
 

УТВЪРДИЛ: ..п..зал.съгл.чл.36а,ал.3 от ЗОП 

                                                                              (Директор: инж. Тошо Петров) 

 

Д О К Л А Д 

по чл.103,ал.3 от ЗОП,във връзка с чл.60,ал.1 ППЗОП 

 

от работата на Комисия, назначена със Заповед №  РД-10-174/26.05.2020г. на 

Директора на ТП “ДГС Мъглиж” инж. Тошо Петров, за резултатите от проведената 

открита процедура по реда на Глава седемнадесета, чл.133 от Закона за обществените 

поръчки с предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на 

оператор на балансираща група за нуждите на ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО 

СТОПАНСТВО „МЪГЛИЖ“ за срок от 24 месеца“, в състав: 

Председател:  инж. Красимир Димов – зам. директор при ТП „ДГС Мъглиж“ 

Членове:  Румяна Атанасова Атанасова – юрист на ТП „ДГС Мъглиж”; 

  Теодора Манчева– икономист при ТП „ДГС Мъглиж“; 

   

Комисията на основание чл.103,ал.1 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП проведе 

откритата процедура на три етапа,а именно: 

І етап – Проверка за пълнота и комплектоване на документацията за допускане и 

подбор в съответствие с изискванията за представяне в плик „Оферта“ 

ІІ етап - Проверка за пълнота на финансовото предложение в съответствие с 

изискванията за представянето му  в плик „Предлагани ценови параметри“ 

ІІІ етап – Класиране.  

І. За извършените действия в І-ви етап комисията състави Протоколи №1 от 

26.05.2020г. който беше публикуван в „Профила на купувача“ на 26.05.2020г. и 

Протокол №2 от 03.06.2020г.,който беше публикуван в „Профила на купувача“ на 

същия работен ден.В протоколите са отразени всички представени от участниците 

документи, които след разглеждане и оценка от Комисията са приети за напълно 

съответстващи с критериите и изискванията на Възложителя,а именно: 

І. Офертата на участника  „Енерджи Маркет Глобал“ ООД, представена в запечатана 

непрозрачна опаковка с нeнaрушена цялост, съдържа следните документи: 

1. Запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост Плик с надпис: ПРЕДЛАГАНИ 

ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ. Всички  членове на комисията положиха подписите си върху 

плика. 



2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидата в 

съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя електронен 

носител-диск; 

3.Приложение № 2 – Заявление за участие;  

4.Приложение № 3 – Образец на опис на представените документи;  

5.Приложение №4- Декларация по чл.3,т.8 по ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС;  

6.Приложение № 5–Техническо предложение за изпълнение на поръчката; Членовете 

на комисията подписаха предложението на участника;  

7.Приложение №6 – Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд- без положен подпис и печат 

8.Декларация за идентичност на ЮЛ; 

 

II. Офертата на участника „АСМ Енерджи” ООД, представена в запечатана 

непрозрачна опаковка с нeнaрушена цялост, съдържа: 

1. Запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост Плик с надпис: ПРЕДЛАГАНИ 

ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ. Всички  членове на комисията положиха подписите си върху 

плика. 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидата в 

съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя електронен 

носител-диск; 

3.Приложение № 2 – Заявление за участие;  

4.Приложение № 3 – Образец на опис на представените документи;  

5.Приложение №4- Декларация по чл.3,т.8 по ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС;  

6.Приложение № 5–Техническо предложение за изпълнение на поръчката; Членовете 

на комисията подписаха предложението на участника;   

7.Приложение №6 – Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд; 

 

III.Офертата на участника „КУМЕР”  ООД, представена в запечатана непрозрачна 

опаковка с нeнaрушена цялост , съдържа следните документи: 

1. Запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост Плик с надпис: ПРЕДЛАГАНИ 

ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ. Всички  членове на комисията положиха подписите си върху 

плика. 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидата в 

съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя електронен 

носител-диск; 



3.Приложение № 2 – Заявление за участие;  

4.Приложение № 3 – Образец на опис на представените документи;  

5.Приложение №4- Декларация по чл.3,т.8 по ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС;  

6.Приложение № 5–Техническо предложение за изпълнение на поръчката; Членовете 

на комисията подписаха предложението на участника; 

 7.Приложение №6 – Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд; 

 8.Декларация по чл.41 от ППЗОП; 

9.Копие на сертификат за въведена система за управление на качеството; 

 

