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Щнес на l1.05.2018 г., от 11:00 ч. часа в зала Nlll8 на Шуменски университет "Епископ

Константин Преславски", на основание Заповед N9 РД-10-687 от 03.04.2018 г. на Ректора на

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски|' се събра комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Тодор Златков Илиев - юрист - адвокат на свободна практика
и
ЧЛЕНоВЕ:
- Мануел Таквор Мануелян - икономист. помощник ректор къпr ШУ;
- Марияна Минчева Георгиева- специалист обществени поръчки къпл ШУ

със задача да разгледа. оцени и класира подадените оферти за _участие в процедура за възлагане
на обществена поръчка за избор на изпълнитеп чрез прове}кдане на публично състезание с

предмет: "f,,ocTaBKa на нетна активна електрическа енерfия - ниско напреiкение и избор
на координатор на стандартна балансираща група за нyrкдите на Шуменски yниверситет с

три обособени позицилI", пр,бликувана в регистъра на обществените поръчки под

уникален М 00251-20l 8-000З
Прелседателят rla коNlисията },ведоN,{и присъстващltте членове. че до изтичане срока на

чл.54, ал.9 от ППЗОП : допълнителни документи са постъпили от участниците:,,Кумер" ЕООД
- гр. София, ,,Хидроенерiки fруп" ООД - гр. София, ,о{жи BI| al"I" ООД, гр. София, ,,Мост
Енерджи" АД, гр. София, 

'Еrrерджtи 
Маркет" АД - гр. София .

Участник,,Кумер" ЕОО;Ц - гр. София.
Офертата се отнася за обособени позиции:

ОП J\& 1 .,Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия ниско

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

структурните :JBeHa на LIIуменски университет гр. Шумен - К1 и К3 - ул. .,Университетска" 1 l5

иК2 - ул. .,Червени ескадрони "22,

оп N9 2 ,,Избор на доставчик на нетна активна е:lектрическа енергия ниско

напрежение и избор на координатор на стандартна балансllраща група за нух(ДИТе на

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

ОП NЬ 3 ..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 LIJ_vMeHcKи университет гр. Щобрич. Коле;лt. ДИКПО. ж.к. .,!оброТица"

|2.



Комисията констатира, че участникът е представил допълнително ЕЕДОП, в който са

отстранени всички констатирани от страна на комисията забележки, подробно изложени в

предходно изготвения Протокол J\Ъ 1. С оглед на така представените документи комисията
счита, че офертата на участника..Кумер" ЕООД - гр. София отговаря на посочените от страна

на възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор.

Участник,,Хидроенерджи групО' ООД - гр. София.
Офертата се отнася за обособени позиции:
ОП М 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 Ш5zменски университет гр. Шумен - К 1 и КЗ - ул. ..Университетска" 1 15

и К2 - ул. ,,Червени ескадрони"22;
ОП Л"9 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. ),л. ..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. flобрич, Колеж" ДИКПО, ж.к. .,Щобротица"
|2.

Комисията констатира. че участникът е представил допълнително ЕЕДОП. в който са

отстранени всички констатирани от страна на комисията забе-пежки. подробно изложени в

предходно изготвения Протокол Jф 1. С оглед на така представените документи комисията

счита, че офертата на участника..Хидроенерд}ки груп" ООД - гр. София отговаря на посочените

от страна на възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор.

Участник ,,Джи ви ай" ООД, гр. София.
Офертата се отнася за обособени позиции:

ОП ЛЪ 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 - К 1 и К3 - ул. ".Университетска" 1 15

и К2 - ул.,,Червени ескадрони "22;

ОП ЛЪ 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 ;

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

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

структурните звена на Шуменски университет гр. ffобрич. Колеж. ДИКПО. ж.к. .,/{обротица"

|2.

