
УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
Ц А Р И Ц А  Й О А Н Н А - И С У Л -  ЕАД

За работата на комисията, назначена от Изпълнителния директор на основание чл.103 
ал.1 от ЗОП за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на подадените 
оферти в открита процедура за обществена поръчка с предмет „Доставка на нетна 
електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с 
пълно администриране на информационния поток с ECO и поемане на разходите за 
небаланси за нуждите на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД”. Процедурата е обявена с 
Решение № РД-03 -  56/03.12.2018 г. на Изпълнителния директор. Обществената поръчка е 
публикувана в регистъра на АОП под № 00494-2018-0023.

На 18.01.2019 г. от 10:00 ч. се проведе заседанието на комисията, на което бяха отворени 
пликовете с ценовите предложения. С писмо Изх. № 42/15.01.2019 г., публикувано на Профила 
на купувача участниците бяха уведомени за времето и мястото на отваряне на пликовете с 
ценовите предложения.

Поради невъзможност да участва в работата на комисията г-н Владимир Вълков беше 
заменен от резервния член г-жа Радка Калъпова.

На заседанието присъства г-жа Десислава Пехливанчева надлежно упълномощен 
представител на участника „Гранд Енерджи Дистрибюшьн” ЕООД.

Комисията отвори пликовете с ценовите предложения на участниците последователно по 
реда на подаване на офертите, и оповести предлаганите цени. Членовете на комисията и 
присъстващият участник подписаха ценовите предложения. С това завърши публичната част на 
заседанието. Комисията продължи своята работа при закрити врата.

Изисквания на Възложителя относно ценовото предложение на участниците:
Финансовото предложение на участника трябва да съдържа:

1. Крайна цена за един KWh нетна активна електрическа енергия /СрН и НН/. Предлаганата цена 
следва да бъде в лева без ДДС, с точност до петия знак след десетичната запетая.
2. Стойността на дължимите нормативно определени и задължителни начисления при 
доставянето на електрическа енергия на свободния пазар - акциз и такса „задължения към 
обществото”, актуални към датата на подаване на оферти, в лева без ДДС за един MWh, с 
точност до втория знак след десетичната запетая.Цените следва да бъдат с точност до втория 
знак след десетичната запетая.

Прогнозното потребление на Възложителя за 12-месечен период е 3 000 MWh, в т.ч. 2 
200 MWh СрН и 800 MWh НН. Същото е изчислено въз основа на подробна помесечна справка 
за предходната година, посочена в Таблица №1, Раздел XI. Техническа спецификация.



представляваща неразделна част от документацията. Прогнозното количество електрическа 
енергия не ангажира Възложителя да го усвои. Прогнозната стойност на поръчката, изчислена 
на база прогнозното количество електрическа енергия е 276 000,00 лв. без ДДС.

Общата прогнозна стойност на поръчката за 12 /дванадесет/ месеца е 396 000,00 лв. без 
ДДС, и се формира като сума от прогнозната стойност на поръчката, изчислена на база 
прогнозното количество електрическа енергия плюс дължимите разходи за акциз и такса 
„задължения към обществото” с държавно регулирани стойности, изчислени на база 
прогнозното потребление на Възложителя за 12-месечен период.

Максималната прогнозна стойност на поръчката за обезпечаване изпълнението на 
договора по предвидената опция за изменение на договора е 495 000,00 лв. без ДДС.

Прогнозната стойност е максималния финансов ресурс, определен от Възложителя за 
изпълнение на поръчката. Оферти, надвишаващи посочената стойност, ще бъдат отстранени от 
участие в процедурата.

Ценовите предложения са както следва:

1. „Енерго-Про Енергийни Услуги” ЕООД - Предлагана крайна цена за един KWh нетна 
активна електрическа енергия /СрН и НН/ в размер на 0,11949 лева без ДДС. Стойност на 
дължимите нормативно определени и задължителни начисления при доставянето на 
електрическа енергия на свободния пазар - акциз и такса „задължения към обществото”, 
актуални към настоящия момент, е в размер на 38,75 лева без ДДС за един MWh.

2. „Мост Енерджи” АД - Предлагана крайна цена за един KWh нетна активна електрическа 
енергия /СрН и НН/ в размер на 0,10993 лева без ДДС. Стойност на дължимите нормативно 
определени и задължителни начисления при доставянето на електрическа енергия на свободния 
пазар - акциз и такса „задължения към обществото”, актуални към настоящия момент, е в размер 
на 38,75 лева без ДДС за един MWh.

3. „Кумер” ООД - Предлагана крайна цена за един KWh нетна активна електрическа енергия 
/СрН и НН/ в размер на 0,11311 лева без ДДС. Стойност на дължимите нормативно определени 
и задължителни начисления при доставянето на електрическа енергия на свободния пазар - 
акциз и такса „задължения към обществото”, актуални към настоящия момент, е в размер на 
38,75 лева без ДДС за един MWh.

4. „Гранд Енерджи Дистрибюшън” ЕООД - Предлагана крайна цена за един KWh нетна 
активна електрическа енергия /СрН и НН/ в размер на 0,10199 лева без ДДС. Стойност на 
дължимите нормативно определени и задължителни начисления при доставянето на 
електрическа енергия на свободния пазар - акциз и такса „задължения към обществото", 
актуални към настоящия момент, е в размер на 38,75 лева без ДДС за един MWh.

Комисията установи, че ценовите предложения на участниците „Енерго-Про Енергийни 
Услуги” ЕООД, „Мост Енерджи” АД, „Кумер” ООД и „Гранд Енерджи Дистрибюшън” 
ЕООД не отговарят на предварително обявените условия на Възложителя - надвишават 
прогнозната стойност. Мотивирана от това обстоятелство, комисията РЕШИ:

На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП предлага на Възложителя участниците
„Енерго-Про Енергийни Услуги” ЕООД, „Мост Енерджи” АД, „Кумер” ООД и „Гранд 
Енерджи Дистрибюшън” ЕООД да не се допуснат до класиране и да бъдат отстранени от 
участие в процедурата.
Мотиви:

Ценовите предложения на участниците „Енерго-Про Енергийни Услуги” ЕООД, 
„Мост Енерджи” АД, „Кумер” ООД и „Гранд Енерджи Дистрибюшън” ЕООД не отговарят



на предварително обявените условия на Възложителя Ценовите предложения надвишават 
прогнозната стойност на поръчката.

Комисията предлага на основание чл. 110, ал. 1, т. 7 от ЗОП процедурата да бъде 
прекратена.

Ценовите предложения на участниците „Енерго-Про Енергийни Услуги” ЕООД, 
„Мост Енерджи” АД, „Кумер” ООД и „Гранд Енерджи Дистрибюшън” ЕООД не отговарят 
на предварително обявените условия на Възложителя Ценовите предложения надвишават 
прогнозната стойност на поръчката. Прогнозната стойност е максималния финансов ресурс, 
определен от Възложителя за изпълнение на поръчката.

Протокол № 2 отразява работата на комисията по отваряне на пликовете с ценовите 
предложения. Протокол № 2 е подписан на ......... 2019 г.
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