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!нес 04.04.2018 г. в 10:З0 ч. в за,lа l18 в Корпус 1 наШуменски университет, наоснование
заповед J\b РД- 1 0-687/03.04.20l 8 г. на Ректора, на открито заседание се събра комисия в състав:

Председател:
- Тодор Златков Илиев - юрист - адвокат на свободна практика
и
Членове:
- Мануел Таквор Мануелян - икономист, пом. ректор към ШУ;
- Марияна Георгиева Минчева - специаJIист обrцествени поръчки към ШУ

със задача: да разгледа, оцени и класира подадените оферти за участие в процедура за
възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител. чрез провеждане на публично
състезание с предмет: ,,.Щоставка на нетна активна електрическа енергия - ниско напрежение
и избор на координатор на стандартна ба-цансираща група за нуждите на Шуменски
университет с три обособени позиции" с уникfutен ноN,lер в регистъра на АОП 00251-2018-
0003.

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 представители на средствата за масово
осведомяване и др. лица.

На комисията се представиха подадените оферти в процедурата за възлагане на
поръчката и протокол по чл. 48, ал. б от ППЗОП.

Председателят запозна членовете на комисията с входящия регистър на представените
оферти, след което съгласно изискванията на чл. 5l, ал, 8.9 и 13 от ППЗОП всеки член на
комисията попълни и подписа декларации по чл. 10З. zur. 2 от ЗОП.

Съгласно входящия регистър на получените оферти по процедурата в определения срок

до 16:30 часа на 03.04.2018 г. са подадени шест оферти от следните участници:
1.,,Кумер" ЕООД - гр. София с вх. РД-08-324l02.04.20|8 г. в 12:55 часа;

2. ,,Хидроенержи груп" ООД - гр. София с вх. NЬ РД-08-325l 02.04,20|8 г. в |2:57 часа.

З. ,.Енерго -про" Енергийни услуги ЕООД - гр. Варна с вх. JЮ РД-08-З29l 0З.04.2018 Г.

в 08:30 часа.
4. ,,Щжи ви ай" ООД, гр. София с вх. Ns РД-08-3З0/ 03.04.2018 г. в l0:38 часа.

5. ,.Мост Енерджи" АД, гр.София с вх. JtlЪ РД-08-3З1/ 03.04.2018 г. в 10:42 часа.

6. ,.Енерджи Маркет" АД - гр. София с вх. Ng РД-08-3З2/ 0З.04.2018 г. 10:50 часа.

След попълване на посочените по-горе декларации, комисията пристъпи към ОтваРЯНе

на офертите по реда на тяхното постъпване и извършване на действията по чл. 54, ал. 3-4 от

ппзоп.

Отвори се офертата на участника,,Кумер" ЕООЩ - гр. София
Комисията оповести съдържанието на офертата.
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Комисията констатира наличието в офертата на отделни запечатани пликове с надпис
"Предлагани ценови параметри"
Трима от членовете на комисията и представителят на !ЖИ ВИ АЙ OOff полп исахапликовете
с надпис,,Предлагани ценови параметри".
Комисията и представителят на !ЖИ ВИ АЙ ООД подписаха техническите предложения по
обособените позиции на yчастника.

Отвори се офертата на участника ооХидроеЕержи груп'О ООД - гр. София
Комисията оповести съдържанието на офертата.

Комисията констатира наличието в офертата на отделни запечатани пликове с надпис
"Предлагани ценови параметри"
Трима от членовете на коми сиятаи представителят на !ЖИ ВИ АЙ ООД подписаха пликовете
с надпис ,,Предлагани ценови параметри".

Копrисията и представителят на ffЖИ ВИ АЙ ООД подписаха техническите предложения по

обособените позиции на участЕика.

Отвори се офертата на участника,rЕнерго -про" Енергийни услуги ЕООД - гр. Варна
Комисията оповести съдържанието на офертата.

Комисията констатира отсъствие в офертата на отделни запечатани пликове с надпис
"Предлагани ценови параметри", което е нарушение на чл. З9. ал. З, т. 2 от ППЗОП и е

основание за отстраняване на офертата на участника съгласно чл.107, ал.1, т.2. буква.,а" от

ЗОП. С оглед на изложеното по-горе и на основание чл.107. а,1.1, т.2, буква,,а" от ЗОП
комисията взе следното решение: Предлага за отстраняване офертат на участника .,Енерго-

про" Внергийни услуги ЕООД - гр.Варна предвид несъответствие с разпоредбите на чл.39,

ал.j, т.2 от ППЗоП.

Отвори се офертата на участника о,ffжи ви ай" ООД, гр. София
Комисията оповести съдържанието на офертата.

Комисията констатира наJIичието в офертата на отделни запечатани пликове с надпис

"Предлагани ценови параметри"
Трима от членовете на комисията и Ilредставителят на ffЖИ ВИ АЙ ООД подписахапликовете

с надпис ,,Предлагани ценови параметри".

