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РЕШЕНИЕ
м.01:.44.-4

гр. София, 04.03.2022 г.

На основание т. 11 от Правила за провеждане на търг и конкурс и за сключване на

договори за продажба и наем с работници и служители - Приложение Хо 1 към чл. 29, ал. 2 от

Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия ЛШЗПП, във връзка с чл. 9,

ал.3 от Правилата за възлагане на поръчки в „Холдинг БДЖ“ ЕАД и след изпълнение на реда,

разписан в Глава Ш от същите правила, Съветът на директорите на „Холдинг Български

държавни железници” ЕАД, с решение, взето по т. 1.1. от Протокол Хе 105 / 01.03.2022 г.,

ОТКРИВА
Конкурс с предмет:

„Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за

обекти, собственост на „Холдинг БДЖ“ЕАД, присъединени на ниво ниско напрежение,
за период от 1 година“

1. Описание на обекта на конкурса: „Избор на доставчик на електрическа енергия и

координатор на балансираща група за обекти, собственост на „Холдинг БДЖ“ ЕАД,

присъединени на ниво ниско напрежение, за период от | година“.
1.1. Предметът на конкурса е избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на

балансираща група за обекти на „Холдинг БДЖ“ ЕАД, присъединени на ниво ниско

напрежение,за период от | година, разпределен в 2 /две/ обособени позиции, както следва.

- Обособена позиция Ф 1 - Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на

балансираща група за обект с административен адрес: гр. София, ул. Иван Вазов Хо 3,

присъединенана ниво ниско напрежение,за период от | година;
- Обособена позиция Хе. 2 - Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на

балансираща група за почивните бази към Поделение за почивна дейност, собственост на

„Холдинг БДЖ“ ЕАД: ЦИВК - Паничище, ПВЦ - Приморско, ПВЦ - Росенец, ПВЦ -
Железничар, ПБ - Фичоза, ПВЦ - Вонещавода, ПБ - Боаза и ПВЦ - Родина, присъединени на

ниво ниско напрежение,за период от | година.
1.2. Обектите на ниво ниско напрежение и точките за измерване по обособените позиции, са

описани в конкурсната документация Приложение Хе! към настоящето решение.

1.3. Прогнозните количестваза доставка на нетна активна електрическа енергия за периода от 1

/една година/ са, както следва:
- Обособена позиция Ф 1 - Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на

балансираща група за обект с административен адрес: гр. София, ул. Иван Вазов Хо 3,

присъединена на ниво ниско напрежение, за период от | година - 250 МВтч;

- Обособена позиция Ж 2 - Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на

балансираща група за почивните бази към Поделение за почивна дейност, собственост на

„Холдинг БДЖ“ ЕАД: ЦПИВК - Паничище, ПВЦ - Приморско, ПВЦ - Росенец, ПВЦ -



Железничар, ПБ - Фичоза, ПВЦ - Вонеща вода, ПБ - Боаза и ПВЦ - Родина, присъединени на
ниво ниско напрежение, за период от | година - 350 МВ7тч.

2. Конкурсът да се проведе по реда на Правилата за провеждане на търг и конкурс и за
сключване на договори за продажба и наем с работници и служители - Приложение Хо | към
чл. 29, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятияи на утвърдената
конкурсна документация.

3. Разглеждането на постъпилите предложенияда се извърши на 21.03.2022 г. от 10,30 ч. в
сградата на „Холдинг БДЖ” ЕАД,на адрес: гр. София,ул. „Иван Вазов” Хе 3.

