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

РЕШЕНИЕ
№ РД-24-57 / 18.10.2016 г.
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/ 20.09.2016г. Протокол № 2/
04.10.2016г., Протокол № 3/ 11.10.2016г., съставени в изпълнение на чл. 103, ал. 3 от ЗОП,
от назначената със Заповед № РД 24-60 / 13.09.2016г. 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”

ОБЯВЯВАМ :
І. КЛАСИРАНЕТО на участниците в процедурата за възлагане на обществена
поръчка, провеждана чрез 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”, извършено от
комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти, съобразно критерия за
оценка на офертите „най-ниска цена”, е както следва:

ПЪРВО МЯСТО: участник „МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД, гр. София с предложената цена за
изпълнение на поръчката:
 Крайна цена за един MWh нетна електрическа енергия за ниско
напрежение е в размер на 63.33 лв. (шестдесет и три лева и тридесет и три
стотинки) без ДДС или 76.00 лв. (седемдесет и шест лева) с ДДС]
ВТОРО МЯСТО: участник „ЕНЕКОД” АД, гр. София с предложената цена за
изпълнение на поръчката:
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Крайна цена за един MWh нетна електрическа енергия за ниско
напрежение е в размер на 67.79 лв. (шестдесет и седем лева и седемдесет и
девет стотинки) без ДДС или 81.35 лв. (осемдесет и един лева и тридесет и
пет стотинки) с ДДС;

ТРЕТО МЯСТО: участник „КЕЙ АР ДЖИ” ЕООД, гр. София с предложената цена за
изпълнение на поръчката:
 Крайна цена за един MWh нетна електрическа енергия за ниско
напрежение е в размер на 68.18 лв. (шестдесет и осем лева и осемнадесет
стотинки) без ДДС или 81.82 лв. (осемдесет и един лева и осемдесет и две
стотинки) с ДДС;
ЧЕТВЪРТО МЯСТО: участник „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София с
предложената цена за изпълнение на поръчката:
 Крайна цена за един MWh нетна електрическа енергия за ниско
напрежение е в размер на 72.60 лв. (седемдесет и два лева и шестдесет
стотинки) без ДДС или 87.12 лв. (осемдесет и седем лева и дванадесет
стотинки) с ДДС.
ІІ. ОБЯВЯВАМ участника МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД, гр. София, класиран на първо
място, за изпълнител на поръчката провеждана чрез 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”

ІІІ. ОБЯВЯВАМ отстранените от участие в процедурата участници както следва:
участник „ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ” ЕАД, гр. София, 1000, ул. Позитано, 2.
ІV. На основание чл. 197 от ЗОП, решението подлежи на обжалване относно
неговата законосъобразност в 10-дневен срок от получаването му пред Комисия за
защита на конкуренцията с копие до възложителя.
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:
Комисия за защита на конкуренцията
гр. София, бул. „Витоша” № 18
Телефон: 02 935 61 13; Факс: 02 980 73 15
електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
интернет страница: http://www.cpc.bg/
Заличен, съгласно чл. 4 от ЗЗЛД

проф. Божидар Димитров
Директор
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