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№ 1023-4/20.01.2020г.
УТВЪРЖДАВАМ:........................................
Директор: проф.дн Ирена Атанасова

ДОКЛАД
по чл. 60 от Правилника за прилагане на ЗОП за резултатите от работата на Комисия,
назначена със Заповед № РД –04 -2/08. 01. 2020 г., по разглеждане, оценяване и класиране на
представени оферти в обществена поръчка – „публично състезание” с предмет: „Доставка на
нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на
ИПАЗР „ Никола Пушкаров”, открита с Решение РД 1203-5/ 10.12.2019г(АОП 948468).
Настоящия доклад е съставен на основание: чл.103, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.60 от
ППЗОП.
І. Състав на комисията:
Председател:
инж. д-р Тодор Пеняшки – гл. експерт отдел „ОА”
и членове:
1. Владислав Топчев – гл.счетоводител;
2. Веселина Къркъмова – юрист;
3. инж. Асен Петров – гл. експерт отдел „ОА”
4. Георги П. Костадинов – ел. техник;
Съставът на комисията е определен със Заповед № РД – 04 -2/08.01. 2020 г. на Директора
на ИПАЗР „Никола Пушкаров” – проф. дн Ирена Атанасова. Няма промени в състава на
комисията, настъпили в хода на работата й.
II. Кратко описание на работния процес на комисията:
2.1.Работа на комисията на публично заседание
Комисията започна работа след получаване от председателя й на постъпилите в срок
оферти с протокол по чл. 48, ал. 6 ППЗОП.
Първото публично заседание на комисията за отваряне на постъпилите в запечатани
непрозрачни опаковки оферти и оповестяване на тяхното съдържание, както и за проверка на
наличие на отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри”, се проведе на 09 януари
2020г. от 10.00 часа в сградата на ИПАЗР „ Никола Пушкаров”, гр.София, ул. Шосе Банкя №7. На
публичното заседание не присъстват представители на участниците.
Председателят на комисията откри заседанието с прочитане на Заповед № РД – 04 2/08.01. 2020 г. на Директора на ИПАЗР „Никола Пушкаров”за назначаване на комисия за
провеждане на открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за

нуждите на ИПАЗР „ Никола Пушкаров”. След представяне на офертите съгласно заведения
регистър и протокола по чл. 48, ал. 6 ППЗОП, членовете на комисията подписаха декларации по
чл. 103, ал. 2 ЗОП и в съответствие с чл. 51, ал. 8 от ППЗОП.
Комисията констатира, че опаковките с офертите на участниците са оформени и
представени съобразно изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и документацията за участие в
процедурата и на основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП пристъпи към тяхното отваряне по реда на
постъпването им, както следва:
1.
2.
09.16ч.
3.
4.
5.
12.31ч.
6.
13.53ч.
7.

„ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ” АД – вх.№ РД 70-84/30.12.2019г., постъпила в 11.30ч.
ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН ЕООД-с вх.№РД70-2/07.01.2020г., постъпила в
ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ ООД с вх.№ РД70-3/07.01.2020г., постъпила в 11.07ч.
КУМЕР ООД – с вх.№ РД -70-4/07.01.2020г., постъпила в 11.19ч.,
ЮРОПИАН ТРЕЙД ОФ ЕНЕРДЖИ АД – с вх.№ РД70-5/07.01.2020г., постъпила в
ЕНЕРГО – ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЕООД с вх. №РД70-6/07.01.2020г. постъпила в
МОСТ ЕНЕРДЖИ АД – с вх.№ РД70-7/07.01.2020г. постъпила в 15.39 ч.;
8. „ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ” ЕАД - с вх. № РД 70-8/07.01.2020г., постъпила в 15.43 ч.

На основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП комисията отвори запечатаните, непрозрачни
опаковки по реда на тяхното постъпване и оповести тяхното съдържание и провери за
наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, за които
участниците са заявили своето участие.
Трима от членовете на комисията подписаха последователно пликовете с надпис
„Предлагани ценови параметри" и техническите предложения на постъпилите оферти по реда
на тяхното постъпване.
След извършването на горепосочените дейности приключи публичната част от
заседанието на комисията.
2.2. Работа на комисията на закрити заседания
2.2.1. На 09.01.2020 г. Комисията продължи своята работа с разглеждане на
представените документи по чл. 67, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя. Комисията констатира, следното:
1. Участникът „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ” АД е представил електронен носител с Единен
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан с електронен подпис на
управителя. Представеният еЕЕДОП, съдържа информация, попълнена съгласно изискванията
на възложителя. Участникът е представил и ДЕКЛАРАЦИЯ по Закона за мерките срещу
изпирането на пари (ЗМИП) и декларация – образец №1, съдържащ изискваната информация.
Комисията допуска участника до разглеждане на техническото предложение.

2. Участникът „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН” ЕООД е представил електронен носител
с Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан с електронен подпис
на управителя. Представеният еЕЕДОП, съдържа информация, попълнена съгласно
изискванията на възложителя. Участникът е представил и ДЕКЛАРАЦИЯ по Закона за мерките
срещу изпирането на пари (ЗМИП) и декларация – образец №1, съдържащ изискваната
информация.
Комисията допуска участника до разглеждане на техническото предложение.
3. Участникът ”ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ” ООД е представил електронен носител с
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан с електронен подпис
на управителя. Представеният еЕЕДОП, съдържа информация, попълнена съгласно
изискванията на възложителя. Участникът е представил и ДЕКЛАРАЦИЯ по Закона за мерките
срещу изпирането на пари (ЗМИП) и декларация – образец №1, съдържащ изискваната
информация.
Комисията допуска участника до разглеждане на техническото предложение.
4. Участникът „КУМЕР” ООД е представил електронен носител с Единен европейски
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан с електронен подпис на управителя.
Представеният еЕЕДОП, съдържа информация, попълнена съгласно изискванията на
възложителя. Участникът е представил и ДЕКЛАРАЦИЯ по Закона за мерките срещу изпирането
на пари (ЗМИП) и декларация – образец №1, съдържащ изискваната информация.
Комисията допуска участника до разглеждане на техническото предложение.
5. Участникът „ЮРОПИАН ТРЕЙД ОФ ЕНЕРДЖИ” АД е представил електронен носител с
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан с електронен подпис
на управителя. Представеният еЕЕДОП, съдържа информация, попълнена съгласно
изискванията на възложителя. Участникът е представил и ДЕКЛАРАЦИЯ по Закона за мерките
срещу изпирането на пари (ЗМИП) и декларация – образец №1, съдържащ изискваната
информация.
Комисията допуска участника до разглеждане на техническото предложение.
6. Участникът „ЕНЕРГО – ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ” ЕООД е представил електронен
носител с Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан с
електронен подпис на управителя. Представеният еЕЕДОП, съдържа информация, попълнена
съгласно изискванията на възложителя. Участникът е представил и ДЕКЛАРАЦИЯ по Закона за
мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и декларация – образец №1, съдържащ изискваната
информация.
Комисията допуска участника до разглеждане на техническото предложение.
7. Участникът „МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД – е представил електронен носител с Единен
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан с електронен подпис на
управителя. Представеният еЕЕДОП, съдържа информация, попълнена съгласно изискванията

