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

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО “ ИВАЙЛОВГРАД”

РЕШЕНИЕ № РД 10-208/ 02.07.2020 г.

гр.Ивайловград
За класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена
поръчка
На основание чл.22, ал.1, т.6, вр. чл.108, т.1 вр. чл.109, т.1 от ЗОП и отразен
резултат в Протокол №1/05.06.2020г., Протокол №2/22.06.2020г., Протокол
№3/25.06.2020г.,Протокол №4/02.07.2020г и Доклад на комисията, 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
ОБЯВЯВАМ:
I.Класирането на участниците в процедурата, съгласно обявеният критерий за
възлагане на процедурата „най- ниска цена„:
1-во място Оферта с вх. № ПО-05-27/03.06.2020г. с предложена цена за 1 kwh

в размер на на 0.12 /нула точка едно две /лева без ДДС на „Кумер“ООД .

2-ро място Оферта с вх. № ПО-05-21/29.05.2020г. с предложена цена за 1 kwh

в размер на 0.13 /нула точка едно три /лева без ДДС на „Енерджи маркет
глобал“ООД .
3.то място Оферта с вх. № ПО-05-23/02.06.2020г. с предложена цена за 1 kwh
в размер на 0.13 /нула точка едно три /лева без ДДС на „Мост Енерджи“АД .
4-то място Оферта с вх. № ПО-05-26/03.06.2020г. с предложена цена за 1 kwh
в размер на на 0.18 /нула точка едно осем /лева без ДДС на „АСМ
Енерджи“ООД .
.

МОТИВИ ЗА КЛАСИРАНЕТО:
Офертите на участниците отговарят на предварително обявените условия на
Възложителя от обявлението за поръчката и документация за участие в процедурата.
Участниците са представили всички необходими документи за участие в процедурата,
доказали са съответствието с изискванията за лично състояние и технически
изисквания, поставени от Възложителя в документацията за участие и в Обявлението
на обявената поръчка. Техническото предложение на всеки едни от участниците
отговаря на посочените изисквания.
Участникът класиран на първо място е предложил най – ниска цена, която
отговаря на критерия на Възложителя и е в размер на предвиденият от него финансов
ресурс.

II.ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Участника: „КУМЕР „ ООД, гр.София, ЕИК:200907117, със седалище и адрес на
управление - гр.София, ул.”Бяло поле.„ № 3, ет.4 офис 12., представлявано от
управителя Емилия Йорданова Илиева с ценово предложение за 1 kwh в размер на

на 0.12 /нула точка едно два /лева без ДДС.
III. Отстранени участници - няма.

При разглеждането и оценяването на офертите на участниците,
комисията изцяло се е придържала към условията на процедурата и
интересите на Възложителя.
На основание чл.112, ал.1 от ЗОП, да се сключи договор за възлагане на
обществена поръчка с участника, класиран на първо място и определен за
изпълнител. Договорът следва да бъде сключен в едномесечен срок след
влизането в сила на решението за определяне на изпълнител, но не преди
изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници
за решението за определяне на изпълнител. Преди сключване на договора,
участникът избран за изпълнител следва да представи изискуемите документи
по чл. 112 от ЗОП.
Настоящото Решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита
на конкуренцията – гр.София, п.к.1000, бул. ”Витоша„ №18, на основание чл.
196, вр. чл.197, ал.1, т.7 буква „А” от ЗОП в 10/десет/ дневен срок от
публикуването му.
Забележка: С публикуване на документите на Профила на купувача се
приема, че заинтересованите лица, кандидатите и/или участниците са
уведомени, относно отразените в тях обстоятелства.
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