Във връзка със ЗЗЛД и (ЕС) 2016/
679 на ЕС от 27.04.2016г., в
документа има заличени данни,
отнасящи се до физически лица.

ПРОТОКОЛ
№ 3/ 28 Юни 2018Г.
(отваряне на ценови предложения)
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, 28 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. ЯНИЦА ДАСКАЛОВА – счетоводител (ррезервен чллен)
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”.

Комисията пристъпи към следните действия:
І. Представяне на комисията - изпълнение разпоредбите на ЗОП във връзка с
обстоятелствата по чл. 103,ал. 2.

1

Председателят на Комисията запозна присъстващите със заповедта на
Директора на Национален исторически музей (възложител) за назначаване на
Комисията.
ІІ. Присъстващи
На заседанието присъстват/ не присъстват представители на средствата за
масово осведомяване и представители на участниците.
На заседанието присъстват/ не присъстват представители на участниците.
ІІІ. Представяне на резултатите от закрито заседание на комисията,
проведено на 25 Юни 2018Г.
Председателят запозна присъстващите, че съгласно Протокол № 2/ 25 Юни
2018Г. на Комисията, до отваряне на ценовите предложения са допуснати следните
участници:
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
..................................................................................
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
..................................................................................

Председателят запозна присъстващите, че съгласно Протокол № 2/ 25 Юни
2018Г. на Комисията, до отваряне на ценовите предложения не са допуснати следните
участници:
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
..................................................................................

