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ЦАРИЦА ИОАННА 
ИСУЛ

ПРОТОКОЛ №  2 V' * С О Ф ^

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 за участие в публично състезание за възлагане на 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- 
03-70/11.10.2016 г. на Изпълнителния директор, публикувано в регистъра на АОП под 
№00494-2016-0027.

Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на 
подадените оферти е назначена със Заповед № РД-02-497/04.11.2016 г. на 
Изпълнителния директор,

Комисията разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя. След проверката за липса, непълнота или несъответствие на 
информацията и документите, включително нередовност или фактическа грешка, или 
несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, 
комисията изготви Протокол №1/16.11.2016 г. с констатации относно наличието и 
редовността на изискуемите от Възложителя документи, и съответствието с критериите 
за подбор, поставени от възложителя.

В съответствие с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията изпрати протокола на 
всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача. В срок до 5 
работни дни от получаването на протокола участниците, по отношение на които е 
констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на 
комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 
допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и 
факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

Преди изтичане на законоустановения срок от получаване на протокола 
участниците представиха изискуемите документи, които комисията разгледа на закрито 
заседание на 18.11.2016 г.

1. С писмо Вх. № 2157/18.11.2016 г. „Чез Трейд България” ЕАД представи нов 
ЕЕДОП с посочена информация за отсъствие на основанията за изключване, разписани 
в Част III “Основания за изключване” , раздел Г „Други основания за изключване, 
които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган
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или възложителя на държава членка” подписан от лицата, представляващи участника 
по закон.

Проверката за съответствие на документите, включително и допълнително 
представените, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, поставени от Възложителя, установи, че заявлението на „Чез Трейд 
България” ЕАД съответства с критериите за подбор, поставени от възложителя. 
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШ И: 
допуска „Чез Трейд България” ЕАД до следващия етап на процедурата.

2. С писмо Вх. № 2164/18.11.2016 г. "Енерджи М Т” ЕАД представи нов ЕЕДОП 
с посочена информация за отсъствие на основанията за изключване, разписани в Част 
III “Основания за изключване” , раздел Г „Други основания за изключване, които може 
да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 
възложителя на държава членка” подписан от лицата, представляващи участника по 
закон.

Проверката за съответствие на документите, включително и допълнително 
представените, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, поставени от Възложителя, установи, че заявлението на ” Енерджи М Т” ЕАД  
съответства с критериите за подбор, поставени от възложителя. Мотивирана от това 
обстоятелство, комисията единодушно РЕШ И: 
допуска ’’Енерджи М Т” ЕАД до следващия етап на процедурата.

На последващо заседание на 21.11.2016 г. комисията разгледа техническите 
предложения на участниците и съдържащите се в тях документи, свързани с 
изпълнението на поръчката.
Техническо предложение следва да съдържа:
1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 
представител на участника;
2.„Предложение за изпълнение на поръчката” , изготвено съобразно Образец № 6, 
приложен към документацията за участие в процедурата, подписано и подпечатано от 
законния представител на участника или неговия пълномощник. Предложението следва 
да е изготвено в съответствие с техническата спецификация и изискванията на 
Възложителя. Както е заложено в Раздел IX -  “Техническа спецификация” всеки 
участник към своето Предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 6, следва 
да приложи „Обяснителна записка” , включваща предложенията му, свързани с 
организацията и изпълнение на дейностите по доставка на електрическа енергия и 
управлението на риска.
3.Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, представляващ 
раздел VIII от настоящата документация за участие в процедурата. Декларацията 
следва да бъде изготвена съобразно Образец № 7, приложен към документацията за 
участие в процедурата и да се представи в оригинал;
4.Декларация за срока на валидност на офертата. Декларацията следва да бъде 
изготвена съобразно Образец № 8, приложен към документацията за участие в 
процедурата и да се представи в оригинал;
5.Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 
труд, когато е приложимо. Декларацията следва да бъде изготвена съобразно Образец 
№ 9, приложен към документацията за участие в процедурата и да се представи в 
оригинал;

Техническите предложения на участниците са както следва:

1. Техническото предложение на „Чез Трейд България” ЕАД съдържа всички 
изискуеми документи и е в съответствие с документацията. Предложението за



изпълнение на поръчката е изготвено съобразно Образец №  6. Изискуемите декларации 
са изготвени съобразно приложените към документацията Образци №№  7, 8 и 9. 
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШ И: 
допуска „Чез Трейд България” ЕАД до отваряне на ценовото предложение.

