
РЕШЕНИЕ 

За класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка 

На основание чл.73, ал.1 от Закона за обществените поръчки(отм.) във връзка с §18 

от ПЗР на Закона за обществените поръчки, обн., ДВ, бр.13 от 16.02.2016 г., в сила от 
15.04.2016 г. и отразени резултати в Протокол № 1 от 11.05.2016 г. и Протокол № 2 от 
16.05.2016 г. на комисия, назначена със Заповед № РД-09-35/11.05.2016 г. на проф.дхн 

Петко Иванов - Директор на Института по органична химия с Центьр по фитохимия към 

Българска академия на науките за провеждане на откритата процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно 

напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на 

либерализиран пазар за нуждите на Института по органична химия с Център по 

фитохимия към Българска академия на науките ", открита с Решение № РД-09-

27/05.04.2016 г. на Възложителя и обявена на електронната страница на АОП под № 

00819-2016-0001 

ОБЯВЯВАМ: 

1. Възприемам изцяло решенията на комисията, назначена със Заповед № Р Д-09-
35/11.05 .2016 г. на Директора на Института по органична химия с Център по фитохимия 

към Българска академия на науките относно разглеждане, оценка и класиране на офертите 

на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение и избор на 

координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на 

Института по органична химия с Център по фитохимия към Българска академия на 

науките ". 

След като се запознах с офертата на участника в откритата процедура и с 

протоколите на комисията, извършила разглеждането, оценката и класирането установих, 

че оферта е подадена от един участник, както следва: 

„Мост Енерджи" АД - с вх. № 378/10.05.2016 г. 

11. Основавайки се на мотивите, заложени в цялостната работа на комисията относно 
представеното от участника предложение и извършеното оценяване по критерий „най-



ниска цена", отразено в Протокол № 1 от 11.05.2016 г. и в Протокол № 2 от 16.05.2016 г., 

обявявам КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИКА в процедура за избор на изпълнител на 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно 

напрежение и избор на координатор на бшюнсираща група при условията на 

либершzuзиран пазар за нуждите на Института по органична химия с Център по 

фитохuмия към Българска академия на науките ", както следва: 

I-во място - „Мост Енерджи" АД с предложена цена за 1 MWh - 74,73 лева без 

ДДС. 

Класирането е направено от комисията за разглеждане, оценка и класиране на 

офертите, същата е извършила работата си добросъвестно, съгласно изискванията на 

Закона за обществените поръчки (ЗОП) (отм.) и цялостната документация за откриване на 

обществената поръчка, утвърдена от Възложителя. 

Оценката и класирането на участника е извършено от комисията по реда на чл. 71, 

ал.1 и 3 от ЗОП(отм.), по предварително избрания критерий „най-ниска цена