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УТВЪРЖДАВАМ: ……………/П/………………
Доц. Д-р Диян ГЕОРГИЕВ

Директор на „ИПЖЗ – Троян“
П Р О Т О К О Л №1
по чл.97, ал.4 от Правилника за прилагана на Закона за обществените поръчки
на Комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти в процедура за събиране
на оферти с обява, по реда на чл.187 във вр. чл.20, ал.3 от ЗОП, с предмет: „Доставка
на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение за нуждите на Институт
по планинско животновъдство и земеделие – Троян, по свободно договорени цени и
участие в стандартна балансираща група”
Днес 25.09.2019 г. в изпълнение на Заповед № 118 от 25.09.2019 г. на Директора
на „ИПЖЗ-Троян“, в 10:00 ч., в Конферентната зала на „ИПЖЗ-Троян“, ул.„Васил
Левски” № 281, се събра комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
адв. Павлин ПЕТКОВ – правоспособен юрист ЛАК
ЧЛЕНОВЕ:1. Цветелина БОГДАНСКА – Гл.счетоводител в ИПЖЗ-Троян
2. Дияна КАРАДОЧЕВА – Гл.експерт ТРЗ в ИПЖЗ-Троян
Резервни членове 1. Мирослава ИВАНОВА – счетоводител в ИПЖЗ-Троян
със задача: да отвори, разгледа, оцени и класира офертите, представени от
участниците в процедура за събиране на оферти с обява, по реда на чл.187 във вр.
чл.20, ал.3 от ЗОП, с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия
ниско напрежение за нуждите на Институт по планинско животновъдство и
земеделие – Троян, по свободно договорени цени и участие в стандартна
балансираща група”.
Заседанието беше открито и присъстващите се запознаха със състава и
правилата за работа на комисията.
Възложителят представи на Комисията входящият регистър на подадените
оферти и Списък с участниците подали оферти, както и бяха представени 4 (четири)
броя запечатани плика, постъпили оферти за участие. При приемане на офертите,
същите са регистрирани във входящ регистър при деловодството на ИПЖЗ-Троян,
като върху плика е отбелязан входящият номер, датата и часа на получаването.
Членовете на Комисията, след като получиха списъка с постъпилите оферти,
попълниха декларации по реда на чл.51, ал.8 от ППЗОП. Попълнените и подписани
декларации се приложиха към досието на организираната обществена поръчка.
Събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение за нуждите на
Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян, по свободно договорени цени и участие в стандартна
балансираща група”

