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РЕШЕНИЕ
№4

21Л 1.2019 год.
за определяне на изпълнител на обществена поръчка

На основание чл.22, т.1, т.6 и чл. 181, ал.6 от ЗОП, във с чл. 107, т.1 от ЗОП и отразени 
резултати от утвърдени Протокол №1, Протокол №2 и Протокол №3 от заседанията на комисията, 
назначена със Заповед № РД-17-15/16.10.2019 год., на Изпълнителния директор на ТСВ ЕАД, за 
разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в оповестено с Решение № 2/01.10.2019 год., 
на Изпълнителния директор на ТСВ ЕАД, публично състезание за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на 
балансираща група за обект, присъединен към ниво средно напрежение -  общежитие с адрес: гр. 
София, кв. „Илиянци”, ул. „Военно общежитие” бл.1, собственост на ТСВ ЕАД“, вписана в регистъра 
на Агенцията по обществените поръчки под № 5852-2019-0002

I. ОБЯВЯВАМ:
1. Класираните допуснати участници в процедурата за възлагане на обществената поръчка, 

въз основа на определения критерии за възлагане икономически -  най- изгодната оферта въз основа 
на критерии - най- ниска цена, съгласно раздел IV., от документацията за участие на Възложителя.

На първо място - участника „Кумер“ ООД, с предложена цена 0,11311 /нула, цяло едно едно 
три едно едно/ лева без ДДС за 1 /един/кВтч електрическа енергия;

На второ място -  участника „Мост Енерджи“ АД с предложена цена - 0,11503 /нула, цяло 
едно едно пет нула три/ лева без ДДС за 1 /един/кВтч електрическа енергия.

На трето място -  участника „Чез Трейд България“ ЕАД, с предложена цена - 0,12311 /нула, 
цяло едно две три едно едно/ лева без ДДС за 1 /един/кВтч електрическа енергия;

2. Отстранените от процедурата участници, както следва:

2.1. Участникът „Енерджи Маркет“ АД - на основание чл.107, т.1 от ЗОП. Документите в 
офертата на участника не отговарят на критериите за подбор по т.3.7.1 от раздел III от 
документацията на Възложителя.

Мотив за отстраняване
Представените в офертата от участника документи не са в съответствие с изискванията за 

подбор и лично състояние, поставени от Възложителя, включително и след изтичане на срока по чл. 
54, ал.9 от ППЗОП и т. 2.9 от раздел V. от документацията на Възложителя.
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2.2. Участникът „Енерго -  Про Енергийни услуги“ ЕООД - на основание чл.107, т. 1 от ЗОП. 
Ценовото предложение на участника, не отговаря на предварително обявеното условие по т. 3.9.2. от 
раздел III. от документацията на Възложителя, че цената не трябва да превишава обявената прогнозна 
стойност на поръчката.

Мотив за отстраняване
Предложената от участника цена за 1 /един/кВтч електрическа енергия за очакван прогнозен 

разход на потреблението на количеството електрическа енергия за 12 месеца 727 МВтч, съгласно 
Техническата спецификация на Възложителя, превишава обявената в Решение №2/01.10.2019 г. и 
Обявлението за обществената поръчка на Възложителя, прогнозна стойност на поръчката.

Офертата на участника не отговаря на предварително обявените по т. 3.9.2. от раздел III. от 
документацията на Възложителя.

2.3. Участникът „Енерджи Маркет Глобал“ ООД - на основание чл.107, т. 1 от ЗОП. Ценовото 
предложение на участника, не отговаря на предварително обявеното условие по т. 3.9.2. от раздел III. 
от документацията на Възложителя, че цената не трябва да превишава обявената прогнозна стойност 
на поръчката.

Мотив за отстраняване
Предложената от участника цена за 1 /един/кВтч електрическа енергия за очакван прогнозен 

разход на потреблението на количеството електрическа енергия за 12 месеца 727 МВтч, съгласно 
Техническата спецификация на Възложителя, превишава обявената в Решение №2/01.10.2019 г. и 
Обявлението за обществената поръчка на Възложителя, прогнозна стойност на поръчката.

Офертата на участника не отговаря на предварително обявените по т. 3.9.2. от раздел III. от 
документацията на Възложителя.

II. ОПРЕДЕЛЯМ
За изпълнител на обществената поръчка - класираният на първо място участник 

„Кумер“ ООД, с предложена цена 0,11311 /нула, цяло едно едно три едно едно/ лева без ДДС за 1 
/един/ кВтч електрическа енергия.

Решението да се изпрати в тридневен срок до участниците и да бъде публикувано в профила на 
купувача на ТСВ ЕАД на адрес: http://tsv.bg/buvers. в съответствие с 24, ал.1, т.5 от ППЗОП.

Решението подлежи на обжалване в десетдневен срок пред Комисията за защита на конкуренцията по 
реда на чл. 197, ал. 1, т.7, буква „а“ от ЗОП.

на основание 36а, ал.З от ЗОП

Божидар Джелебов
Изпълнителен директор на ТСВ ЕАД
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