IV. Офертата на участника „Мост Енерджи” АД   представена в запечатана непрозрачна 

опаковка с нeнaрушена цялост , съдържа следните документи: 

1. Запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост Плик с надпис: ПРЕДЛАГАНИ 

ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ. Всички  членове на комисията положиха подписите си върху 

плика. 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидата в 

съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя електронен 

носител-диск; 

3.Приложение № 2 – Заявление за участие;  

4.Приложение № 3 – Образец на опис на представените документи;  

5.Приложение №4- Декларация по чл.3,т.8 по ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС;  

6.Приложение № 5–Техническо предложение за изпълнение на поръчката; Членовете 

на комисията подписаха предложението на участника; 

7.Приложение №6 – Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд; 

 8.Декларация по чл.41 от ППЗОП; 

 

След оповестяването на всички документи съдържащи се в офертата на участника 

„Мост Енерджи” АД   , приключи публичната част от заседанието. 

 

Комисията продължи работата си на закрито заседание по разглеждане на 

представените документи в четирите оферти. 

 

 След цялостно и обстойно разглеждане на документите по чл.39 от ППЗОП, 

представени от участника „Енерджи Маркет Глобал“ ООД за участие  в открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна 



електрическа енергия и избор на оператор на балансираща група за нуждите на ТП 

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „МЪГЛИЖ“ за срок от 24 месеца“ за съответствие  с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

Възложителя, комисията установи, че:  

      • има нередовности в представените документи за подбор,а именно: 

Представената декларация Приложение №6 която съдържа текст че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 

околната среда, закрила на заетостта и условията на труд не е подписана от 

представляващия дружеството и няма печат. 

 

След цялостно и обстойно разглеждане на документите по чл.39 от ППЗОП, 

представени от участника „АСМ Енерджи” ООД за участие  в открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна електрическа 

енергия и избор на оператор на балансираща група за нуждите на ТП ДЪРЖАВНО 

ГОРСКО СТОПАНСТВО „МЪГЛИЖ“ за срок от 24 месеца“ за съответствие  с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

Възложителя, комисията установи, че:  

няма липсващи документи, непълноти или несъответствия на информацията, 

включително нередовности и фактически грешки. 

 

След цялостно и обстойно разглеждане на документите по чл.39 от ППЗОП, 

представени от участника „КУМЕР”  ООД за  участие  в открита процедура за възлагане 

на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия и избор 

на оператор на балансираща група за нуждите на ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО 

СТОПАНСТВО „МЪГЛИЖ“ за срок от 24 месеца“ за съответствие  с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, комисията 

установи, че:  

няма липсващи документи, непълноти или несъответствия на информацията, 

включително нередовности и фактически грешки. 

 

След цялостно и обстойно разглеждане на документите по чл.39 от ППЗОП, 

представени от участника „Мост Енерджи“ АД за участие  в открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна електрическа 

енергия и избор на оператор на балансираща група за нуждите на ТП ДЪРЖАВНО 

ГОРСКО СТОПАНСТВО „МЪГЛИЖ“ за срок от 24 месеца“ за съответствие  с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

Възложителя, комисията установи, че:  



няма липсващи документи, непълноти или несъответствия на информацията, 

включително нередовности и фактически грешки. 

 

В тази връзка на участника „Енерджи Маркет Глобал“ ООД беше предоставена 

възможност в срок от 5 работни дни да  представи декларация Приложение №6 която 

съдържа текст че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията 

на труд която да е  подписана от представляващия дружеството и да има печат. 

В изпълнение на дадените указания в  деловодството на стопанството на 28.05.2020г. 

в 14:05 часа постъпиха допълнителни документи от участника „Енерджи Маркет 

Глобал“ ООД, заведени с вх.№ ПО-05-7/20/6.Документите постъпиха в предоставения 

на участника срок. Комисията пристъпи към разглеждането им. Допълнително 

представеното Приложение №6 Декларация за спазени задължения свързани с данъци 

и осигуровки е подписано от представляващия дружеството и е положен печат, с което 

участникът е изпълнил дадените му указания. Нередовностите бяха отстранени в срок. 

В резултат на което Комисията установи: 

• няма липсващи документи, непълноти или несъответствия на информацията, 

включително нередовности и фактически грешки, поради което допуска участника  

„Енерджи Маркет Глобал“ ООД до следващия етап в процедурата. 

 

Пристъпи се към разглеждане на Техническите предложения на четиримата 

участници. 

