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ПРОТОКОЛ №3

На И .11.2019 год., в 10,30 часа, в ТСВ ЕАД, в изпълнение на Заповед № РД-IV- 
15/16.10.2019 год., на Изпълнителния директор на ТСВ ЕАД, комисията в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. РТван Омайски -  Заместник -  Изпълнителен директор на
ТСВ ЕАД
И ЧЛЕНОВЕ:
Светла Бочева -  Директор на дирекция ФИ, ТСВ ЕАД
Гео Георгиев -  Адвокат, ТСВ ЕАД
СЕКРЕТАР: Ирина Косева -  Главен експерт, отдел ОП в дирекция С и СД, ТСВ
ЕАД

се събра в последващо заседание, със задача да отвори, оповести и разгледа 
ценовите предложения на допуснатите участници в процедурата: „Енерджи Маркет 
Глобал“ ООД, „Енерго -  Про Енергийни услуги“ ЕООД, „Кумер“ ООД, „Чез Трейд 
България“ ЕАД, „Мост Енерджи“ АД, да оцени и класира офертите им, в съответствие с 
предварително обявената методика от раздел IV. от документацията на Възложителя, въз 
основа на определения критерий за възлагане -  най -  ниска цена.

Комисията уведоми участниците за датата, часа и мястото на отварянето на 
ценовите им предложения, като в съответствие с чл. 57, ал.З от ППЗОП, на 11.11.2019 
г., публикува съобщение в профила на купувача на адрес: http://tsv.bg/buyers.

При отварянето на ценовите предложения не присъстваха участниците в 
процедурата, техни упълномощени представители или други лица.

Комисията пристъпи към отваряне на пликовете е надпис „Предлагани ценови 
параметри“ и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите участници по реда 
на постъпването на офертите им, както следва:

1. „Енерджи Маркет Глобал“ ООД -  вх. № 2557/10.10.2019г., 10,02 часа

Комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и оповести 
предлаганата от участника цена за 1 /един/ кВтч електрическа енергия, с включени 
всички разходи за изпълнение на поръчката -  в т.ч. за изготвяне на дневните почасови 
графици /прогнози/ и покриването на техните небаланси, разходи за заплати, данъци, 
такси, застраховки, печалби и др. -  0,14900 /нула, цяло едно четири девет нула нула/ лева 
без ДДС.
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Предложената от участника цена е валидна за целия срок на действие на договора 
и не включва цени за мрежови услуги, такси и добавки, включително и допълнителната 
добавка Задължение към обществото, които не са предмет на договора, акциз, както и 
каквито и да било други задължения, които могат да бъдат поставени с промяна в 
законодателството, и/или с решение на съответния компетентен орган.

Условия и начин на плащане: при условията и по начина, съгласно проекта на 
договор.

2. „Енерго -  Про Енергийни услуги“ ЕООД -  вх. № 2586/11.10.2019 г., 14,36 
часа

Комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и оповести 
предлаганата от участника цена за 1 /един/ кВтч електрическа енергия, с включени 
всички разходи за изпълнение на поръчката -  в т.ч. за изготвяне на дневните почасови 
графици /прогнози/ и покриването на техните небаланси, разходи за заплати, данъци, 
такси, застраховки, печалби и др. -  0,12977 /нула, цяло едно две девет седем седем/ лева 
без ДДС.

Предложената от участника цена е валидна за целия срок на действие на договора 
и не включва цени за мрежови услуги, такси и добавки, включително и допълнителната 
добавка Задължение към обществото, които не са предмет на договора, акциз, както и 
каквито и да било други задължения, които могат да бъдат поставени с промяна в 
законодателството, и/или с решение на съответния компетентен орган.

Условия и начин на плащане: при условията и по начина, съгласно проекта на 
договор.

3. „Кумер“ ООД -  вх. № 2602/14.10.2019 г., 10,29 часа

Комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и оповести 
предлаганата от участника цена за 1 /един/ кВтч електрическа енергия, с включени 
всички разходи за изпълнение на поръчката -  в т.ч. за изготвяне на дневните почасови 
графици /прогнози/ и покриването на техните небаланси, разходи за заплати, данъци, 
такси, застраховки, печалби и др. -  0,11311 /нула, цяло едно едно три едно едно/ лева без 
ДДС.

Предложената от участника цена е валидна за целия срок на действие на договора 
и не включва цени за мрежови услуги, такси и добавки, включително и допълнителната 
добавка Задължение към обществото, които не са предмет на договора, акциз, както и 
каквито и да било други задължения, които могат да бъдат поставени с промяна в 
законодателството, и/или с решение на съответния компетентен орган.

Условия и начин на плащане: при условията и по начина, съгласно проекта на 
договор.

4. „Чез Трейд България“ ЕАД - вх. № 2606/14.10.2019 г., 11,13 часа

Комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и оповести 
предлаганата от участника цена за 1 /един/ кВтч електрическа енергия, с включени 
всички разходи за изпълнение на поръчката -  в т.ч. за изготвяне на дневните почасови 
графици /прогнози/ и покриването на техните небаланси, разходи за заплати, данъци, 
такси, застраховки, печалби и др. -  0,12311 /нула, цяло едно две три едно едно/ лева без 
ДДС.
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Предложената от участника цена е валидна за целия срок на действие на договора 
и не включва цени за мрежови услуги, такси и добавки, вкпючитепно и допълнителната 
добавка Задължение към обществото, които не са предмет на договора, акциз, както и 
каквито и да било други задължения, които могат да бъдат поставени с промяна в 
законодателството, и/или с решение на съответния компетентен орган.