Комисията и представителят на ЩЖИ ВИ АЙ ООД подписаха техническите предложения по

обособените позиции на участника.

Отвори се офертата на участника rоМост Енерджи" АД, гр. София
Комисията оповести съдържанието на офертата.

Комисията констатира наJIичието в офертата на отделни запечатани пликове с надпис

"Предлагани ценови параметри"
Трима от членовете на коми сиятаи представителят на lItИ ВИ АЙ ООД подписахапликовете

с надпис,,Предлагани ценови параметри".

Комисията и представителят на.ЩЖИ ВИ АЙ ООД подписаха техническите предложения по

обособените позиции на участника.

Отвори се офертата на участника,оЕнерджи МаркетОО АД - гр. София
Комисията оповести съдържанието на офертата.

Комисията констатира нчuIичието в офертата на отделни запечатани пликове с надпиС

"Предлагани ценови параметри"
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Трима от членовете на комисията и представителят на ЩЖИ ВИ АЙ ООЩ полписаха пликовете
с надпис ,,Предлагани ценови параметри".
Комисията и представителят на !ЖИ ВИ АЙ ООД подписаха техническите предложения по
обособените позиции на участника.
С извършване на посочените по-горе действия приключи публичната част на заседанието на

комисията.

На 12.О4.2018 г. в закрито заседание на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, комисията

пристъпи към разглеждане на документите на участниците в процедурата за възлагане на
обществената поръчка с предмет: ",Щоставка на нетна активна електрическа енергия - ниско
напрежение и избор на координатор на стандартна балансираша група за нуждите на

Шуменски университет с три обособени позиции" и проверка за съответствие с изискванията
към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Участник,,КумерО'ЕООД - гр. София
При преглед на представения ЕЕЩОП на участника, комисията констатира:

В част III, раздел Г ,.Специфични национilлни основания за изклюtIване'О е даден отговор не.

Съгласно т.2.1.1; т.2.2.1 и т. 2.2,2 от документацията за участие освен така дадения отговор,

участникът следва в декларативна форма да посочи липсата на обстоятелствата, а именно

липса на основания по чл.l91-208, чл.2\За-2|7, чл.2|9-252 и чл.254а-260 от НК; липса на

основания по чл.З, т.8 и чл.4 от ЗИФО!РЮПДРСЛТДС; липса на обстоятелства относно

свързани лица.

В част IV, раздел А,,Годност" т.2) не се попълва, посочената в тази точка информация следва

да се посочи в т.1 от съrция раздел.
В част IV, раздел В ,,Технически и професионаJIни способности'О, т. 1б са посочени изrтълнени

сходни доставки, като при преглед на същите комисията констатира, че участникът е

декларирал доставената електроенергия в MWh, а съгласно предварително обявените условия
предложението на участника следва да се посочи в KWh.
В част IV, раздел В ,,Технически и професионални способностиО'т.5 не се попълва.

В част IV, раздел В,.Технически и професионални способности" т.1l и 12 не се попълва.

С оглед на констатираните по-горе несъответс,tвия и на основание, чл. 54, ал, 8 от ЗОП,

комисията взе следните Решения:

Участникът ,rКумерО' ЕООД - гр. София в срок от 5 работни дни считано от датата на

получаване на този протокол, да представи допълнително коректно попълнен ЕЕ!ОП за

участника, в който да се посочи и следната информация:

В част III, раздел Г .,Спеuифични национа,.Iни основания за изключване" е даден отговор не.

Съгласно т.2.1.1; т,2.2.1 и т.2.2.2 от док}ментацията за участие освен така даденият отговор,

участникът следва в декларативна форма да посочи липсата на обстоятелства, а именно липса

на основания по чл.191-208 , чл.27За-277 , чл1.2|9-252 и чл.254а-260 от НК; липса на осноВания

по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС;липса на обстоятелства относно свързани лица.

В част IV, раздел Д,,Годност" т.2) не се попълва, посочената в тази точка информачия следва

да се посочи в т.1 от същия раздел.
В часТ IV, раздеЛ В ,,ТехниЧески И професиоНални спосОбностиОО, т. 1б участникът да посочи

изпълнени сходни доставки на електроенергия в KWh.
В част IV, раздел В ".Технически и професионални способности" т.5, т.11 и т.12 не се попълва.
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Участник,,Хидроенержи групОО ООД - гр. София
При преглед на rтредставения ЕЕ.ЩОП на участника, комисията констатира:

В част IV, разлел В ,,Технически и професионilлни способности"_. т. 1б са посочени изпълнени

сходни доставки, като при преглед на съtците комисията констатира, че участникът е

декларирал доставената електроенергия в MWh, а съгласно предварително обявените услоВия
предложението на участника следва да се посочи в KWh.
В част VI, раздел Заключителни положения не е посочено наименованието на обществената

поръчка, а е посочено само наименование за Обособена позиция ЛЪ 1.