В техническото си предложение участникът „Енерджи Маркет Глобал“ ООД декларира, 

че: 

1.Е съгласен със срока за изпълнение на предмета на поръчката да е 24 месеца или 

до достигане на предвидения финансов ресурс в размер на 30 000,00 (тридесет 

хиляди) лева без ДДС, за целия срок на договора, което събитие от двете настъпи по 

– рано. Запознат е с условието, че договорът влиза в сила от първо число на месеца 

следващ подписването му. 

2. Заявява, че има възможност да доставя цялото прогнозно количество електрическа 

енергия разпределено по месеци и посочено в Техническа спецификация – 

Приложение № 1 от документацията за участие в срок и с необходимото качество.  

3. Заявява, че ще осигури непрекъснатост на електроснабдяването и ще доставя 

електрическа енергия с качество и по ред съгласно предвиденото в Закона за 

енергетиката (ЗЕ) и останалите нормативни актове, които уреждат обществените 

отношения, свързани с доставката на електрическа енергия, в т.ч. наредбите към ЗЕ, 

Правила за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на 

количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ).  



4. Запознат е с условието, че Възложителя си запазва правото след сключване на 

договора за доставка на електрическа енергия да коригира съответните количества 

необходима за доставка електро енергия при наличие на достатъчно данни за 

потребеното количество такава. 

5. Запознат е с условието, че посоченото в техническа спецификация – Приложение 

№ 1 от документацията за участие е прогнозно количество електрическа енергия не 

ангажира Възложителя да го потреби, както и че същото може да бъде надвишено, 

като се задължава да достави нужното количество електроенергия за денонощие, за 

месец и за целия период на доставка. В случай на отклонения от заявените количества 

електрическа енергия за всеки период на сетълмент в дневните графици за доставка 

и тяхното заплащане се уреждат от координатора на балансиращата група, като 

всички разходи/приходи по балансирането ще са за наша сметка. 

6.Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие 

с изискванията на възложителя.  

 

На следващо място Комисията разгледа Техническото предложение на участника „АСМ 

Енерджи” ООД  . В него участника декларира, че: 

1.Е съгласен със срока за изпълнение на предмета на поръчката да е 24 месеца или 

до достигане на предвидения финансов ресурс в размер на 30 000,00 (тридесет 

хиляди) лева без ДДС, за целия срок на договора, което събитие от двете настъпи по 

– рано. Запознат е с условието, че договорът влиза в сила от първо число на месеца 

следващ подписването му. 

2. Заявява, че има възможност да доставя цялото прогнозно количество електрическа 

енергия разпределено по месеци и посочено в Техническа спецификация – 

Приложение № 1 от документацията за участие в срок и с необходимото качество.  

3. Заявява, че ще осигури непрекъснатост на електроснабдяването и ще доставя 

електрическа енергия с качество и по ред съгласно предвиденото в Закона за 

енергетиката (ЗЕ) и останалите нормативни актове, които уреждат обществените 

отношения, свързани с доставката на електрическа енергия, в т.ч. наредбите към ЗЕ, 

Правила за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на 

количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ).  

4. Запознат е с условието, че Възложителя си запазва правото след сключване на 

договора за доставка на електрическа енергия да коригира съответните количества 

необходима за доставка електро енергия при наличие на достатъчно данни за 

потребеното количество такава. 

5. Запознат е с условието, че посоченото в техническа спецификация – Приложение 

№ 1 от документацията за участие е прогнозно количество електрическа енергия не 

ангажира Възложителя да го потреби, както и че същото може да бъде надвишено, 



като се задължава да достави нужното количество електроенергия за денонощие, за 

месец и за целия период на доставка. В случай на отклонения от заявените количества 

електрическа енергия за всеки период на сетълмент в дневните графици за доставка 

и тяхното заплащане се уреждат от координатора на балансиращата група, като 

всички разходи/приходи по балансирането ще са за наша сметка. 

6.Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие 

с изискванията на възложителя.  

 

В техническото си предложение участникът „КУМЕР”  ООД декларира, че: 

1.Е съгласен със срока за изпълнение на предмета на поръчката да е 24 месеца или 

до достигане на предвидения финансов ресурс в размер на 30 000,00 (тридесет 

хиляди) лева без ДДС, за целия срок на договора, което събитие от двете настъпи по 

– рано. Запознат е с условието, че договорът влиза в сила от първо число на месеца 

следващ подписването му. 

2. Заявява, че има възможност да доставя цялото прогнозно количество електрическа 

енергия разпределено по месеци и посочено в Техническа спецификация – 

Приложение № 1 от документацията за участие в срок и с необходимото качество.  