Бяха оповестени участниците, съгласно Входящия регистър на подадените
оферти, а именно:
Участник № 1 – „Енерджи маркет“ АД , оферта вх.№ 00-00-10/20.09.2019г.,12:13ч.
Участник № 2 – „Енерджи маркет глобал“ ООД, оферта вх.№ 70-21/
20.09.2019г,12:18ч.
Участник № 3 – „Мост енерджи“ АД, оферта вх.№
70-22/24.09.2019г., 10:55 ч.
Участник № 4 – „Кумер“ ООД, оферта вх.№ 70-23/24.09.2019г. 10:57 ч.
При отварянето на офертите по реда на тяхното постъпване и обявяване
ценовите предложения не присъстваха представители на участниците подали
оферти или други лица.
Комисията констатира, че офертите на участниците са представени в указания
от Възложителя първоначален срок за получаване на офертите, публикуван в
Профила на купувача, а именно 24.09.2019 г. 16:00 ч. Подадените две оферти са
представени на хартиен носител в запечатани, непрозрачни опаковки и с
ненарушена цялост. Върху плика участниците са посочили необходимата
информация, изискуема от Възложителя и съгласно чл.47, ал.2 от ППЗОП.
Комисията пристъпи към отваряне на подадените оферти, обявяване на
съдържанието им и на ценовите предложение.
Участник № 1 – „Енерджи маркет“ АД, гр.София
Комисията отвори офертата на участника и извърши проверка за наличието на
изискуемите документи съдържащи се в офертата на Участника. Комисията
констатира, че участника е представил всички изискуеми документи, посочени от
Възложителя в обявата и в документацията за участие, покрива всички минимални
изисквания заложени от Възложителя и допуска участника до разглеждане на
ценовото предложение.
Комисията отвори и оповести ценовото предложение на участника, като
предложената от този участник цена за 1 (един) kWh нетна електрическа енергия е
0,14510 лв. без ДДС или 0,17412 лв. с ДДС.
Участникът е декларирал, че предложената цена не включва цената на
регулаторно определените цени за мрежови услуги, определената с решение на
КЕВР такса /цена/ „задължения към обществото“, акциз по чл. 20, ал. 2, т.17 от ЗАДС
и ЗДДС, както и че няма да се начисляват допълнително суми за недостиг или
излишък. В случаите на небаланси на електрическа енергия, същите ще са за сметка
на Изпълнителя. Декларирал е още, че предложената цена включва и всички
разходи, свързани с администриране и балансиране на доставянето на електрическа
енергия и всички други разходи, свързани с изпълнението на поръчката,
Възложителят не заплаща такса за участие в балансираща група, както и че
предложената цена се включват и всички други неупоменати разходи, свързани с
изпълнение на поръчката.
Участник № 2 – „Енерджи маркет глобал“ ООД, гр.София
Комисията отвори офертата на участника и извърши проверка за наличието на
изискуемите документи съдържащи се в офертата на Участника. Комисията
констатира, че участника е представил всички изискуеми документи, посочени от
Възложителя в обявата и в документацията за участие, покрива всички минимални
Събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение за нуждите на
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изисквания заложени от Възложителя и допуска участника до разглеждане на
ценовото предложение.
Комисията отвори и оповести ценовото предложение на участника, като
предложената от този участник цена за 1 (един) kWh нетна електрическа енергия е
0,14350 лв. без ДДС или 0,17220 лв. с ДДС.
Участникът е декларирал, че предложената цена не включва цената на
регулаторно определените цени за мрежови услуги, определената с решение на
КЕВР такса /цена/ „задължения към обществото“, акциз по чл. 20, ал. 2, т.17 от ЗАДС
и ЗДДС, както и че няма да се начисляват допълнително суми за недостиг или
излишък. В случаите на небаланси на електрическа енергия, същите ще са за сметка
на Изпълнителя. Декларирал е още, че предложената цена включва и всички
разходи, свързани с администриране и балансиране на доставянето на електрическа
енергия и всички други разходи, свързани с изпълнението на поръчката,
Възложителят не заплаща такса за участие в балансираща група, както и че
предложената цена се включват и всички други неупоменати разходи, свързани с
изпълнение на поръчката.
Участник № 3 – „Мост енерджи“ АД, гр.София
Комисията отвори офертата на участника и извърши проверка за наличието на
изискуемите документи съдържащи се в офертата на Участника. Комисията
констатира, че участника е представил всички изискуеми документи, посочени от
Възложителя в обявата и в документацията за участие, покрива всички минимални
изисквания заложени от Възложителя и допуска участника до разглеждане на
ценовото предложение.
Комисията отвори и оповести ценовото предложение на участника, като
предложената от този участник цена за 1 (един) kWh нетна електрическа енергия е
0,11303 лв. без ДДС или 0,13564 лв. с ДДС.
Участникът е декларирал, че предложената цена не включва цената на
регулаторно определените цени за мрежови услуги, определената с решение на
КЕВР такса /цена/ „задължения към обществото“, акциз по чл. 20, ал. 2, т.17 от ЗАДС
и ЗДДС, както и че няма да се начисляват допълнително суми за недостиг или
излишък. В случаите на небаланси на електрическа енергия, същите ще са за сметка
на Изпълнителя. Декларирал е още, че предложената цена включва и всички
разходи, свързани с администриране и балансиране на доставянето на електрическа
енергия и всички други разходи, свързани с изпълнението на поръчката,
Възложителят не заплаща такса за участие в балансираща група, както и че
предложената цена се включват и всички други неупоменати разходи, свързани с
изпълнение на поръчката.
Участник № 4 – „Кумер“ ООД, гр.София
Комисията отвори офертата на участника и извърши проверка за наличието на
изискуемите документи съдържащи се в офертата на Участника. Комисията
констатира, че участника е представил всички изискуеми документи, посочени от
Възложителя в обявата и в документацията за участие, покрива всички минимални
изисквания заложени от Възложителя и допуска участника до разглеждане на
ценовото предложение.
Събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение за нуждите на
Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян, по свободно договорени цени и участие в стандартна
балансираща група”

