УТВЪРДИЛ: п /не се чете/
ИНЖ. МИМА ЧАЛЕВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ДОКЛАД
на основание чл. 60, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за
обществените поръчки във връзка с чл. 103, ал. 3 от ЗОП
От: комисия назначена съгласно Заповед № РД-19-27/25.10.2016 год. на Изпълнителния
директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър
Относно: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на
доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща
група за ниско и средно напрежение и администриране на разходите за пренос и
достъп за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър (AГКК), по седем
обособени позиции“, преписка АОП 01055-2016-0024, ID № на документа в РОП 747472,
и Обявление с ID № на документа в РОП 747473.
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЧАЛЕВА,
В изпълнение разпоредбите на чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки
(ЗОП) и чл. 60, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
(ППЗОП) и чл.42 от Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените
поръчки в АГКК, Ви представяме за утвърждаване доклад относно резултатите от
работата на комисията по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с
гореописания предмет.
С Решение № РД-19-27/31.08.2016 г. на Изпълнителния директор на АГКК е
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на доставчик
на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско и
средно напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за нуждите на
Агенция по геодезия, картография и кадастър (AГКК), по седем обособени позиции“:
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Обособена позиция № 1: "Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и
координатор на балансираща група за ниско напрежение и администриране на разходите
за пренос и достъп за нуждите на АГКК за Югозападен район, включващ областите
Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София"
Обособена позиция № 2: "Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и
координатор на балансираща група за ниско напрежение и администриране на разходите
за пренос и достъп за нуждите на АГКК за Южен централен район, включващ областите
Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково"
Обособена позиция № 3: "Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и
координатор на балансираща група за ниско напрежение и администриране на разходите
за пренос и достъп за нуждите на АГКК за Югоизточен район, включващ областите
Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол"
Обособена позиция № 4: "Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и
координатор на балансираща група за ниско напрежение и администриране на разходите
за пренос и достъп за нуждите на АГКК за Североизточен район, включващ областите
Варна, Добрич, Търговище и Шумен"
Обособена позиция № 5: "Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и
координатор на балансираща група за ниско напрежение и администриране на разходите
за пренос и достъп за нуждите на АГКК за Северен централен район, включващ областите
Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра"
Обособена позиция № 6: "Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и
координатор на балансираща група за ниско напрежение и администриране на разходите
за пренос и достъп за нуждите на АГКК за Северозападен район, включващ областите
Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен"
Обособена позиция № 7: "Избор на доставчик на активна нетна електрическа
енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение и администриране на
разходите за пренос и достъп за нуждите на АГКК за обекти в гр. София, ул. Мусала № 1".
За провеждане на процедурата по възлагане на обществената поръчка с
горепосочения предмет е назначена комисия със Заповед № РД-19-27/25.10.2016 г. на
Изпълнителния директор на АГКК, в състав:
Председател: Анна Райкова Караиванова - началник отдел "Обществени поръчки и
договори", дирекция „Административно-правно обслужване“ и
Членове:
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1. Веселин Иванов Георгиев – главен експерт отдел „Управление на собствеността и
логистика“, дирекция „Финансово – стопанско управление“,
2. Снежанка Милева Велева – главен специалист – счетоводител в отдел „Финанси,
счетоводство и проекти“, дирекция „Финансово – стопанско управление“,
Резервен член:
Мая Светлинова Малушева – юрисконсулт в отдел "Обществени поръчки и
договори" при дирекция „Административно-правно обслужване“.
В хода на процедурата не са възникнали обстоятелства, налагащи промяна на
състава или срока на приключване на работата на комисията, и възложените й задачите.
На комисията е определен срок за изпълнение на работата – до крайния срок на
валидност на подадените оферти за участие в процедурата.
I. Kратко описание на работния процес:
В указания в Обявлението за поръчката срок за подаване на оферти (до 17.00 часа
на 12.12 2016 г.) са постъпили 6 (шест) броя оферти.
II. Участници в процедурата:
№
1.
2.
3.

УЧАСТНИК
„ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА
ГРУПА“ АД
„ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД
„ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ
УСЛУГИ“ ЕООД

Оферта

Обособена

(вх. № и на получаване)

позиция

вх. № 99-604/10.10.2016 г.

по всички
обособени позиции

вх. № 99-606/10.10.2016 г.
вх. № 99-629/24.10.2016 г.

