ПРОТОКОЛ
№ 2/ 25 Юни 2018Г.
от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД‐24‐58 / 21.05.2018 г.
на Директора на Национален исторически музей (НИМ), за разглеждане, оценка и класиране на
получените оферти по реда на ЗОП, при участие в публично състезание с предмет:
„Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител – координатор на стандартна
балансираща група, за ниско напрежение, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО
и поемане на разходите за небаланси за нуждите на Национален исторически музей и филиали:
Боянска църква, гр. София; Земенски манастир „Св. Йоан Богослов”, гр. Земен, община Земен, област
Перник; Национален Музей „Параход Радецки”, гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца;
Църква "Св.Св.Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско, община Разлог, област Благоевград”
Днес, 25 юни 2018г, 11:00 часа в сградата на Национален исторически музей, гр. София, ул.
Витошко лале № 16, се събра Комисия, назначена със Заповед (номер посочен по‐горе) на Директора на
Национален исторически музей в състав:
1. НАДЯ НИКОЛОВА (Зам. Директор АДС) ‐ Председател
И членове
2. КАТЯ БАЧЕВА (адвокат)
3. СТОЯН ЙОЛОВ (електротехник)
Резервните членове не присъстваха на заседанието.
Резервни членове:


Павлина Илиева – Зам.директор по Експозиционна дейност;



Яница Даскалова – счетоводител

В изпълнение на задачата, поставена на Комисията, а именно: Да разгледа, оцени и класира
офертите на участниците, постъпили в деловодството на Национален исторически музей при участие в
публично състезание с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител –
координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение, с пълно администриране на
информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на Национален
исторически музей и филиали: Боянска църква, гр. София; Земенски манастир „Св. Йоан Богослов”,
гр. Земен, община Земен, област Перник; Национален Музей „Параход Радецки”, гр. Козлодуй,
община Козлодуй, област Враца; Църква "Св.Св.Теодор Тирон и Теодор Стратилат", с. Добърско,
община Разлог, област Благоевград”.
Във връзка със Решение на Комисията по Протокол № 1 от 04 юни 2018г., изпратен на
участниците по надлежен ред, а именно:
Във връзка с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, когато установи липса, непълнота или несъответствие на
информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с
изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола и
го изпраща на всички кандидати или участници в деня на публикуването му в профила на купувача.
Във връзка с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, в срок до 5 работни дни от получаването на настоящия протокол
кандидатите и 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
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обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или
заявления за участие.
Във връзка с чл. 54, ал. 11 от ППЗОП, когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от
посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от
едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват кандидата или участника.
Комисията проведе закрито заседание, в което да разгледа допълнително представени документи на
участниците, във връзка дадени указания с Протокол № 1 от 04 юни 2018г.
Комисията пристъпи към следните действия:
Комисията пристъпи към разглеждане на представените от участниците допълнителни нов ЕЕДОП и/или
други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация по реда на тяхното
постъпване в деловодството на Възложителя:

1. Комисията провери дали са изпълнени изискванията на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП:
Във връзка с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, когато установи липса, непълнота или несъответствие на
информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията
към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола и го изпраща на
всички кандидати или участници в деня на публикуването му в профила на купувача.
Комисията констатира, че Протокол № 1 от 04 юни 2018г. е публикуван в профила на купувача на
Възложителя на 04 юни 2018г. и същият е изпратен на всички участници по надлежен ред и в сок.
Комисията констатира, че участник „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ” ЕООД, гр. София, 1000, ул. Граф Игнатиев № 2,
ет. 3, ап. 6, ЕИК 175392783, office@energysupply‐bg.com е получил Протокол № 1 от 04 юни 2018г. на
ел.поща на 04.06.2018г, в 16:29ч., както и чрез Бъгарски пощи с писмо с обратна разпизка на 14.06.2018г.
– известие за доставяне № ИД PS 1618 00ICAZ 0.
2. Комисията констатира, че в законоустановеният срок по чл. 54, ал. 9 ППЗОП, а именно в
рамките на 5 (пет) работни дни, не са постъпили допълнителни документи от „ЕНЕРДЖИ
СЪПЛАЙ” ЕООД, гр. София, 1000, ул. Граф Игнатиев № 2, ет. 3, ап. 6, ЕИК 175392783, както е
указано в Протокол № 1 от 04 юни 2018г. Срокът за представяне на допълнителни документи
за участника е изтекъл на 21 юни 2018г., поради което, Комисията не допуска до по‐нататъшно
участие „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ” ЕООД, гр. София, 1000, ул. Граф Игнатиев № 2, ет. 3, ап. 6, ЕИК
175392783.
С оглед направените констатации
КОМИСИЯТА РЕШИ:
І. Допуска до по‐нататъшно участие участници, както следва:

1. Оферта с вх. № ФСД‐28‐31/ 16.05.2018Г., 13.00ч., подадена от „ЕНЕКОД” АД, гр. София, 1000,
ул. Княгиня Мария Луиза 2, ЦУМ, ет. 6, офис 0602А, ЕИК 203638768, g.nikolov@enekod.com
..................................................................................
2. Оферта с вх. № ФСД‐28‐32/ 16.05.2018Г, 13:47 часа, подадена от „ДЖИ ВИ АЙ” ООД, гр.
София, 1784, бул. Цариградско шосе № 111б, София Тех Парк, сграда „Инкубатор“, етаж 2,
ЕИК 175000385, s.minkov@gvi.bg
..................................................................................
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3. Оферта с вх. № ФСД‐28‐33/ 16.05.2018Г, 13:58 часа, подадена от „КУМЕР” ЕООД, гр. София,
1404, бул. България № 109, ет. 17, ЕИК 200907117, office@kummerbg.com
..................................................................................
4. Оферта с вх. № ФСД‐28‐34/ 18.05.2018Г., 09:58 часа, подадена от „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД,
гр. София, 1202, ул. Георг Вашингтон № 41, ЕИК 131200181, office@energymarketad.com
..................................................................................
5. Оферта с вх. № ФСД‐28‐35/ 18.05.2018Г., 14:41 часа, подадена от „МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД, гр.
София, 1618, бул. България, 118, БЦ Абакус, ЕИК 201325372, office@mostenergy.eu
..................................................................................

ІІ. Не допуска до по‐нататъшно участие участници, както следва:
1. Оферта с вх. № ФСД‐28‐36/ 18.05.2018Г., 15:30 часа, подадена от „ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ” ЕООД,
гр. София, 1000, ул. Граф Игнатиев № 2, ет. 3, ап. 6, ЕИК 175392783, office@energysupply‐
bg.com
..................................................................................

ІІІ. Във връзка с Раздел VІ. Провеждане на процедурата от Документация за участие на Възложителя,
Комисията насрочва дата, час и място за публично заседание, при което ще се отворят ценовите
предложения, както следва:
28 юни 2016г. (четвъртък), в 11:00 часа, гр. София, 1618, ул. Витошко лале № 16, Национален
исторически музей, етаж три, „Дирекция”.
На заседанието Комисията отваря ценовите предложения и ги оповестява.
Във връзка с чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, отварянето на ценовите предложения също е публично
заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни
упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
ІV. Във връзка с чл. 57, ал. 3 от ППЗОП и Документация за участие на Възложителя, не по‐късно от два
работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения, съобщение за дата, място и час на
публичното заседание, следва да се оповести най‐малко със съобщение в Профил на купувача.
Комисията приключи своята работа на 25.06.2018г. в 13,00 часа.
Протоколът следва да се да се публикува в Профила на купувача на Възложителя и да се изпрати
до всички участници в деня на публикуването му, съгласно чл. 54, ал. 8 от ППЗОП.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Заличено обстоятелство, съгласно чл. 4 от ЗЗЛД

…………………………………
ЧЛЕНОВЕ:
Заличено обстоятелство, съгласно чл. 4 от ЗЗЛД
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