на възложителя. Участникът е представил и ДЕКЛАРАЦИЯ по Закона за мерките срещу
изпирането на пари (ЗМИП) и декларация – образец №1, съдържащ изискваната информация.
Комисията допуска участника до разглеждане на техническото предложение.
8. Участникът „ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ” ЕАД е представил електронен носител с Единен
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан с електронен подпис на
управителя. Представеният еЕЕДОП, съдържа информация, попълнена съгласно изискванията
на възложителя. Участникът е представил и ДЕКЛАРАЦИЯ по Закона за мерките срещу
изпирането на пари (ЗМИП) и декларация – образец №1, съдържащ изискваната информация.
Комисията допуска участника до разглеждане на техническото предложение.
Комисията продължи работа с изпълнение на втората задача: разглеждане на
техническите предложения на допуснатите до оценка участници, съответствието им с
техническата спецификация.
1. За участника „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ” АД.
Комисията разгледа подробно техническото предложение на участника и установи, че
предложението за изпълнение на поръчката съответства с изискванията на Възложителя.
ДОПУСКА участника до етап- отваряне и разглеждане на ценово предложение.
2. За участника „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН” ЕООД .
Комисията разгледа подробно техническото предложение на участника и установи, че
предложението за изпълнение на поръчката съответства с изискванията на Възложителя.
ДОПУСКА участника до етап- отваряне и разглеждане на ценово предложение
3. За участника „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ” ООД
Комисията разгледа подробно техническото предложение на участника и установи, че
предложението за изпълнение на поръчката съответства с изискванията на Възложителя.
ДОПУСКА участника до етап- отваряне и разглеждане на ценово предложение
4. За участника „КУМЕР” ООД
Комисията разгледа подробно техническото предложение на участника и установи, че
предложението за изпълнение на поръчката съответства с изискванията на Възложителя.
ДОПУСКА участника до етап- отваряне и разглеждане на ценово предложение
5. За участника „ЮРОПИАН ТРЕЙД ОФ ЕНЕРДЖИ АД.
Комисията разгледа подробно техническото предложение на участника и установи, че
предложението за изпълнение на поръчката съответства с изискванията на Възложителя.
ДОПУСКА участника до етап- отваряне и разглеждане на ценово предложение
6. За участника ”ЕНЕРГО – ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ” ЕООД.
Комисията разгледа подробно техническото предложение на участника и установи, че
предложението за изпълнение на поръчката съответства с изискванията на Възложителя.
ДОПУСКА участника до етап- отваряне и разглеждане на ценово предложение
7. За участника „МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД
Комисията разгледа подробно техническото предложение на участника и установи, че
предложението за изпълнение на поръчката съответства с изискванията на Възложителя.
ДОПУСКА участника до етап- отваряне и разглеждане на ценово предложение

8. За участника „ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ” ЕАД
Комисията разгледа подробно техническото предложение на участника и установи, че
предложението за изпълнение на поръчката съответства с изискванията на Възложителя.
ДОПУСКА участника до етап- отваряне и разглеждане на ценово предложение.
2.4. Отваряне на ценовите оферти
Със съобщение, публикувано на електронната страница на възложителя на 13.01.2020 г.,
участниците са информирани за датата и часа за отваряне на ценовите оферти.
На публично заседание на 17.01.2020 г. в 10.00 ч г. комисията отвори ценовите оферти на
допуснатите до този етап участници .
На публичното заседание за отваряне на ценовите предложения не присъстват представители
на участниците.
Комисията обяви ценовите оферти на допуснатите участници по реда на постъпването
им:
• За „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ” АД
Ценово предложение 114.50 лв. / сто и четиринадесет лева и петдесет ст./ без ДДС за за
един KWh
 За „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН” ЕООД
Ценово предложение 117.21 лв. / сто и седемнадесет лева и двадесет и една ст./ без
ДДС за за един KWh
• За „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ” ГЛОБАЛ ООД
Ценово предложение 113.20 лв. /сто и тринадесет лева и двадесет ст./ без ДДС за за
един KWh
• За „КУМЕР” ООД
Ценово предложение 113.61лв. /сто и тринадесет лева и шестдесет и една ст./ без ДДС
за за един KWh
• За ЮРОПИАН ТРЕЙД ОФ ЕНЕРДЖИ АД
Ценово предложение 116.17 лв. / сто и шестнадесет лева и седемнадесет ст./ без ДДС за
за един KWh.
• За „ЕНЕРГО – ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ” ЕООД
Ценово предложение 116.86. лв. /сто и шестнадесет лева и осемдесет и шест ст./ без ДДС
за за един KWh
• За „МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД
Ценово предложение 114.83 лв. /сто и четиринадесет лева и осемдесет и три ст./ без
ДДС за за един KWh.
• За „ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ” ЕАД
Ценово предложение 105. 27 лв. /сто и пет лева и двадесет и седем стотинки/ без ДДС
за един KWh.
C оповестяване на ценовите предложения на участниците приключи публичното заседание на
комисията.

