
                                                                                                    
УТВЪРЖДАВАМ: ………………………… 

РЕКТОР – ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ЯНЧЕВА 
       /подпис – заличен/ 

       Дата: 19.02.2020г. 
 

П Р О Т О К О Л  № 2 

за дейността на комисия, назначена със Заповед № РД-16-1333/29.11.2019г. на Ректора  

на  Аграрен университет - Пловдив за провеждане на процедура за възлагане на обществена 

поръчка чрез публично състезание с предмет: „Избор на доставчик на активна нетна 

електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за 

нуждите на Аграрен университет - Пловдив”, открита с Решение № РД-16-1218 от дата 

29.10.2019 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 

00875-2019-0005 

 Днес, 16.12.2019 г. в гр. Пловдив, комисия в състав:  

Председател: Венелин Цеков – с квалификация юрист; 

и членове: 

 инж. Жеко Георгиев - с квалификация енергетик; 

 Иванка Налджиян  – с квалификация икономист, 

се събра за провеждане на открито  заседание по отваряне и разглеждане на ценовите 

предложения на допуснатите участници. 

 На откритото заседание присъстват всички членове на комисията, с което е налице  

необходимия кворум за вземане на валидни решения. На заседанието не присъстваха  

представители на участниците и представители на средствата з масово осведомяване. 

 Преди да пристъпи към оценка на офертата по показател предлагана цена, комисията 

следва да установи дали ценовото предложение на участниците отговаря и е в съответствие с 

изискванията на възложителя, посочени в одобрената документация на поръчката.  

 Комисията разгледа поотделно ценовите предложения на допуснатите участници, 

съобразно реда на входирането на офертите и единодушно констатира: 

1. „Енерджи Маркет“ АД - Ценовото предложение на участника отговаря на 

изискванията заложени от възложителя в одобрената документация към обществената 

поръчка. Предложената цена за 1 MWh нетна активна електрическа енергия. е  116.40 

лева без ДДС. 

На База констатираното по-горе, Комисията единодушно Реши: Предлага на 

Възложителя участникът – „Енерджи Маркет“ АД, да бъде допуснат до класиране, 

поради това, че офертата на участника  отговаря на предварително обявените условия 

на поръчката. 

2. „Енерджи Маркет Глобал“ ООД - Ценовото предложение на участника отговаря на 

изискванията заложени от възложителя в одобрената документация към 

обществената поръчка. Предложената цена за 1 MWh нетна активна електрическа 

енергия. е  115.30 лева без ДДС. 

На База констатираното по-горе, Комисията единодушно Реши: Предлага на 

Възложителя участникът – „Енерджи Маркет Глобал“ ООД, да бъде допуснат до 

класиране, поради това, че офертата на участника  отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката. 



 
 

 
 

 

3. „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД - Ценовото предложение на участника 

отговаря на изискванията заложени от възложителя в одобрената документация към 

обществената поръчка. Предложената цена за 1 MWh нетна активна електрическа 

енергия. е  120.310 лева без ДДС. 

На База констатираното по-горе, Комисията единодушно Реши: Предлага на 

Възложителя участникът – „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ АД, да бъде допуснат до 

класиране, поради това, че офертата на участника  отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката. 

 

4.  „Енерго-Про Енергийни услуги“ ЕООД - Ценовото предложение на участника 

отговаря на изискванията заложени от възложителя в одобрената документация към 

обществената поръчка. Предложената цена за 1 MWh нетна активна електрическа 

енергия. е  127.78 лева без ДДС. 

На База констатираното по-горе, Комисията единодушно Реши: Предлага на 

Възложителя участникът – „Енерго-Про Енергийни Услуги“ ЕООД, да бъде допуснат до 

класиране, поради това, че офертата на участника  отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката. 

 

5. „Юропиан Трейд Оф Енерджи“ АД - Ценовото предложение на участника отговаря 

на изискванията заложени от възложителя в одобрената документация към 

обществената поръчка. Предложената цена за 1 MWh нетна активна електрическа 

енергия. е  119.15 лева без ДДС. 

