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■ЦАРИЦА ЙОАННА- 
ИСУЛ

ПРОТОКОЛ № 2

За работата на комисията, назначена от Изпълнителния директор на основание 
чл.ЮЗ ал.1 от ЗОП за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на 
подадените оферти в открита процедура за обществена поръчка с предмет „Доставка 
на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна 
балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ECO и 
поемане на разходите за небаланси за нуждите на УМБАЛ „Царица Йоанна- 
ИСУЛ” ЕАД”. Процедурата е обявена с Решение № РД-03-68/30Л 1.2017 г. на 
Изпълнителния директор, публикувано в регистъра на АОП под № 00494-2017-0028.

На 18.01.2018 г. от 10.00 ч. се проведе заседанието на комисията, на което бяха 
отворени пликовете с ценовите предложения на допуснатите участниците. С писмо 
публикувано на Профила на купучава на 11.01.2018 г. участниците бяха надлежно 
уведомени за времето и мястото на отваряне на Пликове №№ 3. На заседанието на 
комисията не присъстваха упълномощени представители на участниците.

Изискванията на Възложителя относно ценовото предложение са както следва:
„Ценово предложение” следва да бъде изготвено съобразно Образец № 6, подписано и 
подпечатано от законния представител на участника или неговия пълномощник. 
Финансовото предложение на участника трябва да съдържа крайна цена за един KWh 
нетна активна електрическа енергия /СрН и НН/. Предлаганата цена следва да бъде с 
точност до петия знак след десетичната запетая. Предвидената от Възложителя 
индикативна стойност за един KWh нетна активна електрическа енергия /СрН и НН/ е
0. 08125 лв. без ДДС. Ценови оферти, които надвишават посочената стойност ще бъдат 
отстранявани.

Ценовите предложения на допуснатите участници са както следва:
1. „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД:
> Предложена крайна цена за един KWh нетна активна електрическа енергия /СрН 
и НН/ в размер на 0,08099 (нула цяло, нула осем нула девет девет) лева без ДДС.
> В предложената цена е включена цена за доставка на нетна активна енергия, без 
в балансиращата група допълнително да се начисляват суми за излишък и недостиг, 
нито такса за участие в балансиращата група.
> В предложената цена са включени всички разходи, свързани с администриране и 
балансиране на доставянето на електрическа енергия и всички други разходи, свързани 
с изпълнението на поръчката.
^  В случаите на небаланси на електрическа енергия, същите ще са за наша сметка.
> Стойността на дължимите нормативно определени и задължителни начисления 
при доставянето на електрическа енергия на свободния пазар - акциз и такса 
„задължения към обществото”, актуални към настоящия момент, е в размер на 39,25 
(тридесет и девет лева и двадесет и пет стотинки) лева без ДДС за един MWh. 
Комисията констатира, че ценовото предложение на участника „ЧЕЗ Трейд 
България” ЕАД отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. 
Ценовото предложение на участника не надвишава предвидената от Възложителя 
индикативна стойност за един KWh нетна активна електрическа енергия /СрН и НН/ от 
0,08125 лв. без ДДС.

http://www.isul.eu/


Мотивирана от това обстоятелство, комисията РЕШИ: 
допуска „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД до участие в класирането.

2. „Мост Енерджи” АД:
> Предложена крайна цена за един KWh нетна активна електрическа енергия /СрН 
и НН/ в размер на 0,09554 (нула точка нула девет пет пет четири) лева без ДДС.
> В предложената цена е включена цена за доставка на нетна активна енергия, без 
в балансиращата група допълнително да се начисляват суми за излишък и недостиг, 
нито такса за участие в балансиращата група.
> В предложената цена са включени всички разходи, свързани с администриране и 
балансиране на доставянето на електрическа енергия и всички други разходи, свързани 
с изпълнението на поръчката.
> В случаите на небаланси на електрическа енергия, същите ще са за наша сметка.
> Стойността на дължимите нормативно определени и задължителни начисления 
при доставянето на електрическа енергия на свободния пазар - акциз и такса 
„задължения към обществото”, актуални към настоящия момент, е в размер на 39,25 
(тридесет и девет лева и двадесет и пет стотинки) лева без ДДС за един MWh. 
Комисията констатира, че ценовото предложение на участника „Мост Енерджи” АД не 
отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. Ценовото предложение 
на участника надвишава предвидената от Възложителя индикативна стойност за един 
KWh нетна активна електрическа енергия /СрН и НН/ от 0,08125 лв. без ДДС. 
Мотивирана от това обстоятелство, комисията РЕШИ:
на основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОИ предлага на Възложителя „Мост Енерджи” 
АД да не се допусне и да бъде отстранен от участие в класирането.
Мотиви:
Ценовото предложение на участника надвишава предвидената от Възложителя 
индикативна стойност за един KWh нетна активна електрическа енергия /СрН и НН/ от 
0,08125 лв. без ДДС.

Критерият за избор на изпълнител е „най-ниска цена”, като под термина „цена” се имат 
предвид оферираните от участниците крайни цени без вкл. ДДС за един KWh нетна 
активна електрическа енергия.
Отправеното ценово предложение на участника „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД е 
единственото допуснато и не подлежи на сравнение с оглед критерия „най-ниска цена”. 
Бидейки единствено допуснато, то се явява най-ниската предложена цена.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
Комисията класира на ПЪРВО МЯСТО, съобразно избрания критерий за „най-ниска 
цена” участника „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД.

Протокол № 2 отразява работата на комисията по отваряне на пликовете с 
ценовите предложения и класирането на участниците. Протокол № 2 е подписан на 
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