Председателят на Комисията уведоми присъстващите, че ценовото предложение
на отстраненият участник няма да се отваря в днешното заседание, съгласно
Документацията за участие на Възложителя, ЗОП и ППЗОП.
ІV. Отваряне на ценовите предложения.
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Комисията пристъпи към отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови
параметри” на допуснатите участници, чиито оферти отговарят на изискванията на
възложителя по реда на постъпване на офертите им за участие и оповести предложената
от тях цена за изпълнение на поръчката:
1. Ценово предложение на участник „ЕНЕКОД” АД, гр. София, 1000, ул.
Княгиня Мария Луиза 2, ЦУМ, ет. 6, офис 0602А, ЕИК 203638768,
g.nikolov@enekod.com
Всички членове на комисията, както и присъстващите представители на участниците
подписаха ценовото предложение на участника.
Комисията констатира, че пликът съдържа Ценово предложение по образец на
възложителя, а именно Образец № 9 от документацията за участие на възложителя;
числови и технически грешки не бяха открити.
С оглед гореизложеното, комисията приема ценовото предложение на участника за
законосъобразно и в съответствие с изискванията на възложителя, поради което счита
същото за валидно.
Предложената цена за изпълнение на поръчката е:
Крайна цена за един MWh нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение
в размер на 82,95 лв. (осемдесет и два лева и деветдесет и пет стотинки) без ДДС
или 99,54 (деветдесет и девет лева и петдесет и четири стотинки) с ДДС.
...................................................................
2. Ценово предложение на участник „ДЖИ ВИ АЙ” ООД, гр. София, 1784, бул.
Цариградско шосе № 111б, София Тех Парк, сграда „Инкубатор“, етаж 2, ЕИК
175000385, s.minkov@gvi.bg
Всички членове на комисията, както и присъстващите представители на участниците
подписаха ценовото предложение на участника.
Комисията констатира, че пликът съдържа Ценово предложение по образец на
възложителя, а именно Образец № 9 от документацията за участие на възложителя;
числови и технически грешки не бяха открити.
С оглед гореизложеното, комисията приема ценовото предложение на участника за
законосъобразно и в съответствие с изискванията на възложителя, поради което счита
същото за валидно.
Предложената цена за изпълнение на поръчката е:
Крайна цена за един MWh нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение
в размер на 88,00 лв. (осемдесет и осем лева) без ДДС или 105,60 (сто и пет лева и
шестдесет стотинки) с ДДС.
...................................................................
3. Ценово предложение на участник „КУМЕР” ЕООД, гр. София, 1404, бул.
България № 109, ет. 17, ЕИК 200907117, office@kummerbg.com
Всички членове на комисията, както и присъстващите представители на участниците
подписаха ценовото предложение на участника.
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Комисията констатира, че пликът съдържа Ценово предложение по образец на
възложителя, а именно Образец № 9 от документацията за участие на възложителя;
числови и технически грешки не бяха открити.
С оглед гореизложеното, комисията приема ценовото предложение на участника за
законосъобразно и в съответствие с изискванията на възложителя, поради което счита
същото за валидно.
Предложената цена за изпълнение на поръчката е:
Крайна цена за един MWh нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение
в размер на 89,11 лв. (осемдесет и девет лева и единадесет стотинки) без ДДС или
106,93 (сто и шест лева и деветдесет и три стотинки) с ДДС.
...................................................................
4. Ценово предложение на участник „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД, гр. София,
1202, ул. Георг Вашингтон № 41, ЕИК 131200181, office@energymarketad.com
Всички членове на комисията, както и присъстващите представители на участниците
подписаха ценовото предложение на участника.
Комисията констатира, че пликът съдържа Ценово предложение по образец на
възложителя, а именно Образец № 9 от документацията за участие на възложителя;
числови и технически грешки не бяха открити.
С оглед гореизложеното, комисията приема ценовото предложение на участника за
законосъобразно и в съответствие с изискванията на възложителя, поради което счита
същото за валидно.
Предложената цена за изпълнение на поръчката е:
Крайна цена за един MWh нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение
в размер на 78,60 лв. (седемдесет и осем лева и шестдесет стотинки) без ДДС или
94,32 (деветдесет и четири лева и тридесет и две стотинки) с ДДС.
...................................................................
5. Ценово предложение на участник „МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД, гр. София, 1618,
бул. България, 118, БЦ Абакус, ЕИК 201325372, office@mostenergy.eu
Всички членове на комисията, както и присъстващите представители на участниците
подписаха ценовото предложение на участника.
Комисията констатира, че пликът съдържа Ценово предложение по образец на
възложителя, а именно Образец № 9 от документацията за участие на възложителя;
числови и технически грешки не бяха открити.
С оглед гореизложеното, комисията приема ценовото предложение на участника за
законосъобразно и в съответствие с изискванията на възложителя, поради което счита
същото за валидно.
Предложената цена за изпълнение на поръчката е:
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Крайна цена за един MWh нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение
в размер на 87,03 лв. (осемдесет и седем лева и три стотинки) без ДДС или 104,44
(сто и четири лева и четиридесет и четири стотинки) с ДДС.
...................................................................
V. Класиране на участниците.
Комисията пристъпи към класиране на участниците по критерият,
определен от възложителя, а именно „най-ниска цена”.
КОМИСИЯТА РЕШИ:
Класирането е както следва:
На първо място се класира:
„ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД, гр. София, 1202, ул. Георг Вашингтон № 41, ЕИК
131200181, office@energymarketad.com
с предложената цена за изпълнение на
поръчката: Крайна цена за един MWh нетна активна електрическа енергия за ниско
напрежение в размер на 78,60 лв. (седемдесет и осем лева и шестдесет стотинки) без
ДДС или 94,32 (деветдесет и четири лева и тридесет и две стотинки) с ДДС.
На второ място се класира:
„ЕНЕКОД” АД, гр. София, 1000, ул. Княгиня Мария Луиза 2, ЦУМ, ет. 6, офис 0602А,
ЕИК 203638768, g.nikolov@enekod.com с предложената цена за изпълнение на
поръчката: Крайна цена за един MWh нетна активна електрическа енергия за ниско
напрежение в размер на 82,95 лв. (осемдесет и два лева и деветдесет и пет стотинки)
без ДДС или 99,54 (деветдесет и девет лева и петдесет и четири стотинки) с ДДС.
На трето място се класира:
„МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД, гр. София, 1618, бул. България, 118, БЦ Абакус, ЕИК
201325372, office@mostenergy.eu с предложената цена за изпълнение на поръчката:
Крайна цена за един MWh нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение
в размер на 87,03 лв. (осемдесет и седем лева и три стотинки) без ДДС или 104,44
(сто и четири лева и четиридесет и четири стотинки) с ДДС.
На четвърто място се класира:
„ДЖИ ВИ АЙ” ООД, гр. София, 1784, бул. Цариградско шосе № 111б, София Тех
Парк, сграда „Инкубатор“, етаж 2, ЕИК 175000385, s.minkov@gvi.bg с предложената
цена за изпълнение на поръчката: Крайна цена за един MWh нетна активна
електрическа енергия за ниско напрежение в размер на 88,00 лв. (осемдесет и осем
лева) без ДДС или 105,60 (сто и пет лева и шестдесет стотинки) с ДДС.
На пето място се класира:
„КУМЕР” ЕООД, гр. София, 1404, бул. България № 109, ет. 17, ЕИК 200907117,
office@kummerbg.com с предложената цена за изпълнение на поръчката: Крайна цена
за един MWh нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение в размер на
89,11 лв. (осемдесет и девет лева и единадесет стотинки) без ДДС или 106,93 (сто и
шест лева и деветдесет и три стотинки) с ДДС.
V. Проверка и анализ на предложените Ценови предложения във връзка с
наличие на предпоставки за прилагана на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, а именно: Когато
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предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на
оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на
предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят
изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се
представя в 5-дневен срок от получаване на искането.
Комисията пристъпи към проверка и анализ на предложените Ценови
предложения във връзка с наличие на предпоставки за прилагана на чл. 72, ал. 1 от ЗОП.
Комисията констатира, че средната стойност на предложенията на останаите
участници (извън класиралият се на първо място) е 86,77 лв (осемдесет и шест лева и
седемдесет и седем стотинки без ДДС. Най-ниската предложена цена от класиралият се
участник на първо място е 78,60 лв. (седемдесет и осем лева и шестдесет стотинки) без
ДДС. Или, найниската предложена цена е с 9,48% по-ниска от средната стойност на
прредложенията на останалите участници.
Комисията не констатира наличие на предпоставки за прилагане на чл. 72, ал. 1
от ЗОП. Т.е. има Ценово предложение, което да е по-благоприятно от останалите с
повече от 20 на сто, поради което подробна писмена обосновка за начина на образуване
на предложена цена не следва да бъде изискана от участника дал по-благоприятна цена
и класирал се на първо място.
Комисията приключи своята работа на 28.06.2018г. в 12:00 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.
Протоколът може да се обжалва пред Комисия за защита на конкуренцията,
гр. София, ул. Витоша № 18, по реда на чл. 197 от ЗОП.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
…………………………………
НАДЯ РУМЕНОВА НИКОЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:
1. ………………………
КАТЯ БАЧЕВА

2. ………………………..
ЯНИЦА ДАСКАЛОВА
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