ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
ПРОТОКОЛ№4
по чл. 57 и 58 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки
На 24.02.2017 г. от 11.30 часа, в залата на партерен етаж в сградата на Община Гоце
Делчев, ул. “Царица Йоанна” 2 се проведе заседание на комисията по отваряне и оповестяване
ценовите оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с наименование
„Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна
балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с
ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти собственост на община Гоце Делчев“,
открита с решение №1052/27.12.2016 г. на кмета на общината, референтен номер
ГД/2016/ОПОП/Д/15, уникален номер в РОП при Агенция за обществени поръчки 00098-20160012, назначена със заповед №42/19.01.2017 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев,
изменена със заповед № 106/14.02.2017 г. за определяне на Марина Герова – гл. експерт
„Обществени поръчки“ за член на комисията на мястото на Найлин Бозова и заповед №
122/24.02/2017 г. за определяне на Мариана Устаилиева – секретар на община Гоце Делчев за
председател на комисията на мястото на Богдан Боцев.
Комисията се събра в състав:
Председател: Мариана Устаилиева – секретар на община Гоце Делчев;
Членове:
1. Йорданка Ендрева – директор на дирекция ,,Финансово стопанска“
2. Марина Герова – гл.експерт „Обществени поръчки
Мариана Устаилиева- председател на комисията се запозна със списъка на участниците
в процедурата, след което подписа декларация по чл.103, ал. 2 от Закона за обществените
поръчки (ЗОП)
На публичното заседание присъстваха представители на участници в процедурата:
1. Стефка Атанасова Граматова, представител на „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ
УСЛУГИ‘‘ ЕООД, гр.Варна;
2. Георги Атанасов Самандов, упълномощен представител на ,,МОСТ ЕНЕРДЖИ‘‘ АД,
гр. София.
Заседанието се проведе при следния дневен ред:
1. Публично отваряне и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите
участници. Разглеждане на ценовите предложения;
2. Класиране на участниците по критерий за възлагане „най-ниска цена“.
По точка първа от дневния ред
Председателят на комисията информира, че на 21.02.2017 г. в официалната интернет
страница на Възложителя, секция „Профил на купувача”, раздел „Процедури по ЗОП“, е
публикувано съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения.
Комисията пристъпи към отварянето и оповестяването на ценовите оферти по поредните
номера на участниците:

Наименование на участника
Участник с пореден №1 „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ
УСЛУГИ‘‘ ЕООД, гр.Варна
Участник с пореден №2 „КЕЙ АР ДЖИ“ ЕООД, гр.София
Участник с пореден №3 ,,ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ‘‘ ЕАД, гр.
София
Участник с пореден №4 ,,ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА
ГРУПА‘‘ АД, гр. София
Участник с пореден №5 ,,ГРАНД ЕНЕРДЖИ
ДИСТРИБЮШЪН‘‘ ЕООД, гр. София

Предложена крайна
цена за един MWh
нетна активна
електрическа енергия
64,92 лв. без ДДС
69,00 лв. без ДДС
63,31 лв. без ДДС
76,00 лв. без ДДС
69,20 лв. без ДДС
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Участник с пореден №6 ,,МОСТ ЕНЕРДЖИ‘‘ АД, гр. София

63,43 лв. без ДДС

Публичната част от заседанието на комисията приключи с оповестяването на ценовите
предложения на допуснатите участниците.
Комисията извърши проверка дали ценовите предложения на участниците не
надвишават предварително обявения финансов ресурс на Възложителя.
Комисията не установи ценово предложение, което да е с повече от 20 на сто поблагоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по критерий за
възлагане „най-ниска цена“.
По втора точка от дневния ред
Предвид съответствието на офертите с предварително обявените от възложителя
условия, след обсъждане комисията единодушно прие
РЕШЕНИЕ №6
Класира участниците в публичното състезание за възлагане на обществена поръчка с
наименование „Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на
стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на
информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти собственост на
община Гоце Делчев“, открита с решение №1052/27.12.2016 г. на кмета на общината,
референтен номер ГД/2016/ОПОП/Д/15, уникален номер в РОП при Агенция за обществени
поръчки 00098-2016-0012, както следва:
1. на първо място участник с пореден №3 ,,ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ‘‘ ЕАД, гр. София с
предложена цена 63,31 лв.без ДДС.
2. на второ място участник с пореден №6 ,,МОСТ ЕНЕРДЖИ‘‘ АД, гр. София с
предложена цена 63,43 лв. без ДДС.
3. на трето място участник с пореден №1 „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ‘‘
ЕООД, гр. Варна с предложена цена 64,92 лв. без ДДС
4. на четвърто място участник с пореден №2 „КЕЙ АР ДЖИ“ ЕООД, гр.София с
предложена цена 69,00 лв. без ДДС.
5. на пето място участник с пореден №5 ,,ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН‘‘
ЕООД, гр. София с предложена цена 69,20 лв. без ДДС.
6. на шесто място участник с пореден №4 ,,ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА‘‘ с
предложена цена 76,00 лв. без ДДС.

Председател: Мариана Устаилиева

/п./ Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Членове:
1. Йорданка Ендрева

/п./ Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД

2. Марина Герова

/п./ Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД
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