МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ – СОФИЯ
«ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ» ДП – ГР. СЛИВЕН
ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО “ ИВАЙЛОВГРАД”
ВХ. № ПО-05-44/26.06.2020г.
ПРОТОКОЛ №3
Днес 25.06.2020г. в
административната 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-10-106/
28.04.2020г., регистрирано в АОП под № 974516 публикувано обявление
№ ID 974525 в РОП в състав:
1.Председател: инж.Николай Хорозов- технолог в ТП ДГС Ивайловград
Членове: адв.Анастасия Йорданова – юрист
Таня Ташкова – главен счетоводител при ТП ДГС Ивайловград
Се събра на публично заседание да отвори, разгледа и класира
представените в плик „Предлагани ценови параметри”, ценови предложения на
допуснатите до този етап участници в процедурата. За датата, часа и мястото
на отваряне на ценовите предложения, участниците са информирани със
съобщение, публикувано в профила на купувача, съгл. чл.57, ал.3 от ППЗОП.
На заседанието на комисията не присъстват представители на
участниците и представители на средствата за масово осведомяване.
Комисията констатира, че плика „Предлагани ценови параметри”, на
допуснатият участник ”ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ„ ООД, е с ненарушена
цялост, има положен подпис на членовете на комисията и председателят
пристъпи към отварянето му.
Председателят на комисията оповести ценовото предложение на
участника:
1. ”ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ „ООД
–
е направил ценово
предложение за консумиран 1 kWh електроенергия без такса „Задължения към
обществото„, акциз и ДДС в размер на 0.13 /нула точка едно три/ лева без ДДС,
респективно 0.16 /нула точка едно шест/ лева с ДДС.
Участникът е посочил, че предлаганата от него цена включва цената на
нетна активна електрическа енергия, цената на доставка на електрическата
енергия и други разходи, свързани с доставката на електрическата енергия,
разходи за балансиране, за прогнозиране на потреблението, за изготвяне и
администриране на прогнозните графици (на дневните почасови товарови
графици), такса за участие в балансиращата група и всички други разходи,
свързани с изпълнението на предмета на поръчката.
Предлаганата от него цена за доставка на нетна електрическа енергия не
включва определените от КЕВР цена за пренос и достъп през/до
електроразпределителните мрежи, цена за пренос и достъп през/до

електропреносната мрежа, цена „задължение към обществото“, акциз и ДДС.
Както и че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да заплаща такса за участие в
балансиращата група, извън предложената от нас цена. В случаите на
небаланси на електрическа енергия същите ще са за негова сметка. На
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ няма да се начисляват допълнително суми за излишък и
недостиг. Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансираща
група и не поема разходите за небаланси.
Комисията констатира, че плика „Предлагани ценови параметри” на
допуснатият участник “Мост Енерджи” АД,, е с ненарушена цялост, има
положен подпис на членовете на комисията и председателят пристъпи към
отварянето му.
Председателят на комисията оповести ценовото предложение на
участника:
2. “Мост Енерджи” АД, – е направил ценово предложение за консумиран
1 kWh електроенергия без такса „Задължения към обществото„, акциз и ДДС в
размер на 0.13 /нула точка едно три/ лева без ДДС, респективно 0.16 /нула
точка едно шест/ лева с ДДС.
Участникът е посочил, че предлаганата от него цена включва цената на
нетна активна електрическа енергия, цената на доставка на електрическата
енергия и други разходи, свързани с доставката на електрическата енергия,
разходи за балансиране, за прогнозиране на потреблението, за изготвяне и
администриране на прогнозните графици (на дневните почасови товарови
графици), такса за участие в балансиращата група и всички други разходи,
свързани с изпълнението на предмета на поръчката.
Предлаганата от него цена за доставка на нетна електрическа енергия не
включва определените от КЕВР цена за пренос и достъп през/до
електроразпределителните мрежи, цена за пренос и достъп през/до
електропреносната мрежа, цена „задължение към обществото“, акциз и ДДС.
Както и че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да заплаща такса за участие в
балансиращата група, извън предложената от нас цена. В случаите на
небаланси на електрическа енергия същите ще са за негова сметка. На
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ няма да се начисляват допълнително суми за излишък и
недостиг. Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансираща
група и не поема разходите за небаланси.
Комисията констатира, че плика „Предлагани ценови параметри” на
допуснатият участник ”АСМ Енерджи“ ООД, е с ненарушена цялост, има
положен подпис на членовете на комисията и председателят пристъпи към
отварянето му.
Председателят на комисията оповести ценовото предложение на
участника:
3. „АСМ Енерджи“ ООД, гр.София – е направил ценово предложение за
консумиран 1 kWh електроенергия без такса „Задължения към обществото„,
акциз и ДДС в размер на 0.18 /нула цяло и осемнадесет стотни/ лева без ДДС,
респективно 0.216 /нула цяло двеста и шестнадесет хилядни/ лева с ДДС.
Участникът е посочил, че предлаганата от него цена включва цената на
нетна активна електрическа енергия, цената на доставка на електрическата
енергия и други разходи, свързани с доставката на електрическата енергия,

