
Утвърждавам,     03.10.2019 година 

 заличени лични данни – чл. 36а, ал. 3 от ЗОП 

/проф. д-р инж. Пл. Кангалов – съгл. заповед № 334/21.02.2018г./ 

 

 
 
 
 
ДОКЛАД  
ПО ЧЛ. 60, АЛ. 1 ОТ ППЗОП 
 
от  
Ралица Барашка, 
Валерий Гегов, 
Любомир Димитров 

 Уважаеми проф. Кангалов, 

 В изпълнение на възложената ни със заповед № 1343/23.08.2019 година 
работа, комисията в горепосочения състав проведе съответните действия по 
смисъла на ЗОП и ППЗОП в процедура с предмет: „Доставка на нетна електрическа 
енергия при свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща 
група за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“ с реф. № 00585-2019-
0007. 

 В хода на работата на комисията не е възникнала необходимост от замяна на 
определения състав, както и не са променяни сроковете и поставените задачи за 
изпълнение. 

 След получаването на първоначалните оферти, комисията попълни 
декларации за липса на конфликт на интереси, след което извърши предвидените в 
ЗОП и ППЗОП действия. Действията на комисията са подробно регламентирани в 
приложените протоколи – два броя. Постъпили  и предадени по реда на чл. 48, ал. 6 
от ППЗОП   са седем оферти: 

№ участник входящ номер и 
дата 

час на 
получаване 

1. „Енекод“ АД вх. № 1/20.08.2019г. 10,44 часа 

2. „Кумер“ ЕООД  вх. № 2/21.08.2019г. 09,18 часа 

3. „Юропиан трейд оф енерджи“ АД вх. № 3/21.08.2019г. 11,30 часа 

4. „Гранд енерджи дистрибюшън“ ЕООД вх. № 4/21.08.2019г. 11,31 часа 

5. „Мост енерджи“ АД вх. № 5/21.08.2019г. 11,35 часа 

6. „Енерго-про енергийни услуги“ ЕООД вх. № 6/21.08.2019г. 13,30 часа 

7. „ЧЕЗ трейд България“ ЕАД вх. № 7/21.08.2019г. 13,33 часа 

 

В определения от възложителя ден и час за провеждане на процедурата, в 
условията на публичност и прозрачност, в присъствието на лица по чл. 54, ал. 1 от 
ППЗОП, които са подробно посочени в протокол № 1, комисията отвори офертите на 
участниците, като бяха извършени съответните действия, отразени в протокол № 1 
за датите  23.08.2019г. -  28.08.2019г. 

При разглеждането  на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие 
с изискванията за лично състояние и критериите за подбор съгласно ЗОП и 



конкретните изисквания на възложителя в това отношение комисията констатира, че 
представени от участниците документи са непълни, поради което бе проведена 
процедурата по чл. 54, ал. 8 от ППЗОП.  

 След изтичане срока за отстраняване на нередовностите, комисията 
продължи работата си по окончателна проверка за съответствия  на офертите с 
изискванията за лично състояние и критериите за подбор. Установено е, че с 
представянето на допълнителните документи са изпълнени изискванията на 
възложителя за съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за 
подбор съгласно ЗОП и конкретните изисквания на възложителя в това отношение. 
Единствено от страна на участника  „ЕНЕКОД“ АД не  постъпиха допълнителни 
документи, поради което комисията предлага на възложителя участникът да бъде 
отстранен от процедурата, тъй като лицето не отговаря на критериите за подбор. 

След това комисията пристъпи към разглеждане на техническите 
предложения на участниците, като констатира, че не са налице основания за 
отстраняване на оферти на участници. В хода на проверката на техническите 
предложения на участниците са изискани съответно допълнителни данни от двама 
от участниците. 

На 24.09.2019 година в 15.00 часа комисията проведе публично заседание, 
насрочено за отваряне ценовите предложения на участниците. Не се явиха и не 
присъстваха лица по чл. 54, ал. 1 от ППЗОП.  

Съобразно утвърдената от възложителя методика бе извършена оценка и на 
ценовите оферти, след което се извърши и крайното класиране на допуснатите 
участници, както следва: 

място  участник ценово предложение в лева без ДДС 

І „Гранд енерджи дистрибюшън“ ЕООД 116,10 

ІІ „ЧЕЗ трейд България“ ЕАД  117,11 

ІІІ „Юропиан трейд оф енерджи“ АД 117,20 

ІV „Енерго-про енергийни услуги“ ЕООД 129,86 

V „Кумер“ ЕООД 147,11 

VІ „Мост енерджи“ АД 153,03 

 

Действията на комисията са подробно отразени в протокол № 2. 

В резултат на извършените действия комисията класира на първо място 
офертата на „Гранд енерджи дистрибюшън“ ЕООД, като предлага на възложителя 
да сключи договор с класирания на първо място участник при условията на 
направеното от участника техническо и ценово предложение. 

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 60, ал. 1 от ППЗОП и се 

предава ва възложителя заедно с цялата документация съгласно изискванията на 

чл. 60, ал. 3 от ППЗОП. 

 
Комисия в състав: 

 
1. Ралица Барашка:    заличени лични данни – чл. 36а, ал. 3 от ЗОП 

 

2.   Валерий Гегов: заличени лични данни – чл. 36а, ал. 3 от ЗОП    

 

3.  Любомир Димитров: заличени лични данни – чл. 36а, ал. 3 от ЗОП 


