РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Габрово
ПРЕПИС!
УТВЪРЖДАВАМ, /П/
НЕВЕНА ПЕТКОВА
Областен управител на област Габрово
Дата на утвърждаване:22.06.2017 г.

ПРОТОКОЛ
за дейността на комисия, назначена със заповед № РД-02-01-113 от 22.06.2017 г.
на областен управител на област Габрово със следната задача: след като получи от
възложителя офертите, събрани при условията и по реда на Глава двадесет и шеста от
ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, имаща за
предмет: „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия,
координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на
информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти –
държавна собственост в област Габрово”, да разгледа и оцени офертите и да класира
участниците по предварително обявения критерий за възлагане.
На 22.06.2017 г., в 10:00 часа в заседателната зала на Областна администрация
Габрово се състоя заседание на комисията, на което присъстват всички членове, както
следва:
Председател:
Веселин Младенов Радков
Длъжност: главен секретар на областна администрация – Габрово;
Професионална квалификация: машинен инженер;
Членове:
Николай Тодоров Петров
Длъжност: директор на дирекция АПОФУС;
професионална квалификация: електроинженер;
Юлия Гунева Колева
Длъжност: главен счетоводител в дирекция АПОФУС;
Професионална квалификация: икономист – счетоводител;
Биляна Михайлова Големанова
Длъжност: главен юрисконсулт в дирекция АПОФУС;
Професионална квалификация: правоспособен юрист;
Стела Пеева Колева
Длъжност: старши юрисконсулт в дирекция АПОФУС;
Професионална квалификация: правоспособен юрист.

При отваряне на офертата не присъстваха лица – упълномощени представители
на участници, или представляващи и управляващи участници, подали оферти.
1

Председателят на комисията запозна членовете й със Заповед № РД-02-01-113 от
22.06.2017 г. на областен управител – Габрово.
Комисията започна работа, след като председателят представи офертата,
получена от участника в поръчката, регистрирана в деловодството на Областна
администрация – Габрово и отразена във Входящия регистър на подадените оферти.
До определения в Обява с рег. № ПО-01-334 от 08.06.2017 г. с номер на
импортирания документ 9065083 от 08.06.2017 г. на Агенция за обществени поръчки,
срок за подаване на оферти, /удължен с Информация за удължаване на първоначалния
срок с изх. № ПО-01-334-3/16.06.2017 г./ – до 17:00 часа на 21 юни 2017 г., в
деловодството на Областна администрация – Габрово е депозирана 1 /един/ брой
оферта, описана, както следва:
Таблица № 01.
№
1.

Входящ номер
ПО-01-334-2

Дата на
постъпване
13.06.2017 г.

Час
11:28

Участник, подал оферта
/по реда на постъпване/
„Мост Енерджи” АД, гр. София

След като се запознаха със списъка на постъпилите оферти, в изпълнение на чл.
51, ал. 8 от ППЗОП, всеки един от членовете на комисията попълни декларация по чл.
103, ал. 2 от ЗОП и декларира, че ще пази в тайна обстоятелствата, които е узнал във
връзка с работата си в комисията.
Комисията установи, че офертата е представена съгласно чл. 54, ал. 1 от ППЗОП
в запечатана и непрозрачна опаковка, като същата е редовно регистрирана и съхранена.
Комисията пристъпи към отваряне на оферта, с вх. № ПО-01-334-2/13.06.2017
г., подадена от „Мост Енерджи” АД, гр. София.
На основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП след отваряне на опаковката с
представената оферта, комисията пристъпи към обявяване на ценовото предложение на
участника и публично го обяви, както следва:
Участникът „Мост Енерджи” АД, гр. София оферира цена за един MWh нетна
активна електроенергия от 81,93 лв/осемдесет и един лева и деветдесет и три стотинки/
без вкл. ДДС.
Комисията пристъпи към следното действие:
Разгледа представените документи в оферта, вх. № ПО-01-334-2/13.06.2017 г.,
подадена от „Мост Енерджи” АД, гр. София и провери съответствието им с
предварително обявените условия;
Резултати от извършената проверка на приложените документи:
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№

ДОКУМЕНТИ и
ИНФОРМАЦИЯ,
СЪДЪРЖАЩИ СЕ В
ОФЕРТАТА

Мост Енерджи"
АД, гр. София

Таблица № 02.

Заявление за участие и представяне
на участника /по образец 1 /
Заверено копие на пълномощно от
2. представляващия участника (ако е
приложимо)
Техническо предложение /по
3.
образец 2/

неприложимо

4. Ценово предложение /по образец 3/

да

1.

да

да

Декларация за липса на
5. обстоятелствата по чл.54,ал.1,т.1-5

и 7 от ЗОП /по образец 4/
Декларация за приемане условията
6.
на проектодоговора /по образец 5/
Декларация за срока на валидност
7.
на офертата /по образец 6/
Декларация за наличие/отсъствие
на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и
чл. 4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с
8. дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от
тях лица и техните действителни
собственици /по образец 7/
Валидна лицензия, издадена от
КЕВР, за „Търговия с електрическа
9. енергия“ съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5
от Закона за енергетиката –
заверено копие
Валидна лицензия за „Координатор
на
балансираща
група“
или
Решение на КЕВР за допълване на
съществуващата лицензия по чл. 39
10. от Закона за енергетиката с правата
и
задълженията,
свързани
с
дейността
„координатор
на
стандартна балансираща група“ –
заверено копие.

да – 3 бр.
да
да

да – 3 бр.

да

да
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11. Други документи според участника

Решение на КЕВР за допълване
на съществуващата лицензия по
чл. 39 от Закона за енергетиката
с правата и задълженията,
свързани
с
дейността
„координатор на комбинирана
балансираща група“ – заверено
копие.

След извършената проверка на документите на Участника „Мост Енерджи” АД,
гр. София, Комисията реши, че участникът е представил всички изискуеми документи и
допуска офертата до следващ етап – оценяване по предварително обявения от
възложителя критерий – най – ниска цена.
Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на допуснатата
до следващ етап оферта и констатира следното:
Таблица № 03.
УЧАСТНИК
№

Име

1.

„Мост Енерджи” АД, гр. София

ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА
/в лева/ за един MWh нетна
активна електроенергия
81,93 лв/осемдесет и един лева и
деветдесет и три стотинки/ без
вкл. ДДС

С оглед предложеното от участника Комисията реши:
Класира на първо място участник с пореден № 1 - „Мост Енерджи” АД, гр.
София с предложена цена от 81,93 лв/осемдесет и един лева и деветдесет и три
стотинки/ без вкл. ДДС за един МWh нетна активна електрическа енергия и
предлага на възложителя да сключи договор с него.
Комисията приключи своята работа на 22.06.2017 г. в 11:00 часа.
Настоящият протокол, ведно с цялата документация, се предава на възложителя
за утвърждаване съгласно чл. 97, ал. 4, изр. 2-ро от ППЗОП.
КОМИСИЯ:

Председател: ................./п/...............
1. Веселин Младенов Радков

Членове:
2. ............/п/.....................
Николай Тодоров Петров

4. ……………/п/……………
Биляна Михайлова Големанова

3. ............/п/.....................
Юлия Гунева Колева

5. ……………/п/………………
Стела Пеева Колева
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