3. Заявява, че ще осигури непрекъснатост на електроснабдяването и ще доставя 

електрическа енергия с качество и по ред съгласно предвиденото в Закона за 

енергетиката (ЗЕ) и останалите нормативни актове, които уреждат обществените 

отношения, свързани с доставката на електрическа енергия, в т.ч. наредбите към ЗЕ, 

Правила за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на 

количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ).  

4. Запознат е с условието, че Възложителя си запазва правото след сключване на 

договора за доставка на електрическа енергия да коригира съответните количества 

необходима за доставка електро енергия при наличие на достатъчно данни за 

потребеното количество такава. 

5. Запознат е с условието, че посоченото в техническа спецификация – Приложение 

№ 1 от документацията за участие е прогнозно количество електрическа енергия не 

ангажира Възложителя да го потреби, както и че същото може да бъде надвишено, 

като се задължава да достави нужното количество електроенергия за денонощие, за 

месец и за целия период на доставка. В случай на отклонения от заявените количества 

електрическа енергия за всеки период на сетълмент в дневните графици за доставка 

и тяхното заплащане се уреждат от координатора на балансиращата група, като 

всички разходи/приходи по балансирането ще са за наша сметка. 

6.Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие 

с изискванията на възложителя.  

 



На последно място беше разгледано Техническото предложение на участника „Мост 

Енерджи” АД .В него той декларира,че: 

1.Е съгласен със срока за изпълнение на предмета на поръчката да е 24 месеца или 

до достигане на предвидения финансов ресурс в размер на 30 000,00 (тридесет 

хиляди) лева без ДДС, за целия срок на договора, което събитие от двете настъпи по 

– рано. Запознат е с условието, че договорът влиза в сила от първо число на месеца 

следващ подписването му. 

2. Заявява, че има възможност да доставя цялото прогнозно количество електрическа 

енергия разпределено по месеци и посочено в Техническа спецификация – 

Приложение № 1 от документацията за участие в срок и с необходимото качество.  

3. Заявява, че ще осигури непрекъснатост на електроснабдяването и ще доставя 

електрическа енергия с качество и по ред съгласно предвиденото в Закона за 

енергетиката (ЗЕ) и останалите нормативни актове, които уреждат обществените 

отношения, свързани с доставката на електрическа енергия, в т.ч. наредбите към ЗЕ, 

Правила за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на 

количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ).  

4. Запознат е с условието, че Възложителя си запазва правото след сключване на 

договора за доставка на електрическа енергия да коригира съответните количества 

необходима за доставка електро енергия при наличие на достатъчно данни за 

потребеното количество такава. 

5. Запознат е с условието, че посоченото в техническа спецификация – Приложение 

№ 1 от документацията за участие е прогнозно количество електрическа енергия не 

ангажира Възложителя да го потреби, както и че същото може да бъде надвишено, 

като се задължава да достави нужното количество електроенергия за денонощие, за 

месец и за целия период на доставка. В случай на отклонения от заявените количества 

електрическа енергия за всеки период на сетълмент в дневните графици за доставка 

и тяхното заплащане се уреждат от координатора на балансиращата група, като 

всички разходи/приходи по балансирането ще са за наша сметка. 

6.Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие 

с изискванията на възложителя. 

 

Във връзка с направените констатации Комисията взе следното решение: пристъпи 

към ІІ етап от отваряне на офертите, а именно: Проверка за пълнота на финансовите 

предложения в съответствие с изискванията за представянето им  в пликове 

„Предлагани ценови параметри“ 

 

Пликовете „Предлагани ценови параметри“ на четиримата участници „Енерджи Маркет 

Глобал“ ООД , „АСМ Енерджи” ООД,  „КУМЕР”  ООД и  „Мост Енерджи” АД  бяха 



отворени на 08.06.2020г. от 10:30 часа, за което бе съставен Протокол №3 от същата 

дата. 

 

Отварянето на пликове „Предлагани ценови параметри“ се проведе публично. На 

заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците. 

 

І.Председателят на комисията отвори плик с надпис „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ 

ПАРАМЕТРИ за обществена поръчка за обществена поръчка с предмет „Доставка на 

нетна електрическа енергия и избор на оператор на балансираща група за нуждите 

на ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „МЪГЛИЖ“ за срок от 24 месеца“ на участника 

„Енерджи Маркет Глобал“ ООД. 

