НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
София 1618, ул. “Витошко лале” № 16
Тел.: 955 42 90, 955 42 80; Факс: 955 76 02
E-mail: nim1973@abv.bg
Във връзка със ЗЗЛД и (ЕС) 2016/
679 на ЕС от 27.04.2016г., в
документа има заличени данни,
отнасящи се до физически лица.

РЕШЕНИЕ
№ РД-98-15/ 07.08.2018 г.
за изменение на РЕШЕНИЕ № РД-98-11 / 28.06.2018 г.
чл. 112, ал. 3, във връзка с чл. 112, ал. 2, т. 1 от ЗОП и чл. 68, ал. 2 от ППЗОП
На основание чл. 22, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 181, ал. 6 от Закона за обществените поръчки
(ЗОП) и отразени резултати в ПРОТОКОЛ № 1/ 27 март 2018Г.;ПРОТОКОЛ № 2/ 02 Април
2018Г.;ПРОТОКОЛ № 3/ 13 Април 2018Г., съставени в изпълнение на чл. 103, ал. 3 от ЗОП, от
назначената 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”;
С ОГЛЕД НА ТОВА, ЧЕ С РЕШЕНИЕ № РД-98-11 / 28.06.2018 г., „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД, гр.
София, 1202, ул. Георг Вашингтон № 41, ЕИК 131200181, office@energymarketad.com, класиран
на първо място, е обявен за изпълнител на поръчката провеждана чрез публично състезание;
С ОГЛЕД НА ТОВА, ЧЕ с писмо с обратна разписка, „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД, гр. София,
1202, ул. Георг Вашингтон № 41, ЕИК 131200181, office@energymarketad.comе поканено да се

яви за подписване на договор за изпълнение на поръчката на 14.08.2018г.;
С ОГЛЕД НА ТОВА, ЧЕ „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД, гр. София, 1202, ул. Георг Вашингтон №
41, ЕИК 131200181, office@energymarketad.comе изпратило писимо, с което се отказва от
изпълнение на поръчката
РЕШИХ:
1. На основание чл. 112, ал. 3, във връзка с чл. 112, ал. 2, т. 1 от ЗОП, и чл. 68, ал. 2
от ППЗОПизменям решение РЕШЕНИЕ № РД-98-11 / 28.06.2018 г. както
следва:
„ІІ. ОБЯВЯВАМ участника „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
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(деветдесет и девет лева и петдесет и четири стотинки) с ДДС., класиран на второ място, за

изпълнител на поръчката.
2. Всички останали решения в РЕШЕНИЕ № РД-98-11 / 28.06.2018 г. остават
непроменени.
3. Настоящото да се счита за отправена покана по чл. 68, ал. 1 от ППЗОП до
участникът „ЕНЕКОД” АД, гр. София за сключване на договор.

Надя Николова, Зам. Директор АСД
Заместващ Директора съгласно Заповед № ............../ ...........
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