МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ – СОФИЯ
«ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ» ДП – ГР. СЛИВЕН

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО “ ИВАЙЛОВГРАД”

Вх. № ПО-05-42/22.06.2020г.

ПРОТОКОЛ №2
Днес 22.06.2020 г. 10:30 часа в сградата на ТП ДГС Ивайловград,
комисия, назначена със Заповед №РД -10-154/05.06.2020г.на Директора на ТП
ДГС Ивайловград , за извършване на подбор на кандидатите и участниците
,разглеждане и оценка на офертите в откритата процедура с предмет :
„Доставка на нетни количества активна електрическа енергия
(високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна
балансираща група за срок от 24 месеца”, открита с Решение №РД-10106/28.04.2020г. , регистрирано в АОП под №974516 публикувано обявление №
ID 974525 в РОП в състав:
1. Председател: инж.Николай Хорозовтехнолог в ТП ДГС
Ивайловград
Членове: адв.Анастасия Йорданова – юрист
Таня Ташкова – главен счетоводител при ТП ДГС Ивайловград
Се събра на заседание, за да провери представените документи в
указания срок да извърши подбор на кандидатите и участниците, да разгледа и
оцени подадените оферти. Председателят на комисията откри заседанието в
указания час.
На предходното заседание на комисията проведено на 05.06.2020г. и във
връзка с констатирани непълноти, комисията предостави възможност на
участниците „ЕНЕРДЖИ МАРККЕТ ГЛОБАЛ” ООД, ”АСМ ЕНЕРДЖИ” ООД и
„КУМЕР” ООД да представят съответните документи в петдневен срок от
получаване на препис от протокола.
В ТП ДГС Ивайловград в срок са постъпили документи, както следва:
1.”ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ„ ООД, гр. София, с вх. № ПО-0534/12.06.2020г. в 14:45ч;
2. ”АСМ Енерджи“ ООД, гр. София, с вх. № ПО-05-37/15.06.2020г. в
11:50ч;
3. „Кумер“ ООД, гр. София, с вх. № ПО-05-38/15.06.2020г. в 11:56ч.
Председателят на комисията пристъпи към отваряне на опаковките
представени от участниците..
При отваряне на опаковката на участника ”ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ „ООД,
комисията констатира, че същият представя съгласно дадените му указания
декларация Приложение №11, подписана и подпечата от представляващият
дружеството, както и коректно попълнен ЕЕДОП.