На База констатираното по-горе, Комисията единодушно Реши: Предлага на 

Възложителя участникът – „Юропиан Трейд Оф Енерджи“ АД, да бъде допуснат до 

класиране, поради това, че офертата на участника  отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката. 

 

6. „Чез Трейд България“ ЕАД - Ценовото предложение на участника отговаря на 

изискванията заложени от възложителя в одобрената документация към 

обществената поръчка. Предложената цена за 1 MWh нетна активна електрическа 

енергия. е  108.37 лева без ДДС. 

На База констатираното по-горе, Комисията единодушно Реши: Предлага на 

Възложителя участникът – „Чез Трейд България“ ЕАД, да бъде допуснат до класиране, 

поради това, че офертата на участника  отговаря на предварително обявените условия 

на поръчката. 

 

7. „Мост Енерджи“ АД - Ценовото предложение на участника отговаря на изискванията 

заложени от възложителя в одобрената документация към обществената поръчка. 

Предложената цена за 1 MWh нетна активна електрическа енергия. е  117.03 лева без 

ДДС. 

На База констатираното по-горе, Комисията единодушно Реши: Предлага на 

Възложителя участникът – „Мост Енерджи“ АД, да бъде допуснат до класиране, поради 



 
 

 
 

 

това, че офертата на участника  отговаря на предварително обявените условия на 

поръчката. 

 

8. „Кумер“ ООД - Ценовото предложение на участника отговаря на изискванията 

заложени от възложителя в одобрената документация към обществената поръчка. 

Предложената цена за 1 MWh нетна активна електрическа енергия. е  115.51 лева без 

ДДС. 

На База констатираното по-горе, Комисията единодушно Реши: Предлага на 

Възложителя участникът – „Кумер“ ООД, да бъде допуснат до класиране, поради това, 

че офертата на участника  отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

 

 

    С това приключи днешното заседание на комисията. 

 

  

 Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове на дата 

16.12.2019г.,  както следва: 

 

 

 

Председател: 

 

…………………… 

(Венелин Цеков) 

 

 

Членове: 

 

1. ………….............…..    2. …………………. 

  (инж. Жеко Георгиев)               (Иванка Налджиян) 

 

 

 

 

 

Подписите в този документ са заличени на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с 

чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ Регламент относно защитата на данни). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

П Р О Т О К О Л  № 3 
 

за дейността на комисия, назначена със Заповед № РД-16-1333/29.11.2019г. на Ректора  

на  Аграрен университет - Пловдив за провеждане на процедура за възлагане на обществена 

поръчка чрез публично състезание с предмет: „Избор на доставчик на активна нетна 

електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за 

нуждите на Аграрен университет - Пловдив”, открита с Решение № РД-16-1218 от дата 

29.10.2019 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 

00875-2019-0005 

  Днес, 14.01.2020 г. в гр. Пловдив, комисия в състав:  

Председател: Венелин Цеков – с квалификация юрист; 

и членове: 

 инж. Жеко Георгиев - с квалификация енергетик; 

 Иванка Налджиян  – с квалификация икономист, 

 

Комисията продължи своята работа, като извърши преглед на ценовите предложения на 

участниците и съответствието им с изискванията на Възложителя. 

Комисията установи, че всички ценови предложения отговарят на изискванията на 

Възложителя и на одобрената документация за участие. 

Комисията установи, че няма ценово предложение на участник, което да е с повече от 20%       

по-ниско от предложенията на останалите участници. 

 

С това приключи днешното заседание на комисията. 

 

  

 Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове на дата 

14.01.2020г.,  както следва: 

 

 

 

Председател: 

 

…………………… 

(Венелин Цеков) 

 

 

Членове: 

 

1. ………….............…..    2. …………………. 

  (инж. Жеко Георгиев)               (Иванка Налджиян) 

 

 

 

 

 

Подписите в този документ са заличени на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с 

чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ Регламент относно защитата на данни). 