Условия и начин на плащане: при условията и по начина, съгласно проекта на 
договор.

5. „Мост Еперджн“ АД вх. № 2607/14.10.2019 г., 13,32

Комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и оповести 
предлаганата от участника цена за 1 /един/ кВтч електрическа енергия, с включени 
всички разходи за изпълнение на поръчката -  в т.ч. за изготвяне на дневните почасови 
графици /прогнози/ и покриването на техните небаланси, разходи за заплати, данъци, 
такси, застраховки, печалби и др. -  0,11503 /нула, цяло едно едно пет нула три/ лева без 
ДДС.

Предложената от участника цена е валидна за целия срок на действие на договора 
и не включва цени за мрежови услуги, такси и добавки, включително и допълнителната 
добавка Задължение към обществото, които не са предмет на договора, акциз, както и 
каквито и да било други задължения, които могат да бъдат поставени с промяна в 
законодателството, и/или с решение на съответния компетентен орган.

Условия и начин на плащане: при условията и по начина, съгласно проекта на 
договор.

Преди да пристъпи към последващо оценяване и класиране на участниците, 
комисията провери последователно за съответствието на ценовите им предложения с 
предварително обявените по т.3.9 -  т.3.9.4 от раздел III. от документацията на 
Възложителя условия.

При извършената проверка и направените изчисления, комисията установи, че 
ценовото предложение на участниците „Енерджи Маркет Глобал“ ООД и „Енерго -  Про 
Енергийни услуги“ ЕООД, превишава обявената в Решение № 2/01.10.2019 г., и 
Обявлението за обществената поръчка на Възложителя, прогнозна стойност на 
поръчката в размер на 90 000 лева без ДДС.

Предложената от участника „Енерджи Маркет Глобал“ ООД цена за 1 /един/кВтч 
електрическа енергия в размер на 0,14900 лева без ДДС за очакван прогнозен разход на 
потреблението на количеството електрическа енергия за 12 месеца 727 МВтч, съгласно 
Техническата спецификация на Възложителя, възлиза на 108323,00 лева без ДДС.

Предложената от участника „Енерго -  Про Енергийни услуги“ ЕООД цена за 1 
/един/кВтч електрическа енергия в размер на 0,12977 лева без ДДС за очакван прогнозен 
разход на потреблението на количеството електрическа енергия за 12 месеца 727 МВтч, 
съгласно Техническата спецификация на Възложителя, възлиза на 94342,79 лева без 
ДДС.

Комисията констатира, че така представените ценови предложения на двамата 
участника, не отговарят 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.

Съгласно т. 3.9.4. от раздел III. от документацията на Възложителя, 
неизпълнението на условието по предходната т.3.9.2. води до отстраняване на 
участниците от процедурата.
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С оглед гореизложеното, комисията не допуска участниците „Енерджи Маркет 
Глобал“ ООД и „Енерго -  Про Енергийни услуги“ ЕООД до последващо оценяване и 
класиране и предлага на Възложителя да ги отстрани от процедурата на основание чп 
107, т. 1 от 3011 със следния мотив:

I федложените от участниците цепи за за 1 /сдин/кВтч електрическа енергия за 
очакван прогнозен разход на потреблението на количеството електрическа енергия за 12 
месеца 727 МВтч, превишават обявената в Решение №2/01.10.2019 г. и Обявлението за 
обществената поръчка на Възложителя, прогнозна стойност на поръчката.

Офертите на участниците пе отговарят на предварително обявените по т. 3.9.2. от 
раздел III. от документацията па Възложителя.

След като установи, че участниците „Кумер“ ООД, „Чез Трейд България“ ЕАД и 
„Мост Енерджи“ АД са представили ценово предложение в оригинал - Приложение №2, 
в съответствие с предварително обявените по т.3.9 -  т.3.9.4 от раздел III. от 
документацията на Възложителя, комисията допусна офертите им до последващо 
оценяване и класиране.

След като констатира, че няма ценово предложение в офертата на допуснат 
участник, което да е с 20 на сто по -  благоприятно от средната стойност на 
предложенията на останалите участници по този показател за оценка, комисията 
пристъпи към оценяване и класиране на офертите им, в съответствие с предварително 
определената методика от раздел IV., от документацията на Възложителя, въз основа на 
определения критерии за възлагане икономически -  най- изгодната оферта въз основа на 
критерии - най- ниска цена.

В съответствие с предварително обявените условия по т.2 от раздел IV от 
документацията на Възложителя, комисията пристъпи към класиране на участниците, 
по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от Възложителя 
условия в низходящ ред. Офертата с предложена най -  ниска цена се класира на първо 
място.

Комисията класира:

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;

След извършеното класиране и па база отразените резултати ог paGoiara на 
комисията, съгласно Протокол №1, Протокол №2 и настоящия, комисията предлага на 
Възложителя да вземе Решение за изпълнение на обществената поръчка и сключи 
договор с класирания на първо място участник - „Кумер“ ООД.
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Комисията приключи работата си в 12,00 часа.
Настоящият протокол се състави в елин екземпляр, и подписа от всички членове 

на комисията без особено мнение.

Дата на съставяне на протокола: 18.11.2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

КОМИСИЯ:
Заличено
на основание 36а, ал.З от ЗОП

........
■7 инж. И. Омашгки/

ЧЛЕНОВЕ: f\ /
Заличено
на основание 36а, ал.З от ЗОП

1................... Г.....'.............
/ С. Бочева/

А
Заличено
на основание 36а, ал.З от ЗОП

СЕКРЕТАР: ./Ирина Косева/
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