На 19.01.2017г. от 8,00ч. в заседателната зала при кабинета на изпълнителния
директор на възложителя в гр.Кютендил, пл.“ 17-ти януари“№1, ет.2, комисията
продължи работата си като отвори ценовитепредложения в запечатаните пликове на
участниците по реда на тяхното постъпване и установи следните предложени цени без
ДДС:
1. „Кей Ар Джи” ЕООД: 68,90лв.

2. „Гранд Енерджи Дистрибюшън” ЕООД: 69,20лв.
3. „Енергийна финансова група” ООД: 76,00лв.
4. „Енерджи МТ” ЕАД: 68,50лв.
5. „Мост Енерджи” АД: 66,73лв.
6.

„Чез Трейд България” АД: 6 9 ,3 1лв.
Доколкото комисията установи съответствие на всяка една от

офертите с предварително обявените от възложителя условия, в т.ч.
притежание на лицензия за търговия с електрическа енергия и всички
предложени цени са под определения от възложителя праг, комисията
пристъпи към оценяване и класиране на участниците по обявения от
възложителя критерий „най-ниска предложена цена“, като единодушно
РЕШИ:
Класира

участниците

в

процедурата

за

„Доставка

на

нетна

електрическа енергия - ниско напрежение, координиране на стандартна балансираща
група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите
за небаланси” за нуждите на МБАЛ”Д-р Никола Василиев”АД, гр.Кюстендил както
следва:

1. „Мост Енерджи” АД: 66,73лв.
2. „Енерджи МТ” ЕАД: 68,50лв.
3.

„Кей Ар Джи” ЕООД: 68,90лв.

4. „Гранд Енерджи Дистрибюшън” ЕООД: 69,20лв.
5. „Чез Трейд България” АД: 6 9 ,3 1лв.
6. „Енергийна финансова група” ООД: 76,00лв.
Комисията приключи работа и предаде настоящия протокол заедно с
офертите и цялата документация по процедурата на изп.директор на

Днес, 27.01.2017г., подписаният д-р Александър Стефанов Величков, изпълнителен

директор ан МБАЛ“Д-р Никола Василиев“АД, гр.Кюстендил, след като
получих от комисията на 25.01.2017г. настоящият протокол заедно с
офертите и цялата документация по процедурата, и след запознаване с
извършените от комисията действия, установих, че същите са съобразени с
изискванията на чл. 178-181 от ЗОП, както и ощите правила за възлагане на
обществени поръчки, поради което и на основание чл. 181, ал.5 вр. с ал.4
от ЗОП

РЕШИХ:

УТВЪРЖ ДАВАМ настг-

-----------------

27.01.2017Г.

:личков- изп. директор