4.

„МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД

вх. № 99-627/24.10.2016 г.

5.

„ЕНЕРГОИНВЕСТМЪНТ“ АД

вх. № 99-628/24.10.2016 г.

6.

„ЕНЕРДЖИ МТ“ ЕАД

вх. № 99-629/24.10.2016 г.

по всички
обособени позиции
по всички
обособени позиции
по всички
обособени позиции
по всички
обособени позиции
по всички
обособени позиции

Действията на комисията, свързани с отварянето, разглеждането и оценяването на
подадените оферти, подробно са описани в Протокол № 1/09.03.2017 г., Протокол №
2/21.03.2017 г. и Протокол № 3/31.03.2017 г. - неразделна част от настоящия доклад,
описани съответно като приложение № 1, приложение № 2 и приложение № 3. В резюме:
1. Действия по отваряне и разглеждане на офертите:
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На 25.10.2016 г. в 10:00 часа, в заседателната зала, находяща се на етаж № 3 в
административната сграда на АГКК с адрес: гр. София, кв. Павлово, ул. „Мусала“ № 1, в
изпълнение на Заповед № РД-19-27/25.10.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК и
във връзка с Решение № РД-19-27/31.08.2016 г. за откриване на процедура за възлагане на
обществена поръчка, се проведе публично заседание на комисията, опредена със същата
заповед.
Председателят на комисията получи от деловодството постъпилите оферти, заедно
с входящия регистър към тях, за което на основание чл. 48, ал. 6 от ППЗОП се състави и
подписа приемо-предавателен протокол.
На заседанието не присъстваха представители на участниците в процедурата:
Председателят на комисията докладва пред комисията и представителите на
участниците, че са му предадени от възложителя шест броя запечатани непрозрачни
опаковки, върху които са отразени: пълното наименование на подателя - участник,
наименованието на възложителя, наименованието на офертата, за която се участва,
подписите и печатите на лицата, подали и приели офертата, входящия номер, датата и
часът на внасяне последните в деловодството на АГКК, комисията констатира, че
подадените оферти са оформени и представени съобразно изискванията на чл. 47, ал. 1, ал.
2, ал. 3, ал. 4, ал. 9 от ППЗОП и изискванията на възложителя.
На основание чл. 54, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП, работата на комисията
продължи с отварянето на офертите, съобразно реда на тяхното постъпване, а именно:
- Плик № 1 – оферта с рег. вх. № 99-606/10.10.2016 г. подадена от „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО
БЪЛГАРИЯ“ АД;
- Плик № 2 – оферта с рег. № 99-629/24.10.2016 г. подадена от „ЕНЕРГО-ПРО
ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ“ ЕООД;
- Плик № 3 – оферта с рег. № 99-627/24.10.2016 г. подадена от „МОСТ ЕНЕРДЖИ“
АД;
-

Плик

№

4

–

оферта

с

рег.

№

99-628/24.10.2016

г.

подадена

от

„ЕНЕРГОИНВЕСТМЪНТ“ АД.
В закрито заседание, при разглеждане офертите на „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“
АД, „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ“ ЕООД и „ЕНЕРГОИНВЕСТМЪНТ“ АД
комисията установи, липси и непълноти в предоставената информация относно личното
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. В тази връзка, на основание
и в срока на чл.54, ал.9 ППЗОП беше дадена възможност на участниците да представят
допълнително документи и информация, конкретно посочени в Протокол № 1 от работата
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на комисията, публикуван на „Профила на купувача“ на страницата на АГКК. Протоколът
беше изпратен на участниците по електронен път.
Допълнителните документи бяха представени от изброените по-горе участници, в
срок. След разглеждането им, бе установено съответствие с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор.
Едновременно с горното, в хода на работата на комисията, поради изтичане срока на
офертите на участниците и след покана, участникът „ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА“
АД не изрази воля за удължаване срока на валидност на представената оферта, а участникът
„ЕНЕРДЖИ МТ“ ЕАД (оферта вх.№ 99-629/24.10.2016 г.) с писмо с рег. № 99629/01.03.2017г. изрази становище, че не е в състояние да удължи срока на валидност на
подадената оферта. В резултат на което комисията приема обсъжданите оферти на
участниците за невалидни.
На основание чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане
на Техническото предложение на допуснатите оферти и провери за тяхното съответствие с
предварително обявените условия на Възложителя.
След като разгледа Техническите предложения на петимата участници, комисията
установи, че същите отговарят на Техническата спецификация и на предварително
обявените условия на Възложителя и допусна всички участници до следващия етап от
разглеждане на офертите – отваряне на ценовите предложения.
След извършване на горните действия и при спазване условията на чл. 57, ал. 3 от
ППЗОП, бе насрочено публично заседаниe за отваряне на ценовите предложения на