Плика съдържа 1(един) брой документи, а именно Приложение №7,състоящо се от 1 

страница, надлежно попълнена и подписана от законния представител на 

дружеството. Ценовото предложение на участника е в размер както следва:  

Предлаганата цена за консумиран 1 kWh дневна електроенергия без такса 

„Задължения към обществото”, акциз и ДДС е: 0.15(нула цяло и петнадесет) лева без 

ДДС, респективно 0.18(нула цяло и осемнадесет  ) лева с ДДС. 

Предлаганата цена за консумиран 1 kWh нощна електроенергия без такса 

„Задължения към обществото”, акциз и ДДС е: 0.09(нула цяло нула девет) лева без 

ДДС, респективно 0.11 (нула цяло и единадесет) лева с ДДС. 

Обща предлагана цена за консумирани 1 kWh дневна и 1 kWh нощна 

електроенергия без такса „Задължения към обществото”, акциз и ДДС е: 

0.12(нула цяло и дванадесет) лева без ДДС, респективно 0.14(нула цяло и 

четиринадесет) лева с ДДС. 

 

ІІ.Председателят на комисията отвори плик с надпис „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ 

ПАРАМЕТРИ на втория участник „АСМ Енерджи” ООД. 

Плика съдържа 1(един) брой документи, а именно Приложение №7,състоящо се от 1 

страница, надлежно попълнено и подписано от законния представител на 

дружеството. Ценовото предложение на участника е в размер както следва:  

Предлаганата цена за консумиран 1 kWh дневна електроенергия без такса 

„Задължения към обществото”, акциз и ДДС е: 0.17(нула цяло и седемнадесет) лева 

без ДДС, респективно 0.204(нула цяло двеста и четири  ) лева с ДДС. 

Предлаганата цена за консумиран 1 kWh нощна електроенергия без такса 

„Задължения към обществото”, акциз и ДДС е: 0.03(нула цяло нула три) лева без ДДС, 

респективно 0.036 (нула цяло нула тридесет и шест ) лева с ДДС. 

Обща предлагана цена за консумирани 1 kWh дневна и 1 kWh нощна 

електроенергия без такса „Задължения към обществото”, акциз и ДДС е: 



0.20(нула цяло и двадесет) лева без ДДС, респективно 0.24(нула цяло и 

двадесет и четири) лева с ДДС. 

 

ІІІ. Председателят на комисията отвори плик с надпис „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ 

ПАРАМЕТРИ на третия участник „КУМЕР”  ООД. 

Плика съдържа 1(един) брой документи, а именно Приложение №7,състоящо се от 2 

страници, надлежно попълнено и подписано от законния представител на 

дружеството. Ценовото предложение на участника е в размер както следва:  

Предлаганата цена за консумиран 1 kWh дневна електроенергия без такса 

„Задължения към обществото”, акциз и ДДС е: 0.12(нула цяло и дванадесет) лева без 

ДДС, респективно 0.14(нула цяло и четиринадесет  ) лева с ДДС. 

Предлаганата цена за консумиран 1 kWh нощна електроенергия без такса 

„Задължения към обществото”, акциз и ДДС е: 0.12(нула цяло и дванадесет) лева без 

ДДС, респективно 0.14 (нула цяло и четиринадесет ) лева с ДДС. 

Обща предлагана цена за консумирани 1 kWh дневна и 1 kWh нощна 

електроенергия без такса „Задължения към обществото”, акциз и ДДС е: 

0.24(нула цяло и двадесет и четири) лева без ДДС, респективно 0.29(нула 

цяло и двадесет и девет) лева с ДДС. 

 

ІV. Председателят на комисията отвори плик с надпис „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ 

ПАРАМЕТРИ на последния участник „Мост Енерджи” АД .  

Плика съдържа 1(един) брой документи, а именно Приложение №7,състоящо се от 2 

страници, надлежно попълнено и подписано от законния представител на 

дружеството. Ценовото предложение на участника е в размер както следва:  

Предлаганата цена за консумиран 1 kWh дневна електроенергия без такса 

„Задължения към обществото”, акциз и ДДС е: 0.13(нула цяло и тринадесет) лева без 

ДДС, респективно 0.16(нула цяло и шестнадесет  ) лева с ДДС. 

Предлаганата цена за консумиран 1 kWh нощна електроенергия без такса 

„Задължения към обществото”, акциз и ДДС е: 0.13(нула цяло и тринадесет) лева без 

ДДС, респективно 0.16 (нула цяло и шестнадесет ) лева с ДДС. 

