МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ – СОФИЯ
«ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ» ДП – ГР. СЛИВЕН
ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО “ ИВАЙЛОВГРАД”
вх. № ПО-05-46/02.07.2020г.
ПРОТОКОЛ №4
Днес .02.07.2020г. 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-10106/28.04.2020г. , 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.
Настоящото заседание е публично , насрочено за теглене на жребий.
Присъстват всички членове от редовния състав на комисията. Съобщено
бе, че за провеждане на откритата процедура са валидни разпоредбите на
ЗОП, ППЗОП, изискванията на възложителя и условията за провеждане на
процедурата, съгласно документацията за участие.
Настоящото заседание е публично, ЧЕТВЪРТО по ред, провежда се в
изпълнение на разпоредбите на чл. 58, ал. 3, във връзка с решение
обективирано в протокол № 3/25.06.2020 г., относно провеждане на публичен
жребий за класиране на участниците на второ и трето място определени между
„Енерджи Маркет Глобал” ООД и „Мост Енерджи” АД.
Комисията установи, че са спазени реда и условията за обявяване на
дата, час и място за провеждане на жребия, чрез публикуване в профила на
купувача на протокола от заседанието на комисията , в едно със съобщение за
провеждане на жребия .Протокола и съобщението
са изпратени по
електронната поща до всички участници в процедурата. Всеки един от
участниците е потвърдил по електронен път, че изпратените документи са
получени от него и съдържанието им е прочетено от адресатите.
При откриване на заседанието се установи, че в залата не присъстват
представители или пълномощници на „Енерджи Маркет Глобал” ООД и
„Мост Енерджи” АД, представители на калсираните на първо и четвърто
място , както и представители на средствата за масово осведомяване.
Предвид
изричното
предварително
уведомление
до
всички
заинтересувани лица, че „Комисията ще проведе заседанието … независимо
от обстоятелствата по присъствие на един или двамата участника
или неприсъствие. Неприсъствието на управители или упълномощени
представители на участниците не е основание за отлагане на заседанието
по провеждане на жребия.” , поради което ,комисията пристъпи към теглене на

жребий за определяне на участник на второ и на трето място. Редът и начинът
за теглене на жребия са следните:
От предварително подготвени, от председателя на комисията, хартиени
бележки – с изписани търговските имена на двамата участника и подгънати във
форма непозволяваща тяхното обикновено и непосредствено текстово
разчитане, един член на комисията изтегля бележка, която определя участника
за второ място. Неизтеглената бележка за другия участник го определя за
класиран на трето място.
Жребият е изтеглен от Анастасия Йорданова, като на първата изтеглена
бележка е изписаното име на „Енерджи Маркет Глобал” ООД. На другата
неизтеглена бележка е изписано името на „Мост Енерджи” АД.
Предвид горепосоченото, комисията единодушно РЕШИ:
КЛАСИРА
На второ място :
Участник №1: „Енерджи Маркет Глоба” ООД с предлагана цена за
изпълнение на доставката за 1 kWh дневна електроенергия в размер на 0,13
лева (нула точка ,едно три), без ДДС.
На трето място класира:
Участник № 2: „Мост Енерджи” АД с предлагана цена за изпълнение на
доставката за 1 kWh дневна електроенергия в размер на 0,13 лева (нула точка
едно три), без ДДС.
С това заседанието на комисията на този етап от нейната работа
приключи в 10,30 часа на 02.07.2020 година.
Няма член на комисията, който да е изразил особено мнение или направил
самоотвод.
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.
Комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Николай Хорозов – …………………..
2. адв. Анастасия Йорданова – ........................................
3. Таня Ташкова – .............................................................