Комисията констатира. че участникът е представил допълнително ЕЕДОП" в който са

отстранени всички констатирани от страна на комисията забележки, подробно изложени в

предходно изготвения Протокол JVq 1. С оглед на така представените документи комисията

счита, че офертата на участника,.,Щжи ви ай" ООД. гр. София отговаря на посочените от страна

на възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор.



Участник,,Мост Енерджи" АД, гр. София.
Офертата се отнася за обособени позиции:

ОП Лt 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 - К l и К3 - ул. ,,Университетска" 1 15

иК2 - ул. ,,Червени ескадрони"22;
ОП Л& 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 ;

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.

Комисията констатира. че участникът е представил допълнително ЕЕДОП. в който са

отстранени всички констатирани от страна на комисията забеле)(ки" подробно изложени в

предходно изготвения Протокол N9 1. С оглед на така представените документи комисията

счита, че офертата на участника ,,Мост Енерджи" АД, гр. София отговаря на посочените от

страна на възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор.

Участник ,,Енерджи Маркет" АД - гр. София.
Офертата се отнася за обособени позиции:

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

напрежение и избор на координатор на стандартна ба"чансираrца група за нуждите на

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

иК2 - ул. ,,Червени ескадрониО')),
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 Шуп,tенски университет гр. Варна, ДИКПО. ул. ,,Др. Борис Божков" 1 ;

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

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

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

Комисията констатира. че този участник е представил ЕЕ!ОП. в който е посочил

изискващата се информация, съгласно предварително обявените от възложителя условия.С
оглед на така представените документи комисия"га счита, че офертата на участник ,,Енерджи
Маркет" АД - гр. София отговаря на посочените от страна на възложителя изисквания към

личното състояние и критериите за подбор.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на уаIастниците

Участник,,КумерО' ЕООД - гр. София:
ОП N9 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 - Kl и КЗ - ул. ..Университетска" ] 15

и К2 - ул. ,,Червени ескадрони ")2 ,



l. 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 неба,танси.

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, Предлагат изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и

изискванията на възложителя.

7. !екларират, че са съгласни с клаузите на приложения проект на договора.
8. !екларират! 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 предложение съответства на

предварително обявените условия.

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" 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 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 спецификачия.

З. 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 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

изисквани ята на възложителя.

7. ffекларират. че са съгласни с клаузите на при-цожения проект на договора.
8. !екларират. че срокът на валидност на офертата е 180 /сто и осемдесет/ ка-lендарни

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

Комисията констатира, че представеното техническо преллох(ение съответства на

предварително обявените условия.
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структурните звена на Шуменски университет гр. !обрич. Колеж. ДИКПО. ж.к. ..ffобротица"
|2.

l. 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 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 спецификачия.

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,rендарен 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. !екларират. че срокът на валидност на офертата е 1 80 /сто 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,,Хидроенерджи груп" ООД - гр. София:
ОП ЛЪ 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" 1 15

и К2 - ул. ,,Червени ескадрони"22 ;

l. 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 неба,танси.

Потвърждава съгласието си с условия^га 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 спецификашия.

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. 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 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 усло вия.

ОП М 2 ,.Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия ниско
напрежение и избор на координатор на стандартна балансирашда група за нуждите на
структурните звена на Шуменски 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 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 спецификачия.

з. В ценовото си предложение са включили всички разхоли. свързани с качественото
изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

4. Приемат периода на отчитане на потребената енергия да е един каJIендарен 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. !екларират, че срокът на валидност на офертата е l 80 /сто и осеNIдесет/ ка,тендарни

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. flобрич" Колех<, ДИКПО, ж.к. ,,flобротица"
|2.

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 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. .Щекларират. че са съгласни с клаузите на прилох(ения проект на договора.



8. Щекларират, че срокът на ваJIидност 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 предложение съответства на

предварително обявените условия.

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

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

структурните звена на Шуменски университет гр. Шумен - К1 и К3 - ул. ..Университетска" 1 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 балансираща група, с пълно

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

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 види 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, Преллагат изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и

изискванията на възложителя.

8. !екларират, че са съгласни с клаузите на приложения проект на договора.

9. {екларират, 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 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 ба,тансираца група за нуждиТе на

структурните звена на Шуменски 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 информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небапанси.

потвърждава съгласието си с условията за изпълнение на поръчката. :]аписани в

документацията за провеждане на процедурата.

2. Потвърждават, че lце 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 види 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 -цице. което не е законният представител на участника.
7. Предлагат изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и

изискванията на възложителя.

8. ffекларират, че са съгласни с клаузите на приложения проект на договора.
9. Щекларират, че срокът на ваJIидност на офертата е l80 /сто и осемдесет/ ка,rендарни

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 З ..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. ffобрич. Колеж. ДИКПО. я<.к. ..Щобротица"

12.

l. 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 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. Участникът представи документ за упълномощаване. 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 възложителя.

8. Щекларират, че са съгласни с клаузите на приложения проект на доГовора.

9. Щекларират, че срокът на ваJIидност на офертата е l80 /сто и осе]\{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,,Мост Енерджи" АД, гр. София:
оП лЪ 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" 1 l5

иК2 - ул. ,,Червени ескадрони ")2 ,



l. Участника предлага за срок от 12 шtесеца 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 неба,rанси.

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 предлох(ение 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. Преллагат изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и

изискванията на възложителя.

8. !екларират, че са съгласни с клаузите на приложения проект на договора.
9. !екларират. че срокът на ва]тидност на офертата е 180 /сто и осеNIдесет/ 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 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. ,чл. ,.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 информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси.

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

дOкументацията за провеждане на процедурата.

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

на Въз.цожителя 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. Участникът представи документ за упълномощаване. 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 спешификация и

изискванията на възло}кителя.

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

9. !екларират, че срокът на ваJIидност на офертата е l80 /сто и осемдесет/ календарни

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



Комисията констатира, че представеното техническо tIредложение 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. Щобрич, Колеж. ДИКПО, ж.к. ,,.Щобротица"

12.

l. 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 изпълнят необходимите дейности в съответствие с изискванията

на Възложителя и техническата спецификашия.

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. !екларират, че срокът на вfulидност на офертата е 180 /сто и осеN{десет/ катендарни

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 ЛЪ 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 - Kl и К3 - ул. ..Университетска" 1 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 балансираIца 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 прове)tдане на процедурата.

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

на Възложителя и техническата спецификачия.

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 съответствие с техническата спецификация и

и зискванията на възложителя.

7. !екларират. че са съгласни с клаузите на приложения проект на договора.
8. !екларират, 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 предложение съответства на

предварително обявените условия.

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" l ;

l. Участника предлага за срок от l2 месеца да извършва доставка на нетна активна

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

администриране на инфо,рмационния 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.

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 прQект на договора.

8. !екларират. че срокът на валидност на офертата е l80 /сто и осемдесет/ ка,'lендарни

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

Комисията констатира" че представеното технLIческо предложение съответства на

предварително обявените условия.

ОП ЛЬ 3 ,,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. !обрич, 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 балансирашiа 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 спецификачия.



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 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 клаузите на приложения проект на договора.
8. !екларират, че срокът на ваJIидност на офертата е 1 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.

След извършване на преценката за съответствие на техническите предложения на

участниците по отделните обособени позиции и на основание чл. 57, 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 l:З0 ч. в з.ша l 18 на Шуменски университет .,Епископ К. Преславски".

Възлага на председателя на комисията да оповести датата за отваряне и оповестяване на

ценовите предложения на участниците. чрез поместване на съобщение в профила на купувача

на Шуменски университет .,Епископ К. Преславски".

Предселателят на комисията уведоми присъстващите. че Iце свика следващо заседание

на комисията 16.05.2018 г. от 1 1:З0 ч.

След това заседанието на комисията бе закрито

Протокола се изготви на l1.05.2018 г

КоМИСИЯ:

прЕд
/Тодор Златков Илиев l
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