 
 

 
 

 

П Р О Т О К О Л  № 4 
 

за дейността на комисия, назначена със Заповед № РД-16-1333/29.11.2019г. на Ректора  

на  Аграрен университет - Пловдив за провеждане на процедура за възлагане на обществена 

поръчка чрез публично състезание с предмет: „Избор на доставчик на активна нетна 

електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за 

нуждите на Аграрен университет - Пловдив”, открита с Решение № РД-16-1218 от дата 

29.10.2019 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 

00875-2019-0005 

  Днес, 11.02.2020 г. в гр. Пловдив, комисия в състав:  

Председател: Венелин Цеков – с квалификация юрист; 

и членове: 

 инж. Жеко Георгиев - с квалификация енергетик; 

 Иванка Налджиян  – с квалификация икономист, 

 

Комисията в днешното заседание продължи с оценка на допуснатите оферти, съобразно 

утвърдената методика за оценка. 

Съгласно утвърдената документацията за участие в процедурата и обявлението към нея, 

критерият за оценка на офертите е  икономически най-изгодната оферта въз основа на 

критерий най - ниска предложена цена за 1 (един) MWh нетна активна електрическа енергия 

за ниско напрежение без ДДС.  

 

 

КЛАСИРАНЕ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ:  

 

Комисията на база показателя за оценка „най-ниска цена“ за 1 (един) MWh нетна активна 

електрическа енергия за ниско напрежение без ДДС, извърши следното класиране на 

допуснатите участници, както следва: 

 

Първо място – „Чез Трейд България“ ЕАД   -  цена от 108.37 лева без ДДС за 1 (един) MWh 

нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение; 

Второ място – „Енерджи Маркет Глобал“ ООД   -  цена от 115.30 лева без ДДС за 1 (един) 

MWh нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение; 

Трето място – „Кумер“ ООД   -  цена от 115.51 лева без ДДС за 1 (един) MWh нетна активна 

електрическа енергия за ниско напрежение; 

Четвърто място – „Енерджи Маркет“ АД   -  цена от 116.40 лева без ДДС за 1 (един) MWh 

нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение; 

Пето място – „Мост Енерджи“ АД   -  цена от 117.03 лева без ДДС за 1 (един) MWh нетна 

активна електрическа енергия за ниско напрежение; 

Шесто място – „Юропиан Трейд Оф Енерджи“ АД   -  цена от 119.15 лева без ДДС за                  

1 (един) MWh нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение; 

Седмо място – „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД   -  цена от 120.31 лева без ДДС за 1 

(един) MWh нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение; 

Осмо място – „Енерго-Про Енергийни Услуги“ ЕООД   -  цена от 127.78 лева без ДДС за         

1 (един) MWh нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение; 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за изпълнение на 

поръчката с класирания на първо място участник, в процедура с предмет: 



 
 

 
 

 

 

„Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на 

балансираща група за ниско напрежение за нуждите на Аграрен университет - Пловдив”, 

 

 

а именно: „Чез Трейд България“ ЕАД          

 

 

 

Всички решения на комисията са взети единодушно. 

 

След извършване на горните действия Комисията приключи своята работа. 

 

Комисията състави и приключи настоящия протокол на 11.02.2020 г., като приключи своята 

работа в 15:00 ч., в съответствие с разпоредбите на чл. 103, ал.3 от ЗОП и чл. 181, ал.4 във 

връзка с чл. 58, ал.2 от ППЗОП. 

 

Всички протоколи от работата на комисията се предават на Възложителя за вземане на 

решение. 

 

 

Комисия 

 

Председател: 

 

…………………… 

(Венелин Цеков) 

 

 

 

Членове: 

 

1. ………….............…..    2. …………………. 

(инж. Жеко Георгиев)               (Иванка Налджиян) 

 

 

Подписите в този документ са заличени на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с 

чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ Регламент относно защитата на данни). 

 

              

 

     


