МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
«ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ» СЛИВЕН
ТП «ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ»
8400 гр.Карнобат, ул.”Москва” №1, тел. (факс): 0559/22159
e-mail:dgskarnobat@uidp-sliven.com

УТВЪРДИЛ
ДИРЕКТОР: ………...*п........………......
/инж.Светлин Водев/
Дата: 28.06.2019 година
ПРОТОКОЛ № 3
За работата на комисията, определена да разгледа и оцени подадените оферти за
възлагане на обществена поръчка по ред, определен от Закона за обществените поръчки (ЗОП),
с предмет: „Доставка на нетни количества електрическа енергия (високо/средно/ниско
напрежение) и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ТП „Държавно
горско стопанство Карнобат”към „ЮИДП ДП –гр. Сливен за срок от 24 месеца”, открита
с Решение № ПО-00-64/03.05.2019 година на Директора на ТП „ДГС Карнобат”
Днес, 25.06.2019 г. от 10:00 часа, в административната сграда на ТП „ДГС Карнобат” се
проведе заседание на комисия назначена със заповед № РД-10-190/10.06.2019 год. на Директора
на ТП „ДГС Карнобат”, за да отвори, разгледа, оцени ценовите параметри и окончателно
класира офертите на участниците в откритата процедура с горепосочения предмет, в състав,
както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Христо Илиев – зам. директор на ТП „ДГС Карнобат”;
ЧЛЕНОВЕ: 1.Станка Банчева – гл. счетоводител при ТП „ДГС Карнобат”;
2. Наталия Недева-Чалъкова – юрисконсулт при ТП „ДГС Карнобат”;
3. инж. Даниела Лукова – Генчева - лесничей при ТП „ДГС Карнобат” е
заменена, като член на комисия, назначена със Заповед № РД-10-190/10.06.2019 година
на Директора на ТП „ДГС КАРНОБАТ” от Валентина Райчева – счетоводител при
ТП „ДГС Карнобат” по предложение на председателя на комисията, съгласно чл.51,
ал.4, т.4 от ППЗОП.
4. инж. Йордан Богданов- лесничей при ТП „ДГС Карнобат” е заменен, като
член на комисия, назначена със Заповед № РД-10-190/10.06.2019 година на Директора
на ТП „ДГС КАРНОБАТ” от Женя Стаматова – пом. лесничей при ТП „ДГС
Карнобат” по предложение на председателя на комисията, съгласно чл.51, ал.4, т.4 от
ППЗОП.
Новите членове на комисията попълниха декларации в съответствие с изискването на
чл.103, ал.2 от ЗОП, във връзка с изискванията на чл.50, ал.8, 9 и 13 от ППЗОП.
Съгласно чл.54, ал.2 от ППЗОП, отварянето на ценовите оферти се извършва публично
и при условията на чл.57, ал.3 от ППЗОП, за което комисията е уведомила участниците по
електронната поща и обявила чрез съобщение в профила на купувача за датата, часа и мястото
на отварянето.
I. Председателят на комисията - инж. Христо Илиев, откри заседанието по отварянето
на ценовите оферти на допуснатите участници. На заседанието на комисията не присъстваха
представители на участниците, както и представители от средставата за масово осведомяване.
II. Председателят на комисията показа пликовете с надпис „Ценово предложение” с
което удостовери, че същите за запечатани, с ненарушена цялост и са подписани от поне трима
членове на комисията.
Комисията продължи с отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници по реда
на подаване на офертите. Критерият за възлагане на поръчката е „икономически най-изгодна
оферта” определена въз основа на „най-ниската цена”, съгласно чл.70, ал.2, т.1 от ЗОП.
III. 1. Председателят на комисията оповести публично ценовото предложение на
участник „Мост Енерджи” АД:

1.1. За „Доставка на нетни количества електрическа енергия (високо/средно/ниско
напрежение) и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ТП „Държавно
горско стопанство Карнобат” към „ЮИДП ДП –гр. Сливен за срок от 24 месеца”, е
представено Приложение №9, което съдържа попълнено, подписано и подпечатано ценово
предложение по приложения към документацията образец, както следва: по предложена цена
за доставка на един MWh нетна активна електрическа енергия в размер на 193.00 (сто
деветдесет и три) лева без ДДС.
2. Председателят на комисията оповести публично ценовото предложение на участник
„Кумер” ООД
2.1. За „Доставка на нетни количества електрическа енергия (високо/средно/ниско
напрежение) и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ТП „Държавно
горско стопанство Карнобат”към „ЮИДП ДП –гр. Сливен за срок от 24 месеца”, е
представено Приложение №9, което съдържа попълнено, подписано и подпечатано ценово
предложение по приложения към документацията образец, както следва: по предложена цена
за доставка на един MWh нетна активна електрическа енергия в размер на 181.00 (сто
осемдесет и един) лева без ДДС.
След оповестяване на предложените от участниците цени, председателят на комисията
предложи отворените ценови параметри да бъдат подписани от членовете на комисията.
С това приключи публичната част от заседанието на комисията.
IV. Комисията продължи своята работа и констатира, че ценовите параметри на
участниците са изготвени по образеца на възложителя (Приложение №9).
Комисията допуска до класиране следните участници:
*Участник № 1 „Мост Енерджи” АД
*Участник № 2 „Кумер” ООД
Комисията пристъпи към оценка на предложенията на допуснатите участници,
съобразно заложената методика по избрания критерий – „най-ниска предложена цена”.
V. На основание чл.58, ал.1 от ППЗОП, комисията класира участниците, както следва:
Участници:
„КУМЕР” ООД
„Мост Енерджи” АД

Класиране:
I-во място -181.00 лв.
II-ро място -193.00 лв

VI. Комисията предлага на Възложителя да определи за изпълнител на обществената
поръчка класирания на първо място участник.
След извършване на описаните действия приключи днешното заседание на комисията в
10,20 часа на 25.06.2019 година.
Настоящият протокол № 3 се състави и подписа на основание чл.103, ал.3 от ЗОП, във
връзка с чл.54, ал.1-8 от ППЗОП на 25.06.2019 година.
На основание чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП, настоящият протокол да се публикува в
профила на купувача на адрес: http://www.uidp-sliven.com/procedures/3066.
КОМИСИЯ:
Председател:...........*п..................
/инж. Христо Илиев/
Членове: 1. ......*п..................
/Станка Банчева/

3. ..........*п...........................
/Валентина Райчева/

2. ...............*п................
/Наталия Недева- Чалъкова/

4. .............*п..........................
/Женя Стаматова/

(*п) Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно чл.6, §1, б. „в” от (Регламент
(ЕС)2016/679)