допуснатите участници.
За действията на комисията беше съставен Протокол № 2/31.01.2017 г., публикуван
на „Профила на купувача“ на страницата на АГКК и изпратен до участниците по
електронен път. Като дата за отваряне на ценовите предложения к омисията определи
24.03.2017 г., 10.00 ч.

2. Действия свързани с отваряне на ценовите предложения на участниците:
Ценовите предложения се отвориха на публично заседание, което се проведе на
определената дата, в сградата на АГКК. На заседанието не присъстваха представители на
участниците, подали оферти.
Ценовите предложения, са следните:
1. За Обособена позиция № 1
Оферта

Участник

Предлагана цена за един кWh
активна нетна ел.енергия за
ниско напр. без такси, акциз и
др. ел-ти на доставката, без
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включен ДДС

вх. № 99-606/24.10.2016 г.
вх. № 99-629/24.10.2016 г.

„ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“
АД
„ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ
УСЛУГИ“ ЕООД

0.06680 лв.
0.07350 лв.

вх. № 99-627/24.10.2016 г.

„МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД

0.06733 лв.

вх. № 99-628/24.10.2016 г.

„ЕНЕРГОИНВЕСТМЪНТ“ АД

0.06713 лв.

2. За Обособена позиция № 2
Оферта

вх. № 99-606/24.10.2016 г.
вх. № 99-629/24.10.2016 г.

Участник

„ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“
АД
„ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ
УСЛУГИ“ ЕООД

Предлагана цена за един кWh
активна нетна ел.енергия за
ниско напр. без такси, акциз и
др. ел-ти на доставката, без
включен ДДС

0.06680 лв.
0.07350 лв.

вх. № 99-627/24.10.2016 г.

„МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД

0.06803 лв.

вх. № 99-628/24.10.2016 г.

„ЕНЕРГОИНВЕСТМЪНТ“ АД

0.06713 лв.

3. За Обособена позиция № 3
Оферта

вх. № 99-606/24.10.2016 г.
вх. № 99-629/24.10.2016 г.

Участник

„ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“
АД
„ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ
УСЛУГИ“ ЕООД

Предлагана цена за един кWh
активна нетна ел.енергия за
ниско напр. без такси, акциз и
др. ел-ти на доставката, без
включен ДДС

0.06680 лв.
0.07350 лв.

вх. № 99-627/24.10.2016 г.

„МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД

0.06803 лв.

вх. № 99-628/24.10.2016 г.

„ЕНЕРГОИНВЕСТМЪНТ“ АД

0.06713 лв.

4. За Обособена позиция № 4
Оферта

Участник

Предлагана цена за един кWh
активна нетна ел.енергия за
ниско напр. без такси, акциз и
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др. ел-ти на доставката, без
включен ДДС

вх. № 99-606/24.10.2016 г.
вх. № 99-629/24.10.2016 г.

„ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“
АД
„ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ
УСЛУГИ“ ЕООД

0.06680 лв.
0.07350 лв.

вх. № 99-627/24.10.2016 г.

„МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД

0.06733 лв.

вх. № 99-628/24.10.2016 г.

„ЕНЕРГОИНВЕСТМЪНТ“ АД

0.06713 лв.

5. За Обособена позиция № 5
Оферта

вх. № 99-606/24.10.2016 г.
вх. № 99-629/24.10.2016 г.

Участник

„ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“
АД
„ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ
УСЛУГИ“ ЕООД

Предлагана цена за един кWh
активна нетна ел.енергия за
ниско напр. без такси, акциз и
др. ел-ти на доставката, без
включен ДДС

0.06680 лв.
0.07350 лв.

вх. № 99-627/24.10.2016 г.

„МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД

0.06733 лв.

вх. № 99-628/24.10.2016 г.

„ЕНЕРГОИНВЕСТМЪНТ“ АД

0.06713 лв.