разходи за балансиране, за прогнозиране на потреблението, за изготвяне и
администриране на прогнозните графици (на дневните почасови товарови
графици), такса за участие в балансиращата група и всички други разходи,
свързани с изпълнението на предмета на поръчката.
Предлаганата от него цена за доставка на нетна електрическа енергия не
включва определените от КЕВР цена за пренос и достъп през/до
електроразпределителните мрежи, цена за пренос и достъп през/до
електропреносната мрежа, цена „задължение към обществото“, акциз и ДДС.
Както и че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да заплаща такса за участие в
балансиращата група, извън предложената от нас цена. В случаите на
небаланси на електрическа енергия същите ще са за негова сметка. На
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ няма да се начисляват допълнително суми за излишък и
недостиг. Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансираща
група и не поема разходите за небаланси.
Комисията констатира, че плика „Предлагани ценови параметри” на
допуснатият участник „Кумер“ ООД, е с ненарушена цялост, има положен
подпис на членовете на комисията и председателят пристъпи към отварянето
му.
Председателят на комисията оповести ценовото предложение на
участника:
4 „Кумер“ ООД – е направил ценово предложение за консумиран 1 kWh
електроенергия без такса „Задължения към обществото„, акциз и ДДС в размер
на 0.12 /нула точка нула едно две/ лева без ДДС, респективно 0.14 /нула точка
едно четири/ лева с ДДС.
Участникът е посочил, че предлаганата от него цена включва цената на
нетна активна електрическа енергия, цената на доставка на електрическата
енергия и други разходи, свързани с доставката на електрическата енергия,
разходи за балансиране, за прогнозиране на потреблението, за изготвяне и
администриране на прогнозните графици (на дневните почасови товарови
графици), такса за участие в балансиращата група и всички други разходи,
свързани с изпълнението на предмета на поръчката.
Предлаганата от него цена за доставка на нетна електрическа енергия не
включва определените от КЕВР цена за пренос и достъп през/до
електроразпределителните мрежи, цена за пренос и достъп през/до
електропреносната мрежа, цена „задължение към обществото“, акциз и ДДС.
Както и че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да заплаща такса за участие в
балансиращата група, извън предложената от нас цена. В случаите на
небаланси на електрическа енергия същите ще са за негова сметка. На
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ няма да се начисляват допълнително суми за излишък и
недостиг. Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансираща
група и не поема разходите за небаланси.
След разглеждане на ценовите предложения на участниците и като взе
предвид, че критерия за класиране на офертите е най- ниска предложена цена,
комисията :

РЕШИ:
Класира участници по предвиденият критерий „най-ниска цена„ както
следва:
1. Първо място - „Кумер” ООД, гр.София с предложена цена в размер на
на 0.12 /нула точка едно две/ лева без ДДС.
2.Второ място- ”ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ „ООД, гр.София, с предложена цена в
размер на 0.13 /нула точка едно три/ лева без ДДС
- „Мост Енерджи“ АД, гр.София с предложена цена в размер на 0.13 /нула
точка едно три/ лева без ДДС
3.Четвърто място – „АСМ Енерджи“ ООД, гр.София с предложена цена в
размер на 0.18 /нула точка нула едно осем/ лева без ДДС.
С оглед на критерия за възлагане, класираните на второ място участници
са с еднакви ценовите предложения, равни по размер. На настоящото
заседание, не присъстват законните представители на участниците или техни
упълномощени представители.
Съгласно разпоредбата на чл. 58, ал. 3 от ППЗОП – за провеждане на
публичен жребий за определяне класирането на второ място, и с оглед
спазване принципите на закона, комисията определя дата, час и място за
провеждане на публичен жребий между ”ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ„ ООД
и „МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД, при следните условия:
Публичният жребий ще се проведе на 02.07.2020 г. от 10,00 часа в
административната сграда на Териториално поделение държавно горско
стопанство гр.Ивайловград на адрес: гр.Ивайловград, п.к 6570, ул. „Св.Св.Кирил
и Методий” № 14.
Заседанието е публично и присъствието на законните представители на
„ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ„ ООД и „МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД или техни
упълномощени представители е препоръчително. На заседанието могат да
присъстват законните представители на участниците или техни упълномощени
представители, както и представители на средствата за масово осведомяване
при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се
извършва процесът, в обявената извънредна епидемиологична обстановка в
Република България.
Комисията ще проведе заседанието, съответно публичния жребий
независимо от това дали на заседанието ще присъстват представители на
участниците „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ„ ООД и „МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД или
представители на „Кумер” ООД и „АСМ Енерджи“ ООД. Неприсъствието на
управители или упълномощени представители на участниците не е основание
за отлагане на заседанието по провеждане на жребия.
За провеждането на публичния жребий ще се публикува нарочно
съобщение в профила на купувача към електронната преписка на
обществената поръчка.
С това заседанието на комисията на този етап от нейната работа
приключи в 13,55 часа на 25.06.2020 година.
Всички решения са взети с единодушие от членовете на комисията.
Настоящият протокол се състави и подписа на основание чл. 103, ал. 3,
предложение първо от ЗОП, като същият се публикува в профила на купувача
към електронната преписка на процедурата на основание чл. 24, ал. 1, т. 5 от

ППЗОП. При публикуването му се спазват разпоредбите на чл. 37 от ЗОП, във
връзка с чл. 59 от ЗЗЛД, към електронната преписка на профила на купувача.
Комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Николай Хорозов – …………………..
2. адв. Анастасия Йорданова – ........................................
3. Таня Ташкова – .............................................................

