
 

ПРЕПИС 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 5 

гр. Шумен, 13.04.2020 г. 

На основание чл. 108, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП и отразени резултати 

в доклад № 1/01.04.2020г. на назначената със заповед №144/23.03.2020г. на инж. Веселин Нинов – 

директор на СИДП ДП – Шумен комисия за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти 

за участие в обществена поръчка – публично състезание по реда на чл.178 - 181 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 12 и чл. 20, ал. 2, т. 2, от ЗОП за възлагане 

на обществена поръчка с обект – доставка и предмет на изпълнение: „Доставка на нетна 

електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на 

„Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен – за неговото централно управление и 

териториалните му поделения (държавни горски стопанства и държавни ловни стопанства) за 

период от 12 месеца“, открита с Решение №02 от 28.02.2020 г. на Директора на „Североизточно 

държавно предприятие“ ДП Шумен, с идентификационен номер на поръчката в РОП 0 2 7 1 1 -2 0 2 0 -

0 0 5 9 , обявена на профила на купувача: https://sidp.bg/dostavka-el-energiq-2020/ 

Р Е Ш И Х: 

1. Одобрявам мотивите и действията на комисията, отразени в доклад № 1/01.04.2020 г. и 

приложените към него протоколи и обявявам класирането по предварително обявения критерий за 

възлагане в документацията за участие в процедурата – „икономически най-изгодна оферта“, който се 

определя въз основа на критерия „оптимално съотношение качество/цена”, както следва: 

1.1. На първо място: Кандидат № 1 - „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ“ ЕАД, с 

ЕИК 201398872, със седалище и адрес на управление: общ. Варна, обл. Варна, гр. Варна, район 

„Владислав Варненчик“, Варна Тауърс Кула „Г“, бул. „Владислав Варненчик“ №258, представлявано 

от управителите Боян Михайлов Кършаков, Яна Маринова Димитрова, Пламен Стоянов Стефанов, с 

начин на управление: от всеки двама от управителите заедно, e_mail: market@energo-pro.bg, с крайна 

оценка 94,74 (деветдесет и четири цяло и седемдесет и четири) точки. 

1.2. На второ място: Кандидат № 3 - „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД,  с ЕИК 131200181, със 

седалище и адрес на управление: обл. София, общ. Столична, гр. София, район „Възраждане“, ул. 

„Георг Вашингтон“ №41, представлявано от Христо Евгениев Януцев, e_mail: 

op@energymarketad.com, с крайна оценка 71,49 (седемдесет и едно цяло четиридесет и девет) 

точки. 

1.3. На трето място: Кандидат № 2 - „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД,  с ЕИК 

131481248, със седалище и адрес на управление: обл. София, общ. Столична, гр. София, район 

„Триадица“, ул. „Янко Забунов“ блок 50, вх. Б, ап. 72, представлявано от Емил Михайлов Коноратов, 

e_mail: op@em-global.eu, с крайна оценка 71,23  (седемдесет и едно цяло двадесет и три) точки. 

2. На основание чл. 109 ЗОП, определям участникът, класиран на първо място - 

„ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ“ ЕАД, с ЕИК 201398872, за изпълнител на обществена 

поръчка с предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на 

балансираща група за нуждите на „Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен – за 

неговото централно управление и териториалните му поделения (държавни горски стопанства 

и държавни ловни стопанства) за период от 12 месеца“, открита с Решение №02 от 28.02.2020 г. 

на Директора на „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен, с идентификационен номер на 

поръчката в РОП 0 2 7 1 1 - 2 0 2 0 - 0 0 5 9 , при следните основни параметри на окончателната оферта: 

 Предлаганата цена за един МВтч нетна активна електрическа енергия е 112,77 лв. (сто 

и дванадесет лева и седемдесет и седем стотинки) без ДДС, като предложената цена включва цената 

на нетна активна електрическа енергия, цената на доставката на електрическата енергия и други 

разходи, свързани с доставката на електрическата енергия, разходите за балансиране, разходите за 

прогнозиране на потреблението, разходи по изготвяне и администриране на прогнозни графици (на 
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дневните почасови товарови графици), такса за участие в балансиращата група и всички разходи 

свързани с изпълнението на поръчката, без в балансиращата група допълнително да се начисляват 

суми за излишък и недостиг на небалансите.  

 - Цената по договора не включва регулаторно определените цени за пренос и достъп 

през/до електроразпределителните мрежи, за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа, за 

„задължения към обществото”, други регулируеми от КЕВР цени и акциз. 

 - Предложената в Ценово предложение цена на нетна активна електрическа енергия не 

подлежи на промяна за целия срок на действие на договора, освен в случаите, когато е в полза на 

възложителя. 

 - Начин на плащане – в срок до 10 календарни дни след получаване на надлежно оформена 

данъчна фактура, изпратена по електронна поща и с куриер. В единната фактура се включва освен 

цената на доставената електрическа енергия, нормативно определените такси, цените за мрежови 

услуги, акциз и ДДС. 

 и при всички други останали параметри, посочени в офертата на избрания за 

изпълнител участник. 

3. Решението да се публикува при спазване на разпоредбите на чл. 24 от ППЗОП в 

профила на купувача. 

4. Решението подлежи на обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията в 10-дневен 

срок от получаването му, съгласно чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП. 

5. Договорът с определения за изпълнител участник в процедурата, да се сключи при 

условията и изискванията на чл. 112, ал. 6 от ЗОП – в едномесечен срок след влизането в сила на 

настоящото решение, но не преди изтичането на 14-дневния срок от уведомяването на 

заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за настоящото решение, и при 

спазване изискването на чл. 112, ал. 8 от ЗОП, след представяне от определения за изпълнител 

участник на документите по чл. 112, ал. 1 от ЗОП. 

Заверено копие от настоящото решение да се доведе до знанието на съответните длъжностни 

лица от СИДП ДП – гр. Шумен за сведение и изпълнение. 

Контролът по изпълнението на настоящото решение, възлагам на …чл. 59 от ЗЗЛД… – зам.-

директор на СИДП ДП – гр. Шумен и …чл. 59 от ЗЗЛД… – ръководител на „Финансов отдел” и 

главен счетоводител на СИДП ДП – гр. Шумен. 

 

 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: …………/П/……………… 

ИНЖ. ВЕСЕЛИН НИНОВ 

ДИРЕКТОР НА СИДП ДП - ШУМЕН 
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