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от дейността на комисия назначена със Заповед J\9 РД-l0-687 от 03.04.2018 г. на Ректора на
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" в обществена поръчка с предмет:
"Щоставка на нетна активна електрическа енергия - ниско напрежение и и избор на
координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Шуменски университет с
три обособени позициIlll, публикувана в регистъра на обществените порьчки под

уникален .}{Ь 00251 -201 8-0003,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Толор Златков Илиев - юрист - адвокат на свободна практика
и
ЧЛЕНоВЕ:
- Мануел Таквор Мануелян - помощник-ректор;
- Марияна Минчева Георгиева- специалист ОП БЗ.

увА)ItАЕми господин колЕв,

На 04.04.2018 г.. от 10:30 ч. часа в за-ца ЛЬl l8 на I1Iупленски университет "Епископ
Константин Преславски" се проведе първото заседание lta комисията за разглеЖдаНе на
постъпилите оферти.

На заседанието на комисията присъства един представител на участниците. а имеННО

инж. С. Минков от .,!ЖИ ВИ АЙ" ООД.
на заседанието на комисията не присъстваха предстаI]ители на средствата за масово

осведомяване pI др. лица.
на комисията се представиха подадените оферт,и в Ilроцед.урата за възлагане на

поръчката и протокол по чл. 48. ал. б от ППЗОП.
председателят запозна членовете на комисията с входяll{ия регистър на представените

оферти, сJIед което съгласно изискванията на чл. 51. ал. 8 от ППЗоП всеки член на комисията

попълни и подписа декларации по ч.]l. l03, ал. 2 от ЗОП.
съгласно входящия регистър на получените оферти по процедурата в определения срок

до 16,30 часа на 03.04.2018 г. в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" са

постъпили шест оферти от следните участници:
1. ,оКумер" ЕООД - гр. София с вх. РД-08-З24 l 02.04.2018 г. в 12:55 ч. за обособеНИ

позиции:
оП лЪ 1 ..Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия нискО

напрежение и избор на координатор на стандартна бачансираща група за нуждите на

структурните звена на Шуменски университеТ гр. Шумен - К1 и КЗ - ул. ..Университетска" 1-15

иК2 - ул. ,,Червени ескадрони "22;
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ОП ЛЬ 2 ,,Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия - ниско
напрежение и избор на координатор на стандартна балансирапlа група за нуждите на

структурните звена на Шуменски университет гр. Варна, ДИКПО, ул. ,,Др. Борис Божков" 1 ,

ОП ЛЪ 3 ,,Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия - ниско

напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на

структурните звена на Шуменски университет гр. fiобрич, Колеiк. ДИКПО, ж.к. ,,flобротица"
12.

2.,,Хидроенержи груп" ооД - гр. София с вх. N'q РД-08-З25l 02.04.2018 г. в 12:57 ч. за
обособени позиции:

ОП ЛЪ 1 ,,Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия - ниско

напрехtение и избор на координатор на стандартна балансираща гр.yпа за нуждите на

структурните звена на Шуменски университет гр. Шумен - К1 и КЗ - ул. ,,Университетска" 1 15

и К2 - ул. .,Червени ескадрони"22;
ОП М 2 ,,Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия ниско

напрежение и избор на координатор на стандартна ба,тансираща група за нуждите на

структурните звена на Шуменски университет гр. Варна, ДИКПО, ул. ,,Др. Борис Божков" l ;

ОП ЛЬ 3 ,,Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия - ниско

напрежение и избор на координатор на стандартна ба,rансираrца група за ну}кдите на

структурните звена на Шуменски университет гр. !обрич, Колеж, ДИКПО. ж.к. ,,!обротица"
12.

3. ,,Енерго -про" Енергийни услуги ЕООД - гр. Варна с вх. N9 РД-08-329l 0З.04.2018 г.

в 08:30 часаза обособени позиции:
ОП М 1 ,.Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия ниско

напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на

структурните звена на Шуменски университет гр. Шумен - К1 и КЗ - ул. ,.Университетска" 1l5

и К2 - ул. ,,Червени ескадрони'92,
ОП Лt 2 ,,Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия - ниско

напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група За нуждите на

структурните звена на Шуменски университет гр. Варна. ДИКПО, ул. ,,Др. Борис БОХtКОВ" 1 ;

ОП ЛЪ 3 ,,Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия нискО

напрежение и избор на координатор на стандартна ба-цансираща група за нуждиТе на

структурните звена на Шуменски университет гр. Щобрич, Колеж, дикпо. ж.к. ,,!обротица"
12.

4. ,,Щжи ви ай" оод, гр. София с вх. ЛЬ рд-08-з30/ 03.04.20l8 г. в 10:З8 часа за

обособени позиции:
оп Ns 1 ,,избор на доставчик на нетна активна електриrIеска енергия - ниско

напрежение и избор на координатор на стандартна балансираш{а група за нуждите на

структурните звена на Шуменски университет гр. Шумен - К1 и К3 - ул. .,Университетска" 1 15

иК2 - ул. ,,Червени ескадрони"2),
оп лъ 2 'избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия - ниско

напре}кение и избор на координатор на стандартна ба,цансираща група за нуждите на

структурните звена на Шуменски университет гр. Варна. дикпо, ул. ,.Др. Борис Божков" 1 ,

оП лЪ 3 ,"Избор на доставчик на нетна активна е-цектрическа енергия нискО

напрежение и l.rзбор на координатор на стандартна балансltраща група за нуждите на

структурните звена на Шуменски университет гр. ffобрич. Колеiк. дикпо. ж.к. ,,flобротица"

\2,



5. ,,Мост Енерджи" АД, гр. София с вх. Nq РД-08-33l/ 0З.04.2018 г. в l0:42 ч. за
обособени позиции:

ОП М l ,.Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия * ниско
напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на

структурните звена на Шуменски университет гр. Шумен - К1 и КЗ - ул. ..Университетска" l l5
и К2 - ул. ,,Червени ескадрони"22;

ОП J\t 2 ,,Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия - ниско
напрежение и избор на координатор на стандартна ба,тансираща група за нуждите на

структурните звена на Шуп,tенски университет гр. Варна. ДИКПО. ул. ",Др. Борис Божков" l ;

ОП ЛЪ 3 ,.Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия - ниско
напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на

структурните звена на Шуменски университет гр. !обрич. Колеж. ЛИКПО, ж.к. .,!обротица"
|2.

