УТВЪРДИЛ:
Директор: .................................
Доц.д-р Бони Петрунова
ДАТА: .....................................

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

ВХ. №.........../ 28.06.2018Г.
ДОКЛАД
№ 1/ 28 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”

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,
Представяме Ви настоящият доклад от работата на Комисията, назначена с Ваша
Заповед № РД‐24‐58 / 21.05.2018 г.

Комисията бе назначена със следната задача: 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 проведе три заседания както следва:

-

на 04 Юни 2018г. – протоколирани в ПРОТОКОЛ № 1/ 04 Юни 2018Г.;
на 25 Юни 2018г. - протоколирано в ПРОТОКОЛ № 2/ 25 Юни 2018Г.;
на 28 Юни 2018г. - протоколирано в ПРОТОКОЛ № 3/ 28 Април 2018Г.

По време на своята работа в заседанията, Комисията взе следните
РЕШЕНИЯ:
І. Комисията допусна до по-нататъшно участие участници, както следва:
1

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
..................................................................................

ІІ. Комисията не допусна 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. Комисията класира участниците 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.
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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.
КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА:
„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.
Приложения към настоящият доклад:
1. ПРОТОКОЛ № 1/ 27 март 2018Г.;
2. ПРОТОКОЛ № 2/ 02 Април 2018Г.;
3. ПРОТОКОЛ № 3/ 13 Април 2018Г.
Настоящият доклад ведно с приложенията към него бяха предадени на възложителя днес
28 Юни 2018г.
Настоящият доклад следва 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.
Докладът 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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