Обща предлагана цена за консумирани 1 kWh дневна и 1 kWh нощна 

електроенергия без такса „Задължения към обществото”, акциз и ДДС е: 

0.26(нула цяло и двадесет и шест) лева без ДДС, респективно 0.31(нула цяло 

и тридесет и един) лева с ДДС. 

 

С оповестяването на ценовото предложение на участника „Мост Енерджи” АД 

приключи публичната част на заседанието. 



Съгласно критерия за оценка посочен в Раздел V-ти,т.2 от Условията за провеждане 

на процедурата, а именно „най-ниска цена“, и въз основа на предварително обявените 

условия на Възложителя Комисията не допусна до етап класиране Участник 

„Енерджи Маркет Глобал“ ООД тъй като ценовото му предложение не отговаря на 

предварително обявените условия на поръчката, поради следното: 

Представеното от участника „Енерджи Маркет Глобал“ ООД ценово предложение не 

съответства на предварително обявените условия на Възложителя. Участникът е 

допуснал аритметична грешка (неточност ) при изчисляване на общата цена без ДДС 

в ценовото предложение. При пресмятане на общата стойност на ценовото 

предложение на участника вярната сума следва да бъде 0.24(нула цяло и двадесет и 

четири) лева без ДДС, а не както е посочил „Енерджи Маркет Глобал“ ООД 0.12(нула 

цяло и дванадесет) лева без ДДС. Разминаването от 0.12(нула цяло и дванадесет) 

лева без ДДС е вследствие на аритметична грешка в сбора който е отразен от 

участника в ценовото му предложение. Тази аритметична грешка не може да бъде 

преодоляна с искане на разяснения от участника, защото това би довело до промяна 

в ценовото му предложение. 

Предвид констатираните обстоятелства, комисията извърши следното 

КЛАСИРАНЕ: 

на тримата допуснати участника „АСМ Енерджи” ООД,  „КУМЕР”  ООД и  „Мост Енерджи” 

АД : 

Комисията класира по критерий „най-ниска цена“ участниците в открита процедура 

по реда на Глава седемнадесета, чл.133 от Закона за обществените поръчки с 

предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на оператор на 

балансираща група за нуждите на ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО 

„МЪГЛИЖ“ за срок от 24 месеца“  

І-ВО МЯСТО –участник „АСМ Енерджи“ ООД гр. София  с предложена обща цена 

за консумирани 1 kWh дневна и 1 kWh нощна електроенергия без такса „Задължения 

към обществото”, акциз и ДДС в размер на 0.20(нула цяло и двадесет) лева без ДДС, 

респективно 0.24(нула цяло и двадесет и четири) лева с ДДС. 

ІІ-РО МЯСТО – участник „КУМЕР“ООД гр.София с предложена обща цена за 

консумирани 1 kWh дневна и 1 kWh нощна електроенергия без такса „Задължения към 

обществото”, акциз и ДДС в размер на 0.24(нула цяло и двадесет и четири) лева без 

ДДС, респективно 0.29(нула цяло и двадесет и девет) лева с ДДС. 

ІІІ-ТО МЯСТО – участник „Мост Енерджи“ АД гр.София с предложена обща цена 

за консумирани 1 kWh дневна и 1 kWh нощна електроенергия без такса „Задължения 

към обществото”, акциз и ДДС в размер на 0.26(нула цяло и двадесет и шест) лева без 

ДДС, респективно 0.31(нула цяло и тридесет и един) лева с ДДС. 



На база на извършеното класиране Комисията предлага на Възложителя да сключи 

договор за  „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на оператор на 

балансираща група за нуждите на ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „МЪГЛИЖ“ за 

срок от 24 месеца“ с участника „АСМ Енерджи“ ООД гр. София. 

 

Комисията предлага на Възложителя участника „Енерджи Маркет Глобал“ ООД да бъде 

отстранен от обществената поръчка. 

 

 Настоящият протокол е съставен в изпълнение на чл.54, ал.7 от ППЗОП. След 

подписването му от членовете на Комисията да бъде публикуван в Профила на 

купувача на Възложителя и в деня на публикуването му да се изпрати на участниците. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ..п..зал.съгл.чл.36а,ал.3 от ЗОП 

/ инж. Красимир Димов/ 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

1..п..зал.съгл.чл.36а,ал.3 от ЗОП                                2..п..зал.съгл.чл.36а,ал.3 от 

ЗОП / Румяна Атанасова /    / Теодора Манчева / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