4. Изисквания към участниците
4.1. До участие в конкурса да се допускат кандидати, подали предложение, съгласно

изискванията и условията на утвърдената конкурсна документация - Приложение Хо | към

настоящото решение.
4.2. Кандидатът за участие в конкурса трябва:
4.2.1. Да е лицензиран като търговец на електрическа енергия съгласно чл. 39, във връзкас чл.
69 и чл. 69а от Закона за енергетиката и координатор на стандартна балансираща група.
Участникът следва да притежава валиден лиценз за дейността „Търговия с електрическа
енергия“и за дейността „Координатор на стандартна балансираща група“, издаден от КЕВР;

4.2.2. Да е включен в Регистъра на търговските участници и в Регистъра на координаторите на

стандартни балансиращи групи на Енергийния системен оператор /ЕСО/ ЕАД със статут
„активен“;
4.2.3. Да има успешно внедрена система за управление на качеството по БДС ЕМ 180 9001 (или

еквивалент) с обхват „търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна
балансираща група”;
4.2.4. Да разполага с портфолио най-малко два пъти по-голямо от годишната консумация на

електроенергия на Възложителя;
4.2.5. Да декларира, че регистрацията за смяна на доставчик пред лицензирано ЕРП на

територията, на която се намират измервателните точки на ЕСО ЕАД, ще бъде за негова сметка.

4.3. До участие в конкурсада не се допускат:
4.3.1. Свързани лица по смисъла на 4 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, с „Холдинг
БДЖ“ЕАД и/или свързаните с него юридически лица- „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД

и/или „БДЖ - Товарни превози” ЕООД и/или „БДЖ - Булвагон“ ЕАД или със служители на

ръководна длъжност в тези дружества,
4.3.2. Кандидати, които се намират в производство за обявяване в несъстоятелност или

ликвидация;
4.3.3. Кандидати, които имат задължения към „Холдинг БДЖ” ЕАД и/или свързаните с него

юридически лица „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД и/или „БДЖ - Товарни превози” ЕООД

и/или „БДЖ - Булвагон“ ЕАД, към датата на подаване на документите за участие. Под
„задължения“ се разбира такива с настъпил падеж/:
4.3.4. Кандидати вписани в списъка по т. | на РМС Ж 441/04.06.2021г. за предприемане на

действия във връзка с наложените от Службата за контрол на чуждестранните активи (ОЕАС)

на Министерството на финансите на Съединените американски щати, санкции на български

лица.
4.5. Участниците в конкурса са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в

решението за откриване на конкурса и конкурсната документация.
4.6. Кандидатът участва в конкурса за една или за всички обособени позиции, което намерение

се посочва в предложението му за участие и се попълват предвидените за това образци.

5. Документи, които следва да бъдат представени от кандидатите:
5.1. Предложение за участие - оригинал, по образец Ж 1. В предложението си за участие,

участниците следва изрично да отбележат за коя/кои обособена/и позиция/и участва.
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5.2. Валиден лиценз за дейността „Гърговия с електрическа енергия“ и за дейността
„Координатор на стандартна балансираща група“, издаден от КЕВР - заверено копие.
5.3. Декларация свободен текст, с която се декларира, че участникът е регистриран в Регистъра
на търговските участници и Регистъра на координаторите на стандартни балансиращи групи на
„ЕСО“ ЕАД със статут активен. В декларацията изрично се посочва номера на регистрацията.
5.4. Сертификат за внедрена система за управление на качеството по БДС ЕМ 150 9001 (или
еквивалент) с обхват „търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна
балансираща група” - заверено копие.
5.5. Удостоверение от „ЕСО“ ЕАД за последните 3 /три/ отчетни месеци, предхождащи
подаването на предложението от участника, удостоверяващо, че наличното портфолио на

участника е най-малко два пъти по-голямо от годишната консумация на електроенергия на
възложителя - заверено копие.
5.6. Декларация за липса на свързаност по смисълана 4 1, т.15 от Допълнителните разпоредби
на Закона за Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито

имущество, с „Холдинг БДЖ“ ЕАД и/или свързаните с него юридически лица - „БДЖ -
Пътнически превози” ЕООД и/или „БДЖ - Товарни превози” ЕООД и/или „БДЖ - Булвагон“
ЕАД или със служители на ръководна длъжност в тези дружества - оригинал, по образец Хе 2.

5.7. Декларация за липса на задължения към „Холдинг БДЖ” ЕАД и/или свързаните с него

юридически лица „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД и/или „БДЖ - Товарни превози” ЕООД
и/или „БДЖ - Булвагон“ ЕАД, към датата на подаване на документите за участие - оригинал, по
образец Хе 3.
5.8. Техническо/и предложение/я - оригинал/и, по образци съответно Ж 4 и5.
5.9. Ценово/и предложение/я - оригинал/и, по образци съответно Хо би Ж 7 В отделен/и,
запечатан/и, непрозрачен/ни плик/ове/.

6. Изисквания към представяните документи
6.1. Документите, за които има приложени към конкурсната документация образци, да се

изготвят в съответствие с тях, като същите се подписват от законния представител на

участника в конкурса, с положен фирмен печат, а документи, които се прилагат като
копия, да бъдат заверени с гриф „Вярно с оригинала“. В случай, че документите са

подписанийзаверени от пълномощник на участника, към документите за участие да се

приложи изрично нотариално заверено пълномощно в оригинал, „съдържащо

упълномощаванес посочените функции.
6.2. Всеки участник има право да представи само по едно предложение, в срока, определен в

обявата за провеждане на конкурса.
6.3. До изтичането на срока за подаване на предложенията, всеки участник може да промени,

допълни или оттегли предложението си.
6.4. Предложенията да се представят в четлив текст на български език, подписани от законния

представител на участника и с положен фирмен печат.
6.5. Не се допускат вписвания между редовете, изтривания или корекции по предложенията,
освен ако не са заверени с подписа на лицето/та което/които представлява/т кандидата, както и

с печата на търговеца.
6.6. Разходите, свързани с изготвянето и предаването на предложението, да са за сметка на

участника.

7. Решение за откриване и Конкурсна документация: настоящото решение и конкурсната

документация да се публикуват най-малко 14 /четиринадесет/ дни преди датата на конкурса на

интернет страницата на „Холдинг БДЖ” ЕАД, му.отр.Ь92Бо - „Профил на купувача”,

рубрика „Конкурси по ПРУПДТДДУК”и на интернет страницата на Агенцията за публични

предприятия и контрол /АПИК)/,от които същите могат да бъдат изтеглени и разпечатани.

8. Подаване на предложенияза участие в конкурса
8.1. Предложенията за участие в конкурса, заедно с приложените към тях документи, да се

представят в запечатан, непрозрачен плик, с надпис: „Предложение за участие в конкурсза:
3



„Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за
обекти, собственост на „Холдинг БДЖ“ ЕАД, присъединени на ниво ниско напрежение, за
период от 1 година“.

Върху плика се посочват обособената/ите позиция/и, за която/които се предоставя
предложението, наименованието на подателя, ЕИК, адрес за кореспонденция, телефон. факс,
електронен адрес и лице за контакт.
8.2. Ценовото предложение на кандидата - образец Хе 6 и/или образец Хе 7, се представя/т
в отделен/ни, запечатан/и, непрозрачен/ни плик/ове с надпис/и съответно „Предлагана
цена за Обособена позиция Хе 1” и/или „Предлагана цена за Обособена позиция Хе 2”,
поставен/и в пликас предложението.
8.3. Предложенията да се приемат всеки работен ден от 08:30 ч. до 16:30 ч. до последния
работен ден преди датата за провеждане на конкурса, посочена в т. 3. Същите да се подават на
място в деловодството на „Холдинг БДЖ” ЕАД, на адрес: гр. София, ул. „Иван Вазов” Хо 3,

етаж 1, от участника или от упълномощен от него представител, лично. При приемане на

предложенията, върху плика да се отбелязва поредния номер, дата и час на получаване и

посочените данни да се вписват във входящия дневник на дружеството.
8.4. Предложения, постъпили след изтичане на определения краен срок, в прозрачен,
незапечатан плик или в плик с нарушена цялост, не се приемат и незабавно се връщат на

кандидата.

9. Срок на валидност на предложенията - 90 (деветдесет) календарни дни, считано от

крайния срок за подаване на предложенията. Посоченият срок е времето, през което

участницитеса обвързани с условията на представените от тях предложения.

10. Други условия:
10.1. Критерий за оценка на предложенията - „икономически най-изгодно предложение”
Икономически най-изгодно предложение ще се определи въз основа критерий за възлагане най-
ниска цена за оферираната от участниците цена за фиксирана надбавка за администриране на 1

/един/ МВтч. активна електрическа енергия ниско напрежение.
Цената за 1 /един/ МВтч. активна електрическа енергия ще се формира като сума от

стойността на действително изразходванатаактивна електрическа енергия, изчисленапо цена за
1 /един/ МВтч., получена от сбора на предложената цена на фиксираната надбавка за

администриране и клиринговата почасова цена на Българска независима енергийна борса

(БНЕБ) в сегмент „Пазар ден напред”, умножен по съответното потребление в същиячас.
Кандидатът следва да предложи фиксирана надбавка за 1 /един/ МВ7тч. без ДДС /не по-висока

от 17.00 лв. за 1 /един/ МВтч. без ДДС/, като в предложената надбавка влизат всички разходи на

участника за изпълнение на поръчката.
Кандидат, предложил надбавка по-висока от 17,00 лв. за 1 /един/ МВтч. без ДДС се

отстранява от участие в конкурса за възлагане на настоящата поръчка.
В случай, че са предложени еднакви стойности на фиксирана надбавка, изпълнителят ще

бъде определен чрез жребий между класираните на първо място предложения.
10.2. След определяне от Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ” ЕАД на участника,
спечелил конкурса, комисията уведомява писмено всички участнициза резултата от конкурса.
10.3. С участника, избран за изпълнител на поръчката, Възложителят ще сключи писмен/и

договори за изпълнение на поръчката.
10.4. При сключване на договора, изпълнителят внася гаранция за изпълнение на договора под

формата на парична сума /депозит/ в размер и при условията на утвърдената конкурсна

документация - Приложение Хо | към настоящото решение.

11. Решениятаот т. 1 до т. 10 включително да се публикуват най-малко 14 дни преди датата на

конкурса на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол /АПИК)/.

12. Определяме следния състав на Комисия за провеждане на конкурса:



Председател: инж. Веселин Христов - ръководител сектор „Движими неоперативни
активи“, отдел „Продажби и управление на собствеността” на „Холдинг БДЖ” ЕАД.

Членове:
1. Даниел Благоев - и.д. Директор на Поделение за почивна дейност към „Холдинг БДЖ”

ЕАД;
2. Младен Младенов - юрисконсулт от отдел „Правен” на „Холдинг БДЖ” ЕАД;
3. Петър Мариянов - ръководител отдел „ОИС”, дирекция „Финанси” на „Холдинг БДЖ”

ЕАД;
4. Цветелина Гаврилова - главен експерт от отдел „Поръчки” на „Холдинг БДЖ” ЕАД.

Резервни председател и членове:
Председател: Дария Илиева - “ръководител отдел „Продажби и управление на

собствеността“ на „Холдинг БДЖ“ ЕАД.
Членове:
1. Таня Николова - ръководител сектор, главен счетоводител на Поделение за почивна

дейност към „Холдинг БДЖ” ЕАД;
2. Александра Рашева - старши юрисконсулт от отдел „Правен” на „Холдинг БДЖ” ЕАД;
3. Надя Чифличка - ид. ръководител отдел „Финансов мениджмънт и управление на

резултатите”, дирекция „Финанси” на „Холдинг БДЖ” ЕАД;
4. Незабравка Алексиева - главен експерт от отдел „Поръчки” на „Холдинг БДЖ”ЕАД,

13. С настоящото решение Съветът на директорите на „Холдинг БДЖ” ЕАД утвърждава
конкурсна документация за провеждане на конкурс с предмет: „Избор на доставчик на
електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти, собственост на
„Холдинг БДЖ“ ЕАД, присъединени на ниво ниско напрежение, за период от 1 година“
- Приложение Хо 1 към настоящото решение.

Приложения:
1. Приложение Хо 1 - Конкурсна документация.

Съвет на директорите на „Холдинг БДЖ” ЕАД:

/
ди

Любомир ов проф. д-р инж. Йордан Мирчев Митев тко Петков

И

727)
Симеон Евтимора И А “Кирил Григоров

Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗДЛ