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представената
Декларация приложение №11 и ЕЕДОП. След разглеждане на същите,
комисията установи, че същите са коректно попълнени и подписани от
представляващия дружеството.
С оглед констатираното комисията допуща участника ”ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ
ГЛОБАЛ„ ООД до разглеждане на техническото му предложение за
изпълнение на поръчката.
Комисията пристъпи към отваряне на опаковката на ”АСМ Енерджи“
ООД. На този участник
на предходното заседание на комисията бе
предоставена възможност да представи
в указания срок декларации
Приложение №10 и №11 от документацията за провеждане на процедурата,
подписани и подпечатани от представляващият дружеството.
Комисията констатира, че опаковката съдържа декларации Приложение №10 и
№11 от документацията за провеждане на процедурата.
Комисията пристъпи към разглеждането им и установи, че същите са коректно
попълнени и подписани от представляващият дружеството.
С оглед констатираното комисията допуща участника ”АСМ Енерджи“ ООД до
разглеждане на техническото му предложение за изпълнение на поръчката.
Комисията пристъпи към отваряне на опаковката на ”КУМЕР“ ООД. На този
участник на предходното заседание на комисията бе предоставена възможност
да представи в указания срок декларация Приложение№11 от документацията
за провеждане на процедурата, подписана и подпечатана от представляващият
дружеството.
Комисията констатира, че опаковката съдържа декларация Приложение №11
от документацията за провеждане на процедурата.
Комисията пристъпи към разглеждането й и установи, че същата е коректно
попълнена и подписана от представляващият дружеството.
С оглед констатираното комисията допуща участника ”КУМЕР“ ООД до
разглеждане на техническото му предложение за изпълнение на поръчката.
Комисията премина към разглеждане на техническите предложения за
изпълнение на поръчката на участниците.
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение за
изпълнение на поръчката на ”ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ „ООД и проверка
на съответствието с изискванията на Възложителя, като установи:
че
участника е декларирал, че:
1. е съгласен със срокът за изпълнение на предмета на поръчката, който е
24 месеца или до достигане на предвидения финансов ресурс в размер на
5 000,00 (пет хиляди ) лева без ДДС, за целия срок на договора, което събитие
от двете настъпи по – рано.
2. Заявява, че имаме възможност да доставяме цялото прогнозно
количество електрическа енергия, посочено в Техническа спецификация –
Приложение № 8 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. Запозна е с условието, че Възложителят 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 № 8 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 в дневните графици за доставка и тяхното заплащане
се уреждат от координатора на балансиращата група, като всички
разходи/приходи по балансирането ще са за негова сметка.
6.Декларира, че притежава защитно-работно оборудване, което да
осигурява спазване на правилата за безопасност на работното място, съгласно
ЗЗБУТ и Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за
здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при
използване на работното оборудване.
7.Запознат е и приемаме условията на проекта на Договора. Ако бъде
определен за Изпълнител, ще сключи Договор по приложения в
документацията образец.
8.До сключването на договор, предложението му формира обвързващо
споразумение между двете страни.
9.Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно
съответствие с предлаганата цена.
Участникът е представил и всички приложени към документацията за
участие следните документи по образец на
Възложителя, подписани и
подпечатани от представляващият фирмата.
Комисията извърши проверка на представените документи и
съответствието им с изискванията и критериите за подбор, съгласно
предварително обявените условия.
След приключване на проверката и с оглед на констатираното
комисията допуща участника до разглеждане на ценовото му предложение.
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение за
изпълнение на поръчката на „АСМ Енерджи“ ООД
и проверка на
съответствието с изискванията на Възложителя, като установи: че участника е
декларирал, че:
1. е съгласен със срокът за изпълнение на предмета на поръчката, който е
24 месеца или до достигане на предвидения финансов ресурс в размер на
5000,00 (пет хиляди ) лева без ДДС, за целия срок на договора, което събитие
от двете настъпи по – рано.
2.Заявява, че имаме възможност да доставяме цялото прогнозно
количество електрическа енергия, посочено в Техническа спецификация –
Приложение № 8 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.Запозна е с условието, че Възложителят 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 № 8 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 в дневните графици за доставка и тяхното заплащане
се уреждат от координатора на балансиращата група, като всички
разходи/приходи по балансирането ще са за негова сметка.
6.Декларира, че притежава защитно-работно оборудване, което да
осигурява спазване на правилата за безопасност на работното място, съгласно
ЗЗБУТ и Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за
здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при
използване на работното оборудване.
7.Запознат е и приемаме условията на проекта на Договора. Ако бъде
определен за Изпълнител, ще сключи Договор по приложения в
документацията образец.
8.До сключването на договор, предложението му формира обвързващо
споразумение между двете страни.
9.Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно
съответствие с предлаганата цена.
Участникът е представил и всички приложени към документацията за
участие следните документи по образец на
Възложителя, подписани и
подпечатани от представляващият фирмата.
Комисията извърши проверка на представените документи и
съответствието им с изискванията и критериите за подбор, съгласно
предварително обявените условия.
След приключване на проверката и с оглед на констатираното
комисията допуща участника до разглеждане на ценовото му предложение
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение за
изпълнение на поръчката на „КУМЕР“ ООД и проверка на съответствието с
изискванията на Възложителя, като установи: че участника е декларирал , че:
1. е съгласен със срокът за изпълнение на предмета на поръчката, който е
24 месеца или до достигане на предвидения финансов ресурс в размер на
5000,00 (пет хиляди ) лева без ДДС, за целия срок на договора, което събитие
от двете настъпи по – рано.
2.Заявява, че имаме възможност да доставяме цялото прогнозно
количество електрическа енергия, посочено в Техническа спецификация –
Приложение № 8 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.Запозна е с условието, че Възложителят 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 № 8 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 в дневните графици за доставка и тяхното заплащане

се уреждат от координатора на балансиращата група, като всички
разходи/приходи по балансирането ще са за негова сметка.
6.Декларира, че притежава защитно-работно оборудване, което да
осигурява спазване на правилата за безопасност на работното място, съгласно
ЗЗБУТ и Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за
здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при
използване на работното оборудване.
7.Запознат е и приемаме условията на проекта на Договора. Ако бъде
определен за Изпълнител, ще сключи Договор по приложения в
документацията образец.
8.До сключването на договор, предложението му формира обвързващо
споразумение между двете страни.
9.Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно
съответствие с предлаганата цена.
Участникът е представил и всички приложени към документацията за
участие следните документи по образец на
Възложителя, подписани и
подпечатани от представляващият фирмата.
Комисията извърши проверка на представените документи и
съответствието им с изискванията и критериите за подбор, съгласно
предварително обявените условия.
След приключване на проверката и с оглед на констатираното
комисията допуща участника до разглеждане на ценовото му предложение.
С това приключи работата на комисията.
На основание чл.57 ал.3 от ППЗОП, председателят на комисията изготви и
подписа съобщението за отваряне на ценовите предложения на участниците,
което ще бъде публикувано в Профил на купувача.
Заседанието на комисията приключи в 11:30 ч. на 22.06.2020г.
Протоколът е изготвен и подписан от членовете на комисията на
22.06.2020г.Всички решения са взети с единодушие.
Комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. инж. Николай Хорозов – ………………..
2. адв. Анастасия Йорданова – .....................................
3. Таня Ташкова – ..........................................................

