
ПРОТОКОЛ № 2 

На 18.09.2019 година, в 14,00 часа в град Русе, ул. „Студентска“ № 8, в Русенски 
университет „Ангел Кънчев“, Централен корпус, кабинет  № 1.330 комисията по провеждането 
на процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП 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, назначена със заповед №  
1343/23.08.2019 година на Ректора на университета,  след изтичане на срока по чл. 54, ал. 9 
от ППЗОП, продължи работата си, както следва: 

 
1. В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП от страна на участника  „ЕНЕКОД“ АД не са 

постъпили допълнителни документи, поради което комисията ще предложи на възложителя 

участникът да бъде отстранен от процедурата, тъй като лицето не отговаря на критериите за 

подбор. 

2. В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП от страна на участника „ГРАНД ЕНЕРДЖИ 

ДИСТИРИБЮШЪН“ ЕООД са постъпили допълнителни документи, заведени в деловодната 

система на възложителя с вх. рег. № 53000-122/03.09.2019 година – придружително писмо и 

нов ЕЕДОП. С допълнително представения ЕЕДОП е предоставената изисканата от 

комисията допълнителна информация, съгласно указаното в протокол № 1. Не са налице 

основания за отстраняване на участника от процедурата – лицето отговаря на изискванията 

за лично състояние и на критериите за подбор, поради което офертата на участника следва 

да бъде допусната до разглеждане и оценка. 

3. В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП от страна на участника  „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ 

АД са постъпили допълнителни документи, заведени в деловодната система на възложителя 

с вх. рег. № 53000-120/02.09.2019 година и № 53000-123/03.09.2019 година – писмо, 

изпратено по електронна поща и куриер. В изпратеното писмо е указано, че в представения 

от участника е ЕЕДОП са декларирани доставките на ниско и високо напрежение. С оглед 

дадените в писмото разяснения комисията извърши справка в ЕЕДОП и установи 

съответствието на описаните обстоятелства.   Не са налице основания за отстраняване на 

участника от процедурата – лицето отговаря на изискванията за лично състояние и на 

критериите за подбор, поради което офертата на участника следва да бъде допусната до 

разглеждане и оценка. 

4. С извършване на гореописаните действия комисия приключи работата си по 

предварителния подбор относно съответствието на участниците с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, след което пристъпи към разглеждане на техническите 

предложения на участниците и съответствието им с предварително обявените условия. 

Комисията констатира следните обстоятелства: 

4.1. Участникът  „КУМЕР“ ООД е представил оферта с техническо предложение по 

утвърдения от възложителя образец. Техническото предложение на участника е пълно, 

отговаря на обявените от възложителя технически параметри и е приложена допълнителна 

техническа информация. Поради горното комисията счита, че офертата на участника следва 

да бъде допусната до следващата фаза в настоящата процедура – отваряне на ценовите 

оферти. 

4.2. Участникът  „ЮРОПИАН ТРЕЙД ОФ ЕНЕРДЖИ“ АД е представил оферта с 

техническо предложение по утвърдения от възложителя образец. Техническото предложение 

на участника е пълно, отговаря на обявените от възложителя технически параметри и е 

приложена допълнителна техническа информация. Поради горното комисията счита, че 

офертата на участника следва да бъде допусната до следващата фаза в настоящата 

процедура – отваряне на ценовите оферти. 



4.3. Участникът  „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТИРИБЮШЪН“ ЕООД е представил 

оферта с техническо предложение по утвърдения от възложителя образец. Техническото 

предложение на участника е пълно, отговаря на обявените от възложителя технически 

параметри и е приложена допълнителна техническа информация. Поради горното комисията 

счита, че офертата на участника следва да бъде допусната до следващата фаза в 

настоящата процедура – отваряне на ценовите оферти. 

4.4. Участникът „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД е представил оферта с техническо 

предложение по утвърдения от възложителя образец. Техническото предложение на 

участника е пълно, отговаря на обявените от възложителя технически параметри и е 

приложена допълнителна техническа информация. Поради горното комисията счита, че 

офертата на участника следва да бъде допусната до следващата фаза в настоящата 

процедура – отваряне на ценовите оферти. 

4.5. Участникът  „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ“ ЕООД е представил оферта 

с техническо предложение по утвърдения от възложителя образец. Техническото 

предложение на участника е пълно, отговаря на обявените от възложителя технически 

параметри и е приложена допълнителна техническа информация. Поради горното комисията 

счита, че офертата на участника следва да бъде допусната до следващата фаза в 

настоящата процедура – отваряне на ценовите оферти. 

4.6. Участникът  „ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ ЕАД е представил оферта с техническо 

предложение по утвърдения от възложителя образец. Техническото предложение на 

участника е пълно, отговаря на обявените от възложителя технически параметри и е 

приложена допълнителна техническа информация. Поради горното комисията счита, че 

офертата на участника следва да бъде допусната до следващата фаза в настоящата 

процедура – отваряне на ценовите оферти. 

 

5. Комисията насрочва отварянето на ценовите предложения на допуснатите 

участници за 24.09.2019 година от 15.00 часа в кабинет № 1.330, Централен корпус. На 

отварянето на ценовите оферти могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 1 от ППЗОП. 

 

6. На 24.09.2019 година в 15.00 часа комисията проведе своето публично 
заседание, насрочено за отваряне ценовите оферти на допуснатите участници. На 
отварянето на офертите не присъстваха лица по чл. 54, ал. 1 от ППЗОП. Комисията   отвори 
ценовите предложения на участниците и ги оповести, както следва: 

 
№ участник ценово предложение в лева без ДДС 

2. „Кумер“ ЕООД  147,11 

3. „Юропиан трейд оф енерджи“ АД 117,20 

4. „Гранд енерджи дистрибюшън“ ЕООД 116,10 

5. „Мост енерджи“ АД 153,03 

6. „Енерго-про енергийни услуги“ ЕООД 129,86 

7. „ЧЕЗ трейд България“ ЕАД 117,11 

 

7. С оповестяване на ценовите предложения на участниците приключи публичната 

част от работата на комисията. След това комисията извърши проверка на ценовите 

предложения на участниците, по отношение това, дали същите са изготвени в съответствие 

с образеца на Възложителя, налице ли са техническа/и или аритметична/и грешка/и в 

предложенията, съобразно посочените единични цени и констатира, че  ценовите 

предложения на участниците са съобразени с изискванията на възложителя. Не са налице 

обстоятелства по чл. 72, ал. 1 от ЗОП. 

8. При така извършените действия и съобразно обявените от възложителя условия, 
комисията извърши следното класиране на подадените оферти: 



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 

 
9. На основание направеното класиране, Комисията предлага на Възложителя да 

определи за изпълнители и да сключи договор с класирания на първо място участник „Гранд 
енерджи дистрибюшън“ ЕООД при условията на направеното от участника техническо и 
ценово предложение. 

10. С извършване на горните действия, комисията назначена със Заповед № 
1343/23.08.2019  година на Ректора на университета, приключи своята работа.   

11. Комисията ще изготви доклад за резултатите от своята работа, съдържащ 
информацията по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП, който ще бъде предаден на възложителя заедно с 
цялата документация, за определяне на изпълнител по реда на чл.112 от ЗОП. 

 

Протоколът бе изготвен на 30.09.2019 година и бе подписан от членовете на комисията. 

 

 

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 

 

 

 

 