Комисията отвори и оповести ценовото предложение на участника, като
предложената от този участник цена за 1 (един) kWh нетна електрическа енергия е
0,11131 лв. без ДДС или 0,13357 лв. с ДДС.
Участникът е декларирал, че предложената цена не включва цената на
регулаторно определените цени за мрежови услуги, определената с решение на
КЕВР такса /цена/ „задължения към обществото“, акциз по чл. 20, ал. 2, т.17 от ЗАДС
и ЗДДС, както и че няма да се начисляват допълнително суми за недостиг или
излишък. В случаите на небаланси на електрическа енергия, същите ще са за сметка
на Изпълнителя. Декларирал е още, че предложената цена включва и всички
разходи, свързани с администриране и балансиране на доставянето на електрическа
енергия и всички други разходи, свързани с изпълнението на поръчката,
Възложителят не заплаща такса за участие в балансираща група, както и че
предложената цена се включват и всички други неупоменати разходи, свързани с
изпълнение на поръчката.
Комисията след като разгледа и оцени офертите на всички участници, както
по техническа част така и по ценова част, прави следното класиране по избрания
критерии – най-ниска предложена цена за 1 (един) kWh нетна електрическа
енергия:

НА ПЪРВО МЯСТО класира участника „КУМЕР“ ООД, ГР.СОФИЯ, ЕИК 200907117,
със седалище и адрес на управление: град София, бул.“България“ №109, ет.17, с
ценово предложение за 1 (един) kWh нетна електрическа енергия 0,11131 лв. без
ДДС или 0,13357 лв. с ДДС.
НА ВТОРО МЯСТО класира участника „МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД, ГР.СОФИЯ, ЕИК
201325372, със седалище и адрес на управление: град София, бул.“България“ №118, с
ценово предложение за 1 (един) kWh нетна електрическа енергия 0,11303 лв. без
ДДС или 0,13564 лв. с ДДС.
НА ТРЕТО МЯСТО класира участника „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД, ГР.СОФИЯ,
ЕИК 201325372, със седалище и адрес на управление: град София, ул.“Янко Забунов“
, бл.50, вх.Б, ап.72, с ценово предложение за 1 (един) kWh нетна електрическа
енергия 0,14350 лв. без ДДС или 0,17220 лв. с ДДС.
НА ЧЕТВЪРТО МЯСТО класира участника „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД, ГР.СОФИЯ, ЕИК
131200181, със седалище и адрес на управление: град София, ул.“Георг Вашингтон“
№41, с ценово предложение за 1 (един) kWh нетна електрическа енергия 0,14510 лв.
без ДДС или 0,17412 лв. с ДДС.
Комисията предлага на Възложителя, за изпълнител на обществената
поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско

напрежение за нуждите на Институт по планинско животновъдство и земеделие –
Троян, по свободно договорени цени и участие в стандартна балансираща група” да
бъде определен участника, предложил най-ниско ценово предложение, а именно

„КУМЕР“ ООД, ГР.СОФИЯ, ЕИК 200907117, със седалище и адрес на управление: град
София, бул.“България“ №109, ет.17, с ценово предложение за 1 (един) kWh нетна
електрическа енергия 0,11131 лв. без ДДС или 0,13357 лв. с ДДС.
Събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение за нуждите на
Институт по планинско животновъдство и земеделие – Троян, по свободно договорени цени и участие в стандартна
балансираща група”

Протоколът подписан от всички членове на Комисията, да бъде предаден на
Възложителя с цялата документация по разглеждането, оценката и класирането на
офертите за Утвърждаване.
Работата на Комисията приключи на 27.09.2019г.

…………./П/…………….
адв.Павлин ПЕТКОВ

……….……/П/…………
Цветелина БОГДАНСКА

…………/П/…………..
Дияна КАРАДОЧЕВА

Подписите са заличени на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД
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