6. За Обособена позиция № 6
Оферта

вх. № 99-606/24.10.2016 г.
вх. № 99-629/24.10.2016 г.

Участник

„ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“
АД
„ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ
УСЛУГИ“ ЕООД

Предлагана цена за един кWh
активна нетна ел.енергия за
ниско напр. без такси, акциз и
др. ел-ти на доставката, без
включен ДДС

0.06680 лв.
0.07350 лв.

вх. № 99-627/24.10.2016 г.

„МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД

0.06733 лв.

вх. № 99-628/24.10.2016 г.

„ЕНЕРГОИНВЕСТМЪНТ“ АД

0.06713 лв.

7. За Обособена позиция № 7
Оферта

Участник

Предлагана цена за един кWh
активна нетна ел.енергия за
средно напр. без такси, акциз и
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др. ел-ти на доставката, без
включен ДДС

вх. № 99-606/24.10.2016 г.
вх. № 99-629/24.10.2016 г.

„ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“
АД
„ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ

0.06680 лв.
0.07350 лв.

УСЛУГИ“ ЕООД

вх. № 99-627/24.10.2016 г.

„МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД

0.06733 лв.

вх. № 99-628/24.10.2016 г.

„ЕНЕРГОИНВЕСТМЪНТ“ АД

0.06713 лв.

В хода на

продължилото

закрито заседание,

комисията констатира, че

предложените ценови параметри на участниците не надвишават прогнозната стойност на
поръчката, посочена в т.1 „Общи услови“, буква Б „Обект на обществената поръчка“, за
съответните отделни обособени позиции.
ІІI. Класиране на участниците:
Класиране на участниците по степента на съответствие на офертите с
предварително обявените от Възложителя условия. Класирането на ценовите предложения
е на основание чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП и посочени в Раздел III „Методика на оценка на
офертите”, т. I „Критерии за оценка на офертата“ - при критерий за възлагане „най-ниска
цена “, който съдържа два показателя.
Крайното класиране на допуснатите оферти се извършва на база комплексна
оценка за всяка оферта.
Комплексната оценка се формира, като сбор от 2 показателя:
1. Цена за реално консумиран 1 KWh без такса „Задължения към обществото”,
акциз и ДДС с тежест 80 % в комплексната оценка.
2. Месечна цена за администриране на нормативно установените разходи за
пренос и достъп с тежест 20 % в комплексната оценка.
Комплексната оценка се изчислява по следната формула:
КО = 0,8*Ц + 0,2*Т, приложима към всеки участник, където:
КО – Комплексна оценка;
Ц – Оценка на ценовия параметър за реално консумиран 1 KWh без такса „Задължения
към обществото”, акциз и ДДС;
Т – Оценка на ценовия параметър за месечна цена за администриране на нормативно
установените разходи за пренос и достъп.
Максималната възможна комплексна оценка на офертата е 100 т.
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Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.
Резултатите се закръгляват до петия знак след десетичната запетая.
А. Оценка на ценовия параметър за реално консумиран 1 KWh
Максималната възможна оценка по този показател е 100 т.
Оценката на предложения ценови параметър за реално консумиран 1 KWh на
конкретния участник се изчислява по формулата:
Ц = 100*(Ц min/Ц уч), където
Ц – Оценка на ценовия параметър за реално консумиран 1 KWh на съответния участник;
Ц min – Минимална стойност на ценовия параметър за реално консумиран 1 KWh
измежду всички оферти;
Ц уч – Стойност на ценовия параметър за реално консумиран 1 КWh, предложена от
съответния участник.
Резултатите се закръгляват до петия знак след десетичната запетая.
Б. Оценка на ценовия параметър за месечна цена за администриране на
нормативно установените разходи за пренос и достъп.
Максималната възможна оценка по този показател е 100 т.
Оценката на предложения ценови параметър за един месец за администриране на
нормативно установените разходи за пренос и достъп се изчислява по формулата:
Т = 100*(Т min/Т уч), където
Т – Оценка на ценовия параметър за месечна цена за администриране на съответния
участник.
Т min – Минимална месечна стойност на ценовия параметър за администриране измежду
всички оферти;
Т уч – месечна цена за администриране, предложена от съответния участник.
Резултатите се закръгляват до петия знак след десетичната запетая.
Предложенията се класират от офертата получила най-висока комплексна
оценка към следващите.
По Обособена позиция № 1:
Класиране по
Обособена позиция 1

Участник

Точки

Първо място

„ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД

80.00000 т.