Комисията продължи своята работа с детайлно разглеждане на съответствието на
направените ценови предложения от всеки от участниците с конкретните изисквания на
Възложителя.
• За „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ” АД
Ценово предложение 114.50 лв. / сто и четиринадесет лева и петдесет ст / без ДДС за един
KWh. Ценовото предложение на участника отговаря на предварително обявените условия и
изискванията на Възложителя, комисията не констатира аритметични грешки или превишено
прогнозна стойност, предвид което допуска участника до класиране на неговата оферта.
 За „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН” ЕООД
Ценово предложение 117.21 лв. / сто и седемнадесет лева и двадесет и една ст / без ДДС за
един KWh. Ценовото предложение на участника отговаря на предварително обявените условия
и изискванията на Възложителя, комисията не констатира аритметични грешки или превишено
прогнозна стойност, предвид което допуска участника до класиране на неговата оферта.
• За „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ” ГЛОБАЛ ООД
Ценово предложение 113.20 лв. /сто и тринадесет лева и двадесет ст / без ДДС за един KWh.
Ценовото предложение на участника отговаря на предварително обявените условия и
изискванията на Възложителя, комисията не констатира аритметични грешки или превишено
прогнозна стойност, предвид което допуска участника до класиране на неговата оферта.
• За „КУМЕР” ООД
Ценово предложение 113.61лв. /сто и тринадесет лева и шестдесет и една ст/ без ДДС за
един KWh. Ценовото предложение на участника отговаря на предварително обявените условия
и изискванията на Възложителя, комисията не констатира аритметични грешки или превишено
прогнозна стойност, предвид което допуска участника до класиране на неговата оферта.
• За ЮРОПИАН ТРЕЙД ОФ ЕНЕРДЖИ АД.
Ценово предложение 116.17лв/сто и шестнадесет лева и седемнадесет ст./ без ДДС за един
KWh. Ценовото предложение на участника отговаря на предварително обявените условия и
изискванията на Възложителя, комисията не констатира аритметични грешки или превишено
прогнозна стойност, предвид което допуска участника до класиране на неговата оферта.
• За „ЕНЕРГО – ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ” ЕООД
Ценово предложение 116.86. лв. /сто и шестнадесет лева и осемдесет и шест ст/ без ДДС за
един KWh. Ценовото предложение на участника отговаря на предварително обявените условия
и изискванията на Възложителя, комисията не констатира аритметични грешки или превишено
прогнозна стойност, предвид което допуска участника до класиране на неговата оферта.
• За „МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД
Ценово предложение 114.83 лв. /сто и четиринадесет лева и осемдесет и три ст/ без ДДС за
един KWh. Ценовото предложение на участника отговаря на предварително обявените условия
и изискванията на Възложителя, комисията не констатира аритметични грешки или превишено
прогнозна стойност, предвид което допуска участника до класиране на неговата оферта.
• За „ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ” ЕАД
Ценово предложение 105. 27 лв. /сто и пет лева и двадесет и седем стотинки/ без ДДС за
един KWh . Ценовото предложение на участника отговаря на предварително обявените условия
и изискванията на Възложителя, комисията не констатира аритметични грешки или превишено
прогнозна стойност, предвид което допуска участника до класиране на неговата оферта.

След разглеждане на ценовите предложения Комисията констатира, че няма
участници предложили цена за изпълнение на поръчката, което да е с 20 % по ниско от
средната стойност на ценовите предложения на останалите кандидати, поради което
няма основания за прилагане на разпоредбите на чл. 72, ал. 1 от ЗОП .
ІІІ. Класиране на участниците:
Комисията, на основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, класира участниците по
степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя
условия. Извършено бе класиране на допуснатите до оценка участници съгласно
обявения критерий за оценка “най-ниска цена”.
Въз основа на това бе извършено следното класиране:
1-во място- „ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ” ЕАД с предложение 105.27 лв. за МWh;
2-ро място „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ” ООД с предложение 113.20 лв за МWh;
ІV. Предложени за отстраняване на участници – няма.
V. Предложение за сключване на договор за изпълнение.
Въз основа на по-горе изложените данни, факти и аргументи и на основание чл. 60, ал.
1, т. 9 от ППЗОП, комисията предлага на възложителя да сключи договор с класираният
на първо място участник в обществена поръчка – „публично състезание” с предмет:
„Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща
група за нуждите на ИПАЗР „ Никола Пушкаров” а именно: „ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ” ЕАД.
На основание чл.60, ал.2 и ал.3 от ППЗОП към настоящия доклад са приложени
документи, изготвени в хода на работата на комисията, като протокол, съобщения и
друга документация, включително и оферти на участниците.
Приложения: Протокол от работата на комисията.
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