
КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ 
И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ 

ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ 
/ Ч^Л^ЖЬЧ^НАБЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ 

П Р О Т О К О Л № 3 

Днес, 07.03.2018 г.,в 09:00 часа, в сградата на Комисията за разкриване на 
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна 
сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 
(КРДОПБГДСРСБНА), ул. „Врабча" № 1, град София, се проведе заседание на 
назначената със Заповед № К-36 от 16.02.2018 г. на председателя на 
КРДОПБГДСРСБНА комисия за разглеждане, оценяване и класиране на получените 
оферти за изпълнение на обществена поръчка възлагана чрез процедура по чл.18, ал.1. 
т.12 от ЗОП - публично състезание съгласно чл. 20, ал. 2, т. 2, от ЗОП с предмет: 
„Доставка на нетно количество активна електрическа енергия по свободно договорени 
цени и координиране на балансираща група, за средно и ниско напрежения, в обектите 
на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на 
български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на 
Българската народна армия", с идентификационен № 20180125-ОП-02, в състав: 

Председател: 1. , директор на дирекция ФСПАД 

I. На основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, заседанието се проведе в зала на 6 - ти 
етаж в сградата на Комисията, ул. „Врабча" № 1, гр. София. 

Датата, мястото и часа на отваряне на ценовите предложения, в съответствие с 
чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, са съобщени чрез публикация в профила на купувача на 
01.03.2018г., съобразно решението на Комисията от 01.03.2018г. На публичното 
заседание по отваряне на ценовите предложения не присъстваха представители на 
допуснатите участници в процедурата, както и представители на средствата за масова 
информация. 

Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на участниците но 
реда на подаване на офертите. 

1. Енерджи Съплай ЕООД - Проверена беше целостта на плика от 
комисията, както и наличието на поставените подписи върху него при отваряне на 
опаковката - различия не се установиха. Комисията отвори плика с надпис „11редлагани 
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ценови параметри". Председателят на комисията обяви предлаганите ценови 
параметри: 

Предлаганата от участника цена за един MWh нетна активна електрическа 
енергия е: 82.89 (осемдесет и два лева и осемдесет и девет стотинки) лева без ДДС. 

Всеки от състава на Комисията положи подписи на ценовото предложение на 
участника. 

2. ЕНЕРГО - ПРО Енергийни услуги ЕООД - Проверена беше целосгга 
на плика от комисията, както и наличието на поставените подписи върху него при 
отваряне на опаковката - различия не се установиха. Комисията отвори плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри". Председателят на комисията обяви предлаганите 
ценови параметри: 

Предлаганата от участника цена за един MWh нетна активна електрическа 
енергия е: 83.69 (осемдесет и три лева и шестдесет и девет стотинки) лева без ДДС. 

Всеки от състава на Комисията положи подписи на ценовото предложение на 
участника. 

3. КУМЕР ЕООД - Проверена беше целостта на плика от комисията, както 
и наличието на поставените подписи върху него при отваряне на опаковката - различия 
не се установиха. Комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри*'. 
Председателят на комисията обяви предлаганите ценови параметри: 

Предлаганата от участника цена за един MWh нетна активна електрическа 
енергия е: 86.11 (осемдесет и шест лева и единадесет стотинки) лева без ДДС. 

Всеки от състава на Комисията положи подписи на ценовото предложение па 
участника. 

4. ЕНЕКОД АД - Проверена беше целостта на плика от комисията, както и 
наличието на поставените подписи върху него при отваряне на опаковката - различия 
не се установиха. Комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри". 
Председателят на комисията обяви предлаганите ценови параметри: 

Предлаганата от участника цена за един MWh нетна активна електрическа 
енергия е: 87.95 (осемдесет и седем лева и деветдесет и пет стотинки) лева без ДДС. 

Всеки от състава на Комисията положи подписи на ценовото предложение на 
участника. 

5. ЧЕЗ Трейд България ЕАД - Проверена беше целостта на плика от 
комисията, както и наличието на поставените подписи върху него при отваряне на 
опаковката - различия не се установиха. Комисията отвори плика с надпис ..Предлагани 
ценови параметри". Председателят на комисията обяви предлаганите ценови 
параметри: 

Предлаганата от участника цена за един MWh нетна активна електрическа 
енергия е: 86.91 (осемдесет и шест лева и деветдесет и една стотинки) лева без ДДС. 

Всеки от състава на Комисията положи подписи на ценовото предложение на 
участника. 

6. Мост Енерджи АД - Проверена беше целостта на плика от комисията, 
както и наличието на поставените подписи върху него при отваряне на опаковката -
различия не се установиха. Комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри". Председателят на комисията обяви предлаганите ценови параметри: 

Предлаганата от участника цена за един MWh нетна активна електрическа 
енергия е: 81.03 (осемдесет и един лева и три стотинки) лева без ДДС. 

Всеки от състава на Комисията положи подписи на ценовото предложение на 
участника. 

С тези действия приключи публичната част от заседанието на комисията. 
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Комисията продължи работата си в закрито заседание, като разгледа 
съответствието на ценовите предложения на участниците с предварително обянените oi 
възложителя условия, като констатира следното: ценовите предложения на участниците 
са изготвени съобразно образеца към документацията за участие, утвърдена с 
решението на възложителя за откриване на процедурата; няма разминаване между 
посочването на цената с цифри и думи и не е налице хипотезата по чл. 72, ал. I от 3011. 

Предвид изложеното съответствие на ценовите предложения на 
участниците с условията на възложителя, комисията допуска до класиране 
офертите им. 

II. Комисията пристъпи към класиране на участниците, по предварително 
обявения критерий „най-ниска цена" по смисъла на чл. 70. ал. 2, т. 1 от ЗОП и т. 1 на 
Раздел IV от документацията за участие. Съгласно изискването на възложителя, 
заложено в т. 2 на Раздел IV от документацията за участие, класирането се извършва но 
предложена най-ниска единичната цена за 1 (един) MWh (единна цена за средно и 
ниско напрежения), без да се начисляват такса и суми за излишък или недостиг при 
участие в стандартната балансираща група. 

Комисията класира: 

МЯСТО УЧАСТНИК ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА 
ПЪРВО Мост Енерджи АД 81.03 лева без ДДС 
ВТОРО Енерджи Съплай ЕООД 82.89 лева без ДДС 
ТРЕТО ЕНЕРГО-ПРО Енергийни 

услуги" ЕООД 
83.69 лева без ДДС 

ЧЕТВЪРТО КУМЕР ЕООД 86.11 лева без ДДС 
ПЕТО ЧЕЗ Трейд България ЕАД 86.91 лева без ДДС 
ШЕСТО ЕНЕКОД АД 87.95 лева без ДДС 

Комисията приключи работата си в 16:00 с изготвяне и подписване на 
настоящия протокол от състава на комисията на 07.03.2018 година. 

В съответствие с разпоредбата на чл. 103, ал. 3, във връзка с чл. 60 от ППЗОП. 
комисията ще изготви доклад за резултатите от работата си, който ведно с протоколите 
от проведените заседания на комисията и цялата документация ще бъде предаден на 
възложителя. 

Неразделна част от настоящия протокол са Протокол № 1 от 16.02.2018 г. и 
Протокол № 2 от 01.03.2018 г. от работата на Комисията. 
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•Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД 