С оглед на констатираните по-горе несъответствия и на основание. чл. 54, ал.8 От ЗОП.

комисията взе следните Решения:

Участникът ,rХидроенержи груп" ООД - гр. София в срок от 5 работни дни считано от датата

на получаване на този протокол да представи допълнително коректно попълнен ЕЕЩОП за

участника, в който да се посочи и следната информация:

В част IV, разлел В ,.Технически и професионilлни способности", т. 1б участникът да посочи

изпълнени сходни доставки на електроенергия в KWh.
в част vI, разлел Заключителни положения да се посочи наименованието на обществената

поръчка, за която се отнася офертата.

Участник r,Джи ви ай" ООД, гр. София
При преглед на представения ЕЕ!ОП на участника, комисията констатира:

В част II, раздел А "Информация за икономическия оператор", обособени позиции не са

изписани наименованията на обособените позиции, за които икономическия оператор желае

да направи оферта.

В част III, раздел Г ,,Специфични национfu,Iни основания за изключванеuО е даден отговор не.

Съгласно т.2.1.1; т.2.2.1 и т.2.2.2 от документацията за участие освен така дадения отговор,

участникът следва в декларативна форма да посочи липсата на обстоятелства.

В част IV, раздел А ,,Годност" т.2) не се попълва.

В част IV, раздел В ,,Технически и професионitJ'Iни сПособностио'. т. 1б са посочени изпълнени

сходни доставки, като при преглед на същите комисията констатира, че участникът е

декларирал доставената електроенергия в Mwh, а съгласно предварително обявените условия

предложението на участника следва да се посочи в KWh.
В част IV. раздел В.,Технически и професионални способности", т. 1б са посочени дulи, но не

са посочени начална и крайна дата за референтния период, в който икономическият оператор

е извършил доставка или е предоставил следните основни услуги от посочения вид.

С оглеД на констатираните по-горе несъответствия и на основание, чл. 54, ал. 8 от ЗоП,

комисията взе следните Решения:

участникът ,rщжи ви ай" оод, гр. София в срок от 5 работни дни считано от датата на

получаване на този протокол, да представи допълнително коректно попълнен ЕЕ!ОП за

участника в който да се посочи и следната информация:

Съгласно т.2. 1 .1 ; т.2.2.1 и т. 2.2.2 от документацията за участие освен така даденият отговор,

участника следва в декларативна форма да шосочи липсата на обстоятелства.

В част IV, раздел А,,Годност" т.2) не се попълва.

В част IV, раздел В ,,Технически и професионаJIни способности", т. 1б участникът да посочи

изпъJIнени сходни доставки на електроенергия в KWh.
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В част IV, разлел В..Технически и професионаJIни способности". т. 1б да се посочат начална

и крайна дата за референтния период, в който икономическият оператор е извършил доставка
или е предоставил следните основни услуги от посочения вид.

Участник'Мост Енерджи" АД, гр. София
При преглед на представения ЕЕ!ОП на участника" комисията констатира:

В част IV, раздел В,,Технически и професионацни способности". т. lб са посочени изпълнени

сходни доставки, като при преглед на същите комисията констатирао че участникът е

декларира]ч доставената електроенергия в MWh" а съгласно предварително обявените условия
предложението на участника следва да се посочи в KWh.
С оглед на констатираните по-горе несъответствия и на основание. чл. 54. а_гl. 8 от ЗОП.

комисията взе следните Решения:

Участникът ,rМост Енерджи" АД, гр. София в срок от 5 работни дни считано от даТаТа на

получаване на този протокол" да представи допълнително коректно попълнен ЕЕ'цОП за

участника. в който да се посочи и следната информация:

В част IV. раздел В,.Технически и професионални способности". т. lб участникът да посочи

изпълнени сходни доставки на електроенергия в KWh.

Участник ,,Енерджи Маркет" АД - гр. София
комисията констатира, че така представената оферта съответства на изискванията за личното

състояние и критериите за подбор.

с оглед нуждата от представяне на допълнителни доказателства и на основание чл. 54. ал. 8 от

ППЗОП, комисията взе следните решения:

участниците да представят допълнителни документи подробно посочени в този протокол в

срок от 5 работни дни, считано от датата на получаването му.

протокола да се изпрати до участниците и да се публикува в профила на купувача.

председателят на комисията уведоми присъстващите" че Ще свика следващото заседание на

комисията след получаване на допълнителните документи от _участниците или след изтичане

на посочения по-горе срок от пет работни дни.

След това заседанието на комисията бе закрито.

Протокола се изготви за периода от .20l 8 З.04.201 8 г

прЕдсЕдА
Тодор Златков

ЧЛЕНоВЕ: l

тиlмг

2

Мануел

Георгиева
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