6. ,,Енерджи Маркет" АД - гр. София с вх. Nb РД-08-3З2/ 03.04.2018 г. 10:50 ч. за
обособени позиции:

ОП М l .,Избор на доставчик на нетна aKTpIBHa електрическа енергия - ниско
напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на

структурните звена на Шуменски университет гр. Шумен - Kl и К3 - "чл. ,.Университетска" l l5
и К2 - ул. ,,Червени ескадрони"22;

ОП J\t 2 ,,Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия - ниско

напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на

структурните звена на Шупленски университет гр. Варна. ДИКПО. ул. .,Др. Борис Божков" 1 ;

ОП Ле 3 ,,Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия - ниско

напрежение и избор на координатор на стандартна бацансираща група за нуждите на

структурните звена на Шуменски университет гр. !обрич, Колеж, ДИКПО. ж.к. .,Щобротица"

|2.

Комисията отвори запечатаните непрозрачни опаковки и провери за наJIичието на
отделни запечатани пликове с надпис "Предлагани ценови параметри", като плиКОВеТе с

предлаганите цени се подписа от страна на трима членове на оценителната комисия и

представителят на ЩЖИ ВИ АИ ООД.
Комисията констатира отсъствие в офертата на ..Енерго-про" Енергийни услуги ЕООД -

гр.Варна на отделни запечатани пликове с надпис "Предлагани ценови параметри", кОеТО е

нарушение на чл. 39. ал. З.т.2 от ППЗОП и е основание за отстраняване на офертата на

участника съгласно чл.107. ал.l,т.2, буква..а" от ЗОП.

С оглед на изложеното по-горе и на основание чл.107, ал.1 " т.2. буква ,.а" От ЗОП

комисията взе следното решение:
Преллага за отстраняване офертата на участника ,,Енерго-про" Енергийни УсЛуги ЕООД

- гр.Варна предвид несъответствие с разпорелбите на чл.З9, а,r.3, т.2 от ППЗоП.

Трима членове на комиси ята и представителят на .ЩЖИ ви АЙ ООЩ полписаха и

техническите предложения на участниците.
Работата на комисията продължи с разглеждане и проверка на документите по чл. 39, ац.

2 от Ппзоп за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

поставени от възложителя.
констатациите относно наличието и редовността на представените от участниците

документи по чл. 39, ал. 2 от Ппзоп и съответствието на участниците с личното състояние

критериите за подбор, поставени от възложителя. са обективирани в Протокол }Ф 1 от

04.04.20l8 г .



Протоколът съдържа изчерпателен списък на вида на документите, които участниците
следва да представят допълнително в законоустановения срок.

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП протоколът беше изпратен на до участниците в

процедурата и в същият ден бе и публикуван в профила на купувача.

На заседание на комисията на 11.05.2018 г. от 11:00 ч. се осъществи проверката на
допълнително представените документи, изискани по реда на чл. 54. ал. 8 и 9 от ППЗОП от

участниците.
На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.
На заседанието на комисията не присъстваха представители на средствата за масово

осведомяване.
Председателят на комисията уведоми присъстващите членове, че до изтичане срока на

чл.54, ал.9 от ППЗОП : допълнителни документи са постъпили от участниците: ,оКумер" ЕООf,
- гр. София, о,Хидроенер?ки групО' ООД - гр. София, 'fiжи ви ай" ООД, гр. София, ,,Мост
Енерджи" АД, гр. София, ,,Енерджи Маркет" АД - гр. София .

Комисията разгледа техническите предложения на участниците: ,rКумерОО ЕООД - гр.

София, ,rХидроенержи груп" ООД - гр. София, ,,fiжи ви ай" ООД, гр. София, ,,Мост
Енерджи" АД, гр. София, ,,Енерджи Маркет" АД - гр. София .

Комисията констатира, че Техническите предложения на участниците по отделните

обособени позиции са представени по образец на възложителя и съшите съответстват на

предварително обявените от страна на възложителя условия.
Конкретните предложения на участника са подробно посочени в протокол NЪ 2 от

1 1.05.2018 г.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предлох(ения на участниците:

Участник,,КумерО' ЕООД - гр. София:
ОП ЛЪ 1 ,,Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия - ниско

напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуiкдите на

структурните звена на Шуменски университет гр. Шумен - К1 и КЗ - ул. .,Университетска" 
-l 

15

иК2 - ул. ,,Червени ескадрони"22;
1. Участника предлага за срок от 12 месеца да извършва доставка на нетна активна

електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираша група. с пълно

администриране на информационния поток с ЕСО и поеN{ане на разходите за небаланси.

Потвърждава съгласието си с условията за изпълнение на поръчката, запиСаНИ В

документацията за провеждане на процедурата.

2. Потвърждават. че ще изпълнят необходимите дейности в съответствие с изискванията

на Възложителя и техническата спецификация.

з. В ценовото си предложение са включили всички разходи, свързани с качественото

изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

4. Приемат периода на отчитане на потребената енергия да е един календарен месец.

5. Гарантират. че са в състояние да изпълнят качествено и в срок поръчката в пълно

съответствие с гореописаното предложение.

6. Предлагат изпълнение на поръчката в съответсгвие с техническата спецификация и

изискванията на възложителя.

7. Щекларират, че са съгласни с клаузите на прилохtения проект на договора.



8. Щекларират, че срокът на вацидност на офертата е l 80 /сто и осемдесет/ календарни

дни от крайния срок за получаване на оферти. посочен в обявлението за процедурата.

Комисията констатира, че представеното техническо предложение съответства на

предварително обявените условия.

ОП ЛЪ 2 *Избор на доставчик на нетна активна електрIiческа енергия ниско
напрежение и избор на координатор на стандартна балансираrца група за нуждите на

структурните звена на Шуменски университет гр. Варна, ДИКПО. ул. ,,Др. Борис Божков" 1 ;

1. Участника предлага за срок от 12 месеца да извършва доставка на нетна активна

електрическа енергия от изпълнител. координатор на стандартна балансираща група. с пълно

администриране на инфорплационния поток с ЕСО и поеN,Iане на разходите за неба,цанси.

Потвърждава съгласието си с условия],а за изпълнение на поръчката, записани в

документацията за провеждане на процедурата.

