
П Р О Т О К О Л   № 3 
 

Днес, 08.06.2020г, в 10:30 часа, в Административната сграда на ТП “ДГС Мъглиж”, в 

изпълнение на Заповед №  РД-10-174/26.05.2020г. на Директора на ТП “ДГС Мъглиж” 

инж. Тошо Петров, се събра комисия в състав: 

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

Членове:  1. Румяна Атанасова Атанасова – юрист на ТП „ДГС Мъглиж”; 

  2. Теодора Манчева– икономист при ТП „ДГС Мъглиж“;   

със задача да извърши ІІ етап – „Проверка за пълнота на финансовото предложение в 

съответствие с изискванията за представянето му  в плик „Предлагани ценови параметри“ 

и ІІІ етап – „Класиране“ на  участниците в  обществена поръчка: „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.Заседанието беше открито от Председателя на Комисията инж. Красимир Димов. Той  

обобщи резултатите от извършения предварителен подбор - разглеждане на офертите за 

съответствие на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор,поставени от Възложителя в документацията,след което предложи да бъдат  

отворени и разгледани ценовите предложения на допуснатите участници в процедурата 

„Енерджи Маркет Глобал“ ООД , „АСМ Енерджи” ООД,  „КУМЕР”  ООД и  „Мост 

Енерджи” АД .  

Отварянето на пликове „Предлагани ценови параметри“ е публично. На заседанието на 

комисията не присъстваха представители на участниците. 

ІІ.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. 

ІІІ. 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. 

ІV. 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. 

V. 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 допуска до етап класиране следния участник: 

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 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 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 / 

 