2. Техническото предложение на ’’Мост Енерджи” АД съдържа всички изискуеми 
документи с изключение на „Обяснителна записка”, включваща предложенията му, 
свързани с организацията и изпълнение на дейностите по доставка на електрическа 
енергия и управлението на риска. Предложението за изпълнение на поръчката е 
изготвено съобразно Образец № 6. Изискуемите декларации са изготвени съобразно 
приложените към документацията Образци №№ 7, 8 и 9.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШ И: 
не допуска ’’Мост Енерджи” АД до отваряне на ценовото предложение.

На основание чл. 107, т. 2, б.” а”  от ЗОП комисията предлага ’’Мост Енерджи”
АД да бъде отстранен от участие в процедурата.

М отиви: Участникът не е предоставил изискуем по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП 
документ - „Обяснителна записка” , включваща предложенията му, свързани с 
организацията и изпълнение на дейностите по доставка на електрическа енергия и 
управлението на риска.

3. Техническото предложение на ’’Енерджи М Т” ЕАД съдържа всички изискуеми 
документи и е в съответствие с документацията. Предложението за изпълнение на 
поръчката е изготвено съобразно Образец № 6. Изискуемите декларации са изготвени 
съобразно приложените към документацията Образци №№ 7, 8 и 9.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШ И: 
допуска ’’Енерджи М Т” ЕАД до отваряне на ценовото предложение.

На 25.11.2016 г. от 10.00 ч. се проведе заседанието на комисията, на което бяха 
отворени пликовете с ценовите предложения на допуснатите участници. С писмо 
публикувано на Профила на купучава на 21.11.2016 г. участниците бяха надлежно 
уведомени за времето и мястото на отваряне на Пликове №№ 3.

На заседанието на комисията присъства г-н Андрей Йоцов - упълномощен 
представител на участника ’’Мост Енерджи” АД.

Комисията отвори пликовете с ценовите предложения на допуснатите участници 
и оповести предлаганите цени.

Цените от офертите на допуснатите участници са както следва:

>  „Чез Трейд България” ЕАД :

1. Предлагаме крайна цена за един KW h нетна активна електрическа енергия 
/СрН и НН/ в размер на 0.06732 (нула цяло, нула шест седем три два лв.) лева без ДДС.

2. 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.

3. 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.

4. В предлаганата цена не са включени ДДС, акциз и такса „задължения към 
обществото” , които са предмет на държавно регулиране и се начисляват отделно.

5. В случаите на небаланси на електрическа енергия, същите ще са за наша 
сметка.



>  ’’Енерджи М Т” ЕАД:

1. Предлагаме крайна цена за един KWh нетна активна електрическа енергия 
/СрН и НН/ в размер на 0.06820 (нула цяло, нула шест осем два лв.) лева без ДДС.

2. 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.

3. В предложената цена са включени всички разходи, свързани е 
администриране и балансиране на доставянето на електрическа енергия и всички други 
разходи, свързани е изпълнението на поръчката.

4. В предлаганата цена не са включени ДДС, акциз и такса „задължения към 
обществото” , които са предмет на държавно регулиране и се начисляват отделно.

5. В случаите на небаланси на електрическа енергия, същите ще са за наша 
сметка.

Класирането се извърши съобразно избрания критерий за икономически най- 
изгодната оферта, определена въз основа на критерия за възлагане „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.

Класирането на допуснатите участници е както следва:
ПЪРВО МЯСТО: „Чез Трейд България” ЕАД

ВТОРО МЯСТО: ’’Енерджи М Т” ЕАД

Комисията предлага на възложителя да бъде сключен договор с класирания на 
първо място участник „Чез Трейд България” ЕАД.

Комисията завърши своята работа по разглеждане, оценка и класиране на 
постъпилите предложения от потенциалните изпълнители за сключване на договор за 
възлагане на обществена поръчка е 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” и предаде 
настоящия протокол и цялата документация на Изпълнителния директор на 
J . Q . . J J .  2016г. за постановяване на решение.
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