2. Потвърждават. че ще изпълнят необходимите дейности в съответствие с изискванията
на Възложителя и техническата спецификация.

3. В ценовото си предло}кение са включили всички разходи. свързани с качественото

изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

4. Приемат периода на отчитане на потребената енергия да е един календарен месец.

5. Гарантират, че са в състояние да изпълнят качествено и в срок поръчката в пълно

съответствие с гореописаното предложение.

6. Предлагат изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и

изискванията на възложителя.

7. Щекларират, че са съгласни с кла,чзите на при-цожения проект на договора.
8. Щекларират. че срокът на валидност на офертата е l80 /сто и осемдесет/ календарни

дни от крайния срок за получаване на оферти. посочен в обявлението за процедурата.

Комисията констатира. че представеното техническо пред-пожение съответства на

предварително обявените условия.

ОП N'q 3 ,,Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия - ниско

напрежение и избор на координатор на стандартна ба-цаtrсираща група за нужДиТе на

структурните звена на Шупленски университет гр. Щобрич. Колехt. ДИКПО, ж.к. ,,fiобрОТиЦа"

12.

l. Участника предлага за срок от 12 месеца да извърIuва доставка на нетна активна

електрическа енергия от изпълнител. координатор на стандартна балансираща група, с пълно

администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за неба.цанси.

потвърждава съгласието си с условията за изпълнение на поръчката. заIIисани в

документацията за провеждане на процедурата.

2. Потвърждават. че ше изпълнят необходимите дейности в съответствие с изискванията

на Възложителя и техническата спецификация.

з. В ценовото си предложение са включили всички разходи" свързани с качественото

изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

4. Приемат периода на отчитане на потребената енергия да е един календарен месец.

5. Гарантират, че са в състояние да изпълнят качествено и в срок поръчката в пълно

съответствие с гореописаното пред-пожение.

6. Предлагат изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и

изискванията на възложителя.

7. !екларират. че са съгласни с клаузите на прилох(ения проект на договора.



8. !екларират, че срокът на валидност на офертата е l 80 /сто и осемдесет/ календарни

дни от крайния срок за получаване на оферти. посочен в обявлението за процедурата.
Комисията констатира, че представеното техническо предлопiение съответства на

предварително обявените условия.

Участник r,Хидроенерджи груп" ООД - гр. София:
ОП ЛЪ 1 ,.Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия - ниско

напрежение и избор на координатор на стандартна балансираrца група за нуждите на

структурните звена на Шуменски университет гр. Шушrен К l и К3 - ул. ,,Университетска" 1 15

и К2 - ул. ,.Червени ескадрони"22 .

l. Участника предлага за срок от 12 месеца да извърrшва доставка на нетна активна
електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно

администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небацанси.

Потвърждава съгласието си с условията за изпълнение на поръчката, записани в

документацията за провеждане на процедурата.

2. Потвърждават. че ше изпълнят необходимите дейности в съответствие с изискванията

на Възложителя и техническата спецификация.

3. В ценовото си предложение са включили всички разходи. свързани с качественото

изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

4. Приемат периода на отчитане на потребената енергия да е един ка!,Iендарен месец.

5. Гарантират, че са в състояние да изпълнят качествено и в срок поръчката в пълно

съответствие с гореописаното предлох(ение.

6. Предлагат изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спешификация и

изискванията на възложителя.

7. Щекларират, че са съгласни с кJаузите на приложения проект на договора.

8. Щекларират, че срокът на вiL,Iидност на офертата е 180 /сто и осемдесет/ календарни

дни от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата.

Комисията констатира, че представеното техническо предложение съответства на

предварително обявените условия.

оП Ns 2 ,,Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия нискО

напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждиТе на

структурните звена на Шупленски университет гр. Варна. ДИКПО. ул. ,.Др. БОРИС БОЖКОВ" 1 ;

1. Участника предлага за срок от 12 месеца да извършва лоставка на нетна активна

електрическа енергия от изпълнител. координатор на стандартна балансираша група, с пълно

администриране на инфорплационния поток с Есо и поеN,Iане на разходите за небапанси.

Потвърждава съгласието си с условията за изпълнение на поръчката. заITисани R

документацията за провеждане на процедурата.

2. Потвърждават, че ще изпълнят необходимите дейности в съответствие с изискванията

на Възложителя и техническата спецификация.

з. В ценовото си предло)Itение са включили всички разходи. свързани с качественото

изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

4. Приемат периода на отчитане на потребената енергия да е един календарен месец.

5. Гарантират, че са в състояние да изпълнят качествено и в срок поръчката в пълно

съответствие с гореописаното предложение.

6. Преллагат изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и

изискванията на възложителя.



7. ffекларират, че са съгласни с клаузите на приложения проект на договора.
8. flекларират, че срокът на валидност на офертата е 180 /сто и осемдесет/ календарни

дни от крайния срок за получаване на оферти. посочен в обявлението за процедурата.

Комисията констатира, че представеното техническо предложение съответства на
предварително обявените условия.

ОП ЛЪ 3 ,,Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия ниско
напрежение и избор на координатор на стандартна ба,тансираща група за нуждите на
структурните звена на Шуменски университет гр. !обрич. Колехt. ДИКПО. rrt.K. ,.!обротица"
|2.

1. Участника предлага за срок от 12 месеца да извършва доставка на нетна активна

електрическа енергия от изпълнител. координатор на стандартна балансираша група, с пълно

администриране на информационния поток с ЕСО и поеfuIане на разходите за небаланси.

Потвърждава съгласието си с условията за изпълнение на поръчката. записани в

документацията за прове}кдане на процедурата.
2. Потвърждават, че ще изпълнят необходимите дейности в съответствие с изискванията

на Възложителя и техническата спецификация.

3. В ценовото си предложение са включили всички разходи. свързани с качественото

изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

4. Приемат периода на отчитане на потребената енергия да е един календарен месец.

5. Гарантират, че са в състояние да изпълнят качествено и в срок поръчката в пълно

съответствие с гореописаното пред,цожение.

6. Преллагат изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и

изискванията на възложителя.

7. Щекларират, че са съгласни с клаузите на приложения проект на договора.

8. Щекларират. че срокът на валидност на офертата е 180 /сто и осемдесет/ календарни

дни от крайния срок за получаване на оферти. посочен в обявлението за процедурата.

Комисията констатира. че представеното техниLIеско предложение съответства На

предварително обявените условия.

Участник r,Джи ви ай" ООД, гр. София.
ОП ЛЪ 1 ,,Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия - ниско

напре}кение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нУжДиТе на

структурните звена на Шуменски университет гр. Шумен - К1 и К3 - ул. ..Университетска" ] 
'l5

иК2 - ул. .,Червени ескадрони"22 ;

1. Участника предлага за срок от 12 месеца да извърп-lва доставка на нетна активна

електрическа енергия от изпълнител. координатор на стандартна балансираща група, с пълно

администриране на информационния поток с Есо и поеN,Iане на разходите за небаланси.

Потвърждава съгласието си с условията за изпълнение на поръчката. заITисани R

документацията за провеждане на процедурата.

2. Потвърждават. че ще изпълнят необходимите дейности в съответствие с изискванията

на Възложителя и техническата спецификация.

з. В ценовото си предложение са включили всички разходи. свързани с качественото

изпълнение на поръLIката в описания вид и обхват.

4. Приемат периода на отчитане на потребената енергия ла е един календарен месец.

5. Гарантират. че са в състояние ла изпъ"пнят качесl,вено и в срок поръчката в пълно

съответствие с гореописаното пред,IIожение.



6. Участникът представи документ за упълномошаване. тъй като подава офертата в

качеството си на лице. което не е законният представител на участника.
7. Предлагат изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и

изискванията на възложителя.

8. .Щекларират. LIe са съгласни с клаузите на приложения проект на договора.
9. Щекларират. че срокът на валидност на офертата е l80 /сто и осеN,{десет/ капендарни

дЕIи от крайния срок за получаване на оферти. посочен в обявлението за процедурата.
Комисията констатира. че представеното техническо предложение съответства на

предварително обявените условия.

ОП Ns 2 ,,Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия - ниско
напрежение и избор на координатор на стандартна балансираша група за нуждите на

структурните звена на Шушtенски университет гр. Варна. ДИКПО. ул. ,,Др. Борис Божков" l ;

1. Участника предлага за срок от 12 месеца да извършва доставка на нетна активна

електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно
администриране на инфоршrационния поток с ЕСО и поемане на разходите за неба-цанси.

Потвърждава съгласието си с условията за изпълнение на поръчката. записани в

документацията за провеждане на процедурата.

2. Потвърждават, че ще изпълнят необходимите дейности в съответствие с изискванията
на Възложителя и техническата спецификация.

3. В ценовото си предложение са включили всички разходи. свързани с качественото

изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

4. Приемат периода на отчитане на потребената енергия да е един календарен месец.

5. Гарантират, че са в състояние да изпълнят качествено и в срок поръчката в пълно

съответствие с гореописаното предложение.

6. Участникът представи документ за упълномощаване. тъй като подава офертата в

качеството си на лице, което не е законният представител на участника.
7. Предлагат изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и

изискванията на възложителя.

8. Щекларират. че са съгласни с клаузите на приложения проект на договора.

9. Щекларират, че срокът на валидност на офертата е 180 /сто и осемдесет/ календарни

дни от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обяв,,lението за процедурата.

Комисията констатира, че представеното техническо предложение съответства на

предварително обявените условия.

ОП М З ,,Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия - ниско

напрежение и избор на координатор на стандартна бацансираща група за нуя(ДиТе на

структурните звена на Ш_чменски университет гр. Щобрич. Колеж. ДИКПО. ж.к. ."ЩобРОТИЦа"

12.

1. Участника предлага за срок от 12 месеца да извършва доставка на нетна активна

електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група. С ПЪЛНО

администриране на информационния поток с ЕСО и поеN{ане на разходите за небалаНСИ.

потвърждава съгласието си с условията за изпълнение на поръчката. записани в

документацията за провеждане на процедурата.

2. Потвърждават. че ще и:]пъ-цнят необходимlлте дейности в съответствие с изискванията

на Въз,цожителя и техническата спецификашия.



З. В ценовото си предложение са включили всички разходи, свързани с качественото
изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

4. Приемат периода на отчитане на потребената енергия да е един календарен месец.

5. Гарантират, че са в състояние да изпълнят качествено и в срок поръчката в пълно

съответствие с гореописаното предложение.

6. Участникът представи документ за упълномоtцаване. тъй като подава офертата в

качеството си на лице, което не е законният представител на участника.
7. Предлагат изtIълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и

изискванията на възложителя.

8. {екларират, че са съгласни с клаузите на приложения проект на договора.
9. Щекларират, че срокът на ватIидност на офертата е 180 /сто и осемдесет/ календарни

дни от крайния срок за получаване на оферти. посочен в обявлението за процедурата.

Комисията констатира. че представеното техническо предложение съответства на

предварително обявените условия.

Участник 'Мост Енерджи" АД, гр. София:
ОП ЛЪ 1 ,,Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия - ниско

напрежение и избор на координатор на стандартна бапансираща група за нуждите на

структурните звена на Шуменски университет гр. Шумен К 1 и К3 - ул. ,,Университетска" l l5
и К2 - ул. ,"Червени ескадрони "22 ;

1. Участника предлагаза срок от 12 месеца да извършва доставка на нетна активна

електрическа енергия от изпълнител. координатор на стандартIlа балансираша група, с пълно

администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси.

Потвърждава съгласието си с условията за изпълнение на поръчката, записани в

документацията за провеждане на процедурата.

2. Потвърждават. че ще изпълнят необходимите дейности в съответствие с изискванията

на Възложителя и техническата спецификация.

З. В ценовото си предложение са включили всички разходи. свързани с качественотО

изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

4. Приемат периода на отчитане на потребената енергия да е един календарен месец.

5. Гарантират, че са в състояние да изпълнят качествено и в срок поръчката в пълно

съответствие с гореописаното предложение.

б. Участникът представи документ за упълноN{ощаване. тъй като подава офертата в

качеството си на лице, което не е законният представител на участника.
7. Предлагат изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и

изискванията на възложителя.

8. Щекларират, че са съгласни с к,{аузите на приложения проект на договора.

9. Щекларират. че срокът на валидност на офертата е 180 /сто и осемдесет/ календарни

дни от крайния срок за получаване на оферти. посочеIl в обявлението за процедурата.

комисията констатира' че представеното техническо предложение съответства на

предварително обявените условия.

оп лъ 2 ,,избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия ниско

напрежение и l.rзбор на координатор на стандартна балансираща група за нуждиТе на

структурните звена на Шуменски университет гр. Варна. дикпо" .Yл. ..Др. Борис Божков" 1 ;



1. Участника предлага за срок от 12 месеца да извършва доставка на нетна активна
електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираrца група. с пълно
администриране на инфорпrационния поток с ЕСО и поеNIане на разходите за небаланси.

Потвърждава съгласието си с условията за изпълнение на поръчката, записани в

документацията за провеждане на процедурата.
2. Потвърждават, че ще изпълнят необходишlите дейности в съответствие с изискванията

на Възложителя и техническата спецификация.

3. В ценовото си пред-цожение са включили всички разходи. свързани с качественото

изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.
4. Приемат периода на отчитане на потребената енергия да е един календарен месец.

5. Гарантират, че са в състояние да изпълнят качествено и в срок поръчката в пълно

съответствие с гореописаното предложение.

6. Участникът представи документ за упълномоuIаване. тъй като подава офертата в

качеството си на лице, което не е законният представител на участника.

7. Преллагат изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и

изискванията на възло}Itителя.

8. !екларират, че са съгласни с клаузите на приложения проект на договора.
9. .Щекларират, че срокът на валидност на офертата е 180 /сто и осемдесет/ капендарни

дни от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата.

Комисията констатира. че представеното техническо предложение съответства на

предварително обявените условия.

ОП ЛЪ 3 ,,Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия - ниско

напрежение и избор на координатор на стандартна балансираrца група за нуждите на

структурните звена на Шуменски университет гр. Щобрич. Колехt. ДИКПО. ж.к. .,Щобротица"

|2.
1. Участника предлага за срок от 12 месеца да извършва доставка на нетна активна

електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираша група, с пълно

администриране на инфорпrационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси.

Потвърждава съгласието си с условията за изпълнение на поръчката. записани в

документацията за провеждане на процедурата.

2. Потвърждават, че ще изпълнят необходимите дейности в съответствие с изиСКваНИята

на Възrожителя и техническата спецификация.

3. В ценовото си предложение са включили всички разходи. свързани с качеСТВеНотО

изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

4. Приемат периода на отчитане на потребената енергия да е един календарен месец.

5. Гарантират, че са в състояние да изпълнят качествено и в срок поръчката в пълно

съответствие с гореописаното предлохtение.

б. Участникът представи документ за упълномощаване. тъй като подава офертата в

качеството си на лице. което не е законният представител на участника.
7. Предлагат изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и

изискванията на възложителя.

8. !екларират. че са съгласни с клаузите на при,цожения проект на ДоГовора.

9. Щекларират, че срокът на ваJIидност на офертата е 1 80 iсто и осеN{десет/ календарни

дни от крайния срок за получаване на оферти. посочен в обявлението за проЦеДУРаТа.

комисията констатира. че представеното техническо предложение съответства на

предварително обявените условия.



Участник rrЕнерджи Маркет" АД - гр. София.
ОП М 1 ,,Избор на доставчик на нетна активна електриаIеска енергия - ниско

напрежение и лrзбор на координатор на стандартна бацансираща група за нух(дите на
структурните звена на Шуменски университет гр. Шумен - К1 и К3 - ул. ,,Университетска" l15
и К2 - ул. ,,Червени ескадрони "22 ;

1. Участника предлага за срок от 12 месеца да извършва достаRка на нетна активна
електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група. с пълно
администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси.

Потвъряtдава съгласието си с условията за изпълнение на поръчката, записани в

документацията за провеждане на процедурата.
2. Потвърждават, че ще изпълнят необходип,tите дейности в съответствие с изискванията

на Възложителя и техническата спецификация.

3. В ценовото си предложение са включили всички разходи, свързани с качественото

изпълнение на поръчката в описания види обхват.
4. Приемат периода на отчитане на потребената енергия да е един ка,чендарен месец.

5. Гарантират, че са в състояние да изпълнят качествено и в срок поръчката в пълно

съответствие с гореописаното предложение.
б. Предлагат изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и

изискванията на възложителя.

7. Щекларират. че са съгласни с клаузите на приложения проект на договора.
8. Щекларират, че срокът на вацидност на офертата е l 80 /сто и осемдесет/ календарни

дни от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата.

Комисията констатира, че представеното техническо предложение съответства на

предварително обявените условия.

ОП ЛЪ 2 ,,Избор на доставчик на нетна активна е-пектрическа енергия - ниско

напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на

структурните звена на Шуп,rенски университет гр. Варна. ДИКПО. ул. ,,Др. Борис Божков" 1 ;

1. Участника предлага за срок от 12 месеца да извършва доставка на нетна активна

електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно

администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небапанси.

Потвърждава съгласието си с условията за изпълнение на поръчката. записани в

документацията за провеждане на процедурата.

2. Потвърждават, че ше изпълнят необходимите дейности в съответствие с изискванията

на Възложителя и техническата спецификачия.

3. В ценовото си предложение са включили всички разходи. свързани с качественОтО

изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

4. Приемат периода на отчитане на потребената енергия да е един календарен месец.

5. Гарантират, че са в състояние да изпълнят качествено и в срок поръчката в пълно

съответствие с гореописаното предложение.

6. Предлагат изпълнение на поръчката в съответствие с техническата СпеЦификацИЯ И

изискванията на възложителя.

7. !екларират. че са съгласни с клаyзите на приложения проект на дОГовора.

8. Щекларират. че срокът на ваJIидност на офертата е 180 lcTo и осемдесет/ календарни

дни от крайния срок за получаване на оферти. посочен в обявлението за процедурата.



Комисията констатира. че представеното техническо предложение съответства на
предварително обявените условия.

ОП М 3 ,,Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия - ниско
напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на
структурните звена на Шуменски университет гр. Щобрич. Колеж. ДИКПО, ж.к. ,,!обротица"
12.

1. Участника предлага за срок от 12 месеца да извършва доставка на нетна активна
електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно
администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси.

Потвърждава съгласието си с условията за изпълнение на поръчката, записани в

документацията за провеждане на процедурата.

2. Потвърждават. че ще изtlълнят необходимите дейности в съответствие с изискванията
на Възложителя и техническата спецификачия.

3. В ценовото си предложение са включили всички разходи, свързани с качественото
изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

4. Приемат периода на отчитане на потребената енергия да е един календарен месец.

5. Гарантират, че са в състояние да изпълнят качествено и в срок поръчката в пълно

съответствие с гореописаното предложение.

6. Предлагат изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и

изискванията на възложителя.

7. Щекларират, че са съгласни с клаузите на приложения проект на договора.
8. Щекларират. че срокът на валидност на офертата е 180 /сто и осемдесет/ календарни

дни от крайния срок за получаване на оферти. посочен в обявлението за процедурата.

Комисията констатира. че представеното техническо предложение съответства на

предварително обявените условия.

След извършване на преценката за съответствие на техническите предложения на

участниците по отделните обособени позиции и на основание LIл. 5J, ал. 3 от ППЗОП,
комисията взе следните решения:

Определя дата за отваряне и оповестяване на ценовите предложения на участниците
16.05.2018 г. от 1 1 :30 ч. в зала 1 18 на Шуменски университет ,.Епископ К. Преславски".

За датата на отваряне и оповестяване на ценовите предложения се публикува в

законоустановеният срок уведомление за отваряне на цените.

На 16.05.2018 г. от 11:30 ч. в зала ЛЬ l18 на Шуменски университет "Епископ
Константин Преславски" се проведе публично заседанието на комисията, на което бяха
отворени пликовете с ценовите предложения на допуснатите участници.

На заседанието на комисията не присъстваха представите-ltи на участниците и други
лица.

Председателят на комисията уведоми присъствашите. че всички участници, подали

оферти. са допуснати до етап отваряне и разглеждане на ценовите предлох(ения в процедурата.

На основание чл.57. ал.З от ППЗОП. комисията пристъпи към отваряне и оповестяване

на ценовите предложения на участниците:



Участник,,Кумер" ЕООД - гр. София:
ОП ЛЪ 1 ,,Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия ниско

напрежение и избор на координатор на стандартна балансираrца група за нуждите на

структурните звена на Шуменски университет гр. Шумен К1 и КЗ - ул. ..Университетска" 1 15

и К2 - ул. ,,Червени ескадрони "22 - предлагана крайна цена за един KWh нетна активна ел.

енергия за ниско напрежение в размер на 0,08303 лв. без ДДС.

ОП ЛЬ 2 ,,Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия - ниско
напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на

структурните звена на Шуменски университет гр. Варна. ДИКПО. ул. ,,Др. Борис Божков" 1 -

предлагана крайна цена за един KWh нетна активна ел. енергия за ниско напрежение в размер
на 0,08303 лв. без ДДС. ,

ОП N9 3 ,"Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия ниско

напрежение и избор на координатор на стандартна балансираrrда група за нуждите на

структурните звена на Шуп,tенски университет гр. !обрич, Колеж. ДИКПО, ж.к. ,,Щобротица" 12

- предлагана крайна цена за един KWh нетна активна ел. енергия за ниско напрежение в размер
на 0,08303 лв. без ДДС.

Участник ооХидроенержи груп'О ООД - гр. София
ОП ЛЪ 1 ,"Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия - ниско

напрежение и избор на координатор на стандартна бапаIлсираща група за нуждите на

структурните звена на Шуменски университет гр. IIiyMeH - К1 и К3 - ул. ..Университетска" l15
и К2 - ул. ,,Червени ескадрони "22 - предлагана крайна цена за един KWh нетна активна ел.

енергия за ниско напрежение в размер на 0,08090 лв. без ДДС ;

ОП ЛЪ 2 ,Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия ниско

напре}кение и избор на координатор на стандартна бшtансираша група за нуждите на

структурните звена на Шуменски университет гр. Варна. ДИКПО. ул. ,,Др. Борис Божков" ] -

предлагана крайна цена за един KWh нетна активна ел. енергия за ниско напрежение в раЗмер

на 0,08220 лв. без ДДС;

ОП М 3 ,,Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия - ниско

напрежение и избор на координатор на стандартна ба.rансираща група за нухtдите на

структурните звена на Шуменски университет гр. [обрич. Колеяt. ДИКПО. ж.к. .,ЩОбРОТИЦа" 12

- предлагана крайна цена за един KWh нетна активна ел. енергия за ниско напрежение в раЗМер

на 0,08320 лв. без ДДС.

Участник rrДrки ви ай" ООД, гр. София
оп лъ 1 ,,избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия - ниско

напрежение и избор на координатор на стандартна балансираша група за нуждиТе на

структурните звена на Шуменски университеТ гр. Шумен - Kl и КЗ - ул. ..Университетска" l 15

и К2 - ул. ,.Червени ескадрони "?2 - предлагана крайна цена за един KWh нетна активна ел.

енергия за ниско напрежение в размер на 0,07820 лв. без ДДС :



структурните звена на Шуменски университет гр. Варна. ДИКПО, ул. ,,Др. Борис Божков" 1 -

предлагана крайна цена за един KWh нетна активна ел. енергия за ниско напрежение в размер
на 0,07820 лв. без ЩfiС;

ОП Лt З ,.Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия - ниско
напрежение и избор на координатор на стандартна балансираIца група за нуждите на
структурните звена на Шуменски университет гр. fiобрич. Колехt. ДИКПО, ж.к. ,,,Щобротица" 12

- предлагана крайна цена за един KWh нетна активна ел. енергия за ниско напрежение в размер
на 0,07820 лв. лв. без ДДС.

Участник,rМост Енерджи'О АД, гр. София
ОП ЛЬ l ,,Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия * ниско

напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на

структурните звена на Шуменски университет гр. Шумен - K'l и КЗ - ул. .,Университетска" l l5
и К2 - ул. .,Червени ескадрони "22 - предлагана крайна цена за един KWh нетна активна ел.

енергия за ниско напреiкение в размер на 0,08203 лв. без ДДС ;

ОП М 2 'Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия - ниско
напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на

структурните звена на Шуменски университет гр. Варна. ДИКПО, ул. ,,Др. Борис Божков" 1 -

предлагана крайна цена за един KWh нетна активна ел. енергия за ниско напрежение в размер
на 0,08303 лв. без ДДС;

ОП ЛЬ 3 ",Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия ниско

напрежение и избор на координатор на стандартна бапансираща група за нуждите на

структурните звена на Шуменски университет гр. flобрич. Колеж. ДИКПО. ж.к. ,,Щобротица" 12

- предлагана крайна цена за един KWh нетна активна ел. енергия за ниско напрежение в размер
на 0,08303 лв. без ДДС.

Участник ,,Енерджи Маркет" АД - гр. София
ОП М 1 .,Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия - ниско

напрежение и избор на координатор на стандартна баqансираша група за нуждите на

структурните звена на Шуменски университет гр. Шумен - К1 и КЗ - ул. .,Университетска" 1 
'l5

и К2 - ул. ,,Червени ескадрони "22 - предлагана крайна цена за един KWh нетна активна ел.

енергия за ниско напрежение в размер на 0,07865 лв. без ДДС ;

ОП М 2 ..Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия ниско

напрех(ение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нужДиТе на

структурните звена на Шуменски университет гр. Варна. ДИКПО. ,vл. ,,Др. БориС БОЖКОВ" 'l -

предлагана крайна цена за един kwh нетна активна ел. енергия за ниско напрежение в размер
на 0,078б5 лв. без ДДС;

оП М 3 ,,Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия нискО

напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждиТе на

структурните звена на Шуменски университет гр. Щобрич. Коле>lt. ДИКПО. ж.К. ..!ОбрОтИЦа" 12

- предлагана крайна цена за един kwh нетна активна ел. енергия за ниско напрежение в размер
на 0,07865 лв. без ДДС.



Комисията пристъпи към проверка за съответствието на ценовите оферти на участниците
с предварително обявените условия.

Участник,,Кумер" ЕООД - гр. София:
ОП ЛЪ 1 .,Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия ниско

напрежение и избор на координатор на стандартна балансираша грула за нуждите на

структурните звена на Шуменски университет гр. Шумен - К1 и КЗ - ул. .,Университетска" 115

и К2 - ул. ,,Червени ескадрони"2),
Комисията констатира, че ценовата оферта по тази обособена позиция съответства на

предварително обявените условия.
ОП ЛЪ 2 .,Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия ниско

напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за ну}кдите на

структурните звена на Шуменски университет гр. Варна, ДИКПО. },л. ,,Др. Борис Божков" l ;

Комисията констатира, че ценовата оферта по тази обособена позиция съответства на

предварително обявените условия.
ОП ЛЪ З ,,Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия ниско

напрежение и избор на координатор на стандартна балансираlца група за нуждите на

структурните звена на Шуменски университет гр. !обрич. Колеж" ДИКПО. ж.к. ,,Щобротица"
|2.

Комисията констатира, че ценовата оферта по тази обособена позиция съответства на

предварително обявените условия.

Участник,,Хидроенержи груп'О ООД - гр. София

ОП ЛЬ 1 ,.Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия - ниско

напрежение и избор на координатор на стандартна ба,тансираща група за нуждите на

структурните звена на Шуменски университет гр. Шумен - К1 и КЗ - ул. ..Университетска" 115

и К2 - ул. ,,Червени ескадрони"22;
Комисията констатира. че ценовата оферта по тазl-r обособена позиция съответства на

предварително обявените условия.
ОП ЛЪ 2 ^,Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия - ниско

напрежение и избор на координатор на стандартна балансираша група за нуждите на

структурните звена на Шуменски университет гр. Варна, ДИКПО. ул. ..Др. Борис БожкОв" 1 ;

Комисията констатира. че ценовата оферта по тази обособена позиция съответства на

предварително обявените условия.
ОП ЛЪ 3 .,Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия - ниско

напрежение и избор на координатор на стандартна ба,чансираща група за нуждиТе на

структурните звена на Шуменски университет гр. Щобрич. Колехt. дикпо" ж.к. ..!обротица"
|2.

комисията констатира. че ценовата оферта по тази обособена позиция съответства на

предварително обявените условия.

Участник,,Джи ви айОО ООД, гр. София

ОП ЛЪ l .,Избор на доставчик на нетна активна еJIектрическа енергия - нИСКО

напрежение и избор на координатор на стандартна баlzttlсираща група за нуждИТе на



структурните звена на Шуменски университет гр. ШуN{ен - К1 и К3 - ул. ..Университетска" 115

иК2 - ул. .,Червени ескадрони"22;
Комисията констатира, че ценовата оферта по тази обособена позиция съответства на

предварително обявените условия.
ОП ЛЪ 2 ..Избор на доставчик на нетна активна е-пектрическа енергия ниско

напрежение и избор на координатор на стандартна балансираша група за нуждите на

структурните звена на Шуп,tенски университет гр. Варна. ДИКПО, ул. ,,Др. Борис Божков" 1 ;

Комисията констатира, че ценовата оферта по тази обособена позиция съответства на

предварително обявените условия.
ОП М 3 ,,Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия - ниско

напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на

структурните звена на Шупtенски университет гр. flобрич, КолеNt, ДИКПО, ж.к. .,!обротица"
|2.

Комисията констатира, че ценовата оферта по тази обособена позиция съответства на

предварително обявените условия.

Участник,rМост ЕнерджиОО АД, гр. София

ОП NЪ 1 ,,Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия - ниско

напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на

структурните звена на Шуменски университет гр. Шумен - К1 и К3 - ул. .,Университетска" 115

иК2 - ул. ,,Червени ескадрони "22;

Комисията констатира, че ценовата оферта по тази обособена позиция съответства на

предварително обявените условия.
ОП J\b 2 ,,Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия - ниско

напрехtение и избор на координатор на стандартна балансираша група за нуждите на

структурните звена на Шуменски университет гр. Варна, ДИКПО. ул. ,,Др. Борис Божков" 1 ;

Комисията констатира. че ценовата оферта по тази обособена позиция съответСтва на

предварително обявените условия.
ОП М 3 ,.Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия ниско

напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на

структурните звена на Шуменски университет гр. !обрич. КолеNс. ДИКПО. ж.к. ,,flоброТица'О

12.
Комисията констатира. че ценовата оферта по тази обособена позиция съответства на

предварително обявените условия.

Участник rоЕнерджлt Маркет" АД - гр. София
оП лЪ 1 ,,Избор на доставчик на нетна активна еJIектрическа енергиЯ нискО

напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждиТе на

структурните звена на Шуменски уI{иверситеТ гр. Шумен - К1 и КЗ - ул. ..Университетска" 
-l 

15

и К2 - ул. ,,Червени ескадронуl"2),
комисията констатира. че ценовата оферта по ,гази обособена позиция съответства на

предварително обявените условия.
оп N9 2 ,.избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия ниско

напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на

структурните звена на Шуменски университет гр. Варна. дикпо. ул. ..Др. Борис Божков" 1 ;



Комисията констатира, че ценовата оферта по тази обособена позlлция съответства на
предварително обявените условия.

ОП М 3 ,,Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия - ниско
напрежение и избор на координатор на стандартна ба,rансираща група за нуждите на

структурните звена на Шупtенски университет гр. Щобрич, Колеж. ДИКПО, ж.к. .,ffобротица"
\2.

Комисията констатира. че ценовата оферта по тази обособена позиция съответства на

предварително обявените условия.
На основание чл. 58 от ППЗОП комисията пристъпи към оценяване и класиране на

офертите в съответствие с определения от възложителя критерий за възлагане съгл. чл. 70, ал.

2, т. 1 от ЗОП - ,,най-ниска цена". На основание чл. 70. ал. 1 от ЗОП обrцествената поръчка се

възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта.

На първо място се класира участникът, предложил най-ниска предлагана крайна цена за

един KWh нетна активна ел. енергия за ниско напрежение.

На основание извършеното оценяване. комисията предлага следното класиране по

отделните обособени позиции:

ОП J\Ъ 1 ,,Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия * ниско

напрежение и избор на координатор на стаI{дартна бапансираща група за нуждите на

структурните звена на Шуменски университет гр. Шумен - Kl и К3 - ул. .,Университетска" l15
иК2 - ул. ,.Червени ескадрони''22,

ПЪРВО МЯСТО: Участник ,,Джи ви ай'О ООД - 0,07820 лв.
ВТОРО МЯСТО: Участник,,Енерджи МаркетО'АД - 0,07865 лв.

ТРЕТО МЯСТО: Участник ,,Хидроенерджи груп" ООД - 0,08090 лв.

ЧЕТВЪРТО МЯСТО: Участник ,,Мост Енерджи" АД - 0,08203 лв.

ПЕТО МЯСТО: Участник ,,Кумер" ЕООД - 0,08303 лв.

ОП ЛЪ 2 .,Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия ниско

напрежение и избор на координатор на стандартна балансираша група за нуждите на

структурните звена на Шуменски университет гр. Варна, ДИКПО" ул. ,.Др. Борис Божков" 1

ПЪРВО МЯСТО: Участник ,оДжи ви айОО ООД - 0,07820 лв.

ВТОРО МЯСТО: Участник ,,Енерджи МаркетОО АД - 0,078б5 лв.

ТРЕТО Ir4ЯСТО: Участник ,,Хидроенерджи групО' ООД - 0,08220 лв.

ЧЕТВЪРТО МЯСТО: Участници: ,,Мост ЕнердяtиО' АД - 0,08303 лв. и ,,КчмерО'ЕООД

- 0,08303 лв.

ОП М 3 ,.Избор на доставчик на нетна активна е"rIектрическа енергия ниско

напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група За нУжДиТе на

структурните звена на Шуменски университет гр. ffобрич. Колеж. ДИКПО. ж.к. ..flОбРОТИЦа"

|2.
ПЪРВО МЯСТО: Участник ,,Джи ви айО'ООД - 0,07820 лв.

ВТОРО МЯСТО: Участник ,,Енерджи Маркет" АД - 0,07865 лв.

ТРЕТО МЯСТО: Участник ,,Хидроенерджи груп" ООД - 0,08320 лв.

ЧЕТВЪРТО МЯСТО: Участници: ,,Мост Енердiки" АД - 0,08303 лв. и ,,Кумер" ЕООД
- 0,08303 лв

Класирането научастниците е отразено в Протокол Ns З от 16.05.20l8 Г.



С оглед на така отразената фактическа обстановка. ко\,Iисията преллага на възложителя да

бъдат сключени логовори по обособени позиции на обществена поръчка с предмет: "ffocTaBKa
на нетна активна електрическа енергIlя - HIlcKo напре?кение и ll избор на координатор на

стандартна балансираща група за нуждите на ШуменскIl чниверситет с три обособени

позиции" с участниците:

ОП М 1 ,.Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия ниско

напрежение и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на

структурните звена на Шуменски университет гр. Шушrен - К1 и К3 - ул. ..Университетска" 1 15

и К2 - ул. ,,Червени ескадрони "22. участника ,,!,:ки ви ай6' ООД, гр. София е класиран на

първо място.

ОП М 3 ..Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия ниско

напрежение и избор на координатор на стандартна батансираrrtа група за нуждите на

структурните звена на Шуменски университет гр. !обрич. Колеж. ДИКПО. ж.к. ."!обрОТица"

l2, участника ,rЩжи ви ай6' ООД, гр. София е класиран на първо място.

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. l03" ац. З от ЗОП. и отразява работата на

комисията за провеждане на публично състезание с предмет: "fl,ocTaBкa на нетна аКТИВНа

електрическа енергия - ниско напреrкение ll и избор на координатор на станДартна

балансираща група за нyждите на ШулrенскII },н}Iверситет с Tplr обособени позиЦИи",

публикувана в регистъра на обществените поръчки под уникален Л} 00251-2018-0003.

С това Комисията приключи работата си в предвидения срок.

Като приложения към доклада са протоколите от заседанията на комиСията.

За приемане на работата на комисията на основаttие чл. l06. ал. 1 от ЗОП докладът се

представя на възложителя за утвърждаване наJ8."./Л..ZОt В..

ПРЕДСЕДАТЕЛ
/Толор Златков Илиев l

ЧЛЕНоВЕ:

/Мануел еоргиева/

ОП М 2 ".Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия ниско

напрежение и избор на координатор на стандартна ба-лансираща група за нуждите на

структурните звена на LIIуменски )iниверситет гр. Варна. ДИКПО. yJl. ..Др. Борис Божков" 1.

участника rrДжи ви ай" ООД, гр. София е класиран на първо \{ясто.
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