникът е декларирал, че ще спазва 

разпоредбите, заложени в Закона за енергетиката и Правилата за търговия с 

електрическа енергия. В случай, че бъде определен за изпълнител,  ще 

извършва доставката с необходимото качество чрез продажба на договореното 

количество нетна електрическа енергия в мстото на доставка. Ще извършва 

всички необходими действия така, че да не бъде отстранен от пазара на 

балансираща енергия. Участникът ще осигурява отговорността по балансиране, 

като ще поеме за своя сметка всички разходи/приходи по балансирането на 

обектите на Възложителя. 



Участникът е посочил срок за валидност на офертата 120 (сто и двадесет) 

календарни дни. Декларирал е, че е запознат и е съгласен с всички условия на 

Възложителя, със срока на валидност на офертата и с проекта на договор. 

Комисията установи, че изготвеното от участника техническо предложение 

отговаря на изискванията на възложителя, поради което единодушно реши да 

бъде допуснат до отваряне на ценовата  оферта на участника „Гранд Енерджи 

Дистрибюшън“ ЕООД. 

 

Във връзка с направените констатации в Протоколи №1 и №2, комисията 

предлага на възложителя да допусне до етап отваряне на ценовите предложения 

на допуснатите участници. 

 

Комисията взе решение отварянето на ценовите оферти на допуснатите 

участници, да се състои на 15.09.2020г. от 10:00 ч. в сградата на „Студентски 

столове и общежития“ЕАД, гр.София, ж.к. Студентски град, блок № 5, етаж №2, 

стая №216, за което участниците в процедурата да бъдат уведомени чрез 

съобщение в Профила на купувача на електронната страница на възложителя, 

съгласно чл.57, ал.4 от ППЗОП.  

Комисията приключи заседанието си на 03.09.2020 г. 

Настоящият протокол е съставен и подписан от всички членове на комисията 

без възражение. 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

1. Пенка Савова 

 

2. Илияна Бешкова; 

 
3. Павлинка Димитрова  

                          Данните са заличени съгласно чл.36а от ЗОП 