Второ място

„ЕНЕРГОИНВЕСТМЪНТ“ АД

79.60640 т.
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Трето място

„МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД

79.37040 т.

Четвърто място

„ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ“ ЕООД

72.70720 т.

По Обособена позиция № 2:
Класиране по
Обособена позиция 2

Участник

Точки

Първо място

„ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД

80.00000 т.

Второ място

„ЕНЕРГОИНВЕСТМЪНТ“ АД

79.60640 т.

Трето място

„МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД

78.55360 т.

Четвърто място

„ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ“ ЕООД

72.70720 т.

По Обособена позиция № 3:
Класиране по
Обособена позиция 3

Участник

Точки

Първо място

„ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД

80.00000 т.

Второ място

„ЕНЕРГОИНВЕСТМЪНТ“ АД

79.60640 т.

Трето място

„МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД

78.55360 т.

Четвърто място

„ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ“ ЕООД

72.70720 т.

По Обособена позиция № 4:
Класиране по
Обособена позиция 4

Участник

Точки

Първо място

„ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД

80.00000 т.

Второ място

„ЕНЕРГОИНВЕСТМЪНТ“ АД

79.60640 т.

Трето място

„МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД

79.37040 т.

Четвърто място

„ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ“ ЕООД

72.70720 т.

По Обособена позиция № 5:
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Класиране по
Обособена позиция 5

Участник

Точки

Първо място

„ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД

80.00000 т.

Второ място

„ЕНЕРГОИНВЕСТМЪНТ“ АД

79.60640 т.

Трето място

„МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД

79.37040 т.

Четвърто място

„ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ“ ЕООД

72.70720 т.

По Обособена позиция № 6:
Класиране по
Обособена позиция 6

Участник

Точки

Първо място

„ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД

80.00000 т.

Второ място

„ЕНЕРГОИНВЕСТМЪНТ“ АД

79.60640 т.

Трето място

„МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД

79.37040 т.

Четвърто място

„ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ“ ЕООД

72.70720 т.

По Обособена позиция № 7:
Класиране по
Обособена позиция 7

Участник

Точки

Първо място

„ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД

80.00000 т.

Второ място

„ЕНЕРГОИНВЕСТМЪНТ“ АД

79.60640 т.

Трето място

„МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД

79.37040 т.

Четвърто място

„ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ“ ЕООД

72.70720 т.

ІV. Предложение за сключване на договор с класирания на първо място
участник:
Предвид извършеното класиране и на основание чл. 60, ал. 1, т. 9 от ППЗОП
комисията предлага на Възложителя, да сключи договор с класирания на първо място
участник, съответно по всяка обособенa позиция, а именно:
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Обособена
позиция

КЛАСИРАН УЧАСТНИК

(ОП) №-р

Оферта
(вх. № и на получаване)

ОП № 1

„ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД

вх. № 99-606/10.10.2016 г.

ОП № 2

„ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД

вх. № 99-606/10.10.2016 г.

ОП № 3

„ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД

вх. № 99-606/10.10.2016 г.

ОП № 4

„ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД

вх. № 99-606/10.10.2016 г.

ОП № 5

„ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД

вх. № 99-606/10.10.2016 г.

ОП № 6

„ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД

вх. № 99-606/10.10.2016 г.

ОП № 7

„ ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД

вх. № 99-606/10.10.2016 г.

На основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП и чл. 60, ал. 3 от ППЗОП, представяме
настоящия доклад за утвърждаване заедно с цялата документация по откритата процедура
за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на доставчик на активна нетна
електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско и средно
напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за нуждите на
Агенция по геодезия, картография и кадастър (AГКК), по седем обособени позиции“.
Настоящият доклад бе съставен на 31.03.2017 г. и се подписа от членовете на
комисията, в един екземпляр.
Приложение:
1. Протокол № 1/09.03.2017 г.;
2. Протокол № 2/21.03.2017 г.;
3. Протокол № 3/31.03.2017 г.
КОМИСИЯ:
Председател: п /не се чете/
Анна Караиванова
Членове:
Снежанка Велева п /не се чете/

Веселин Георгиев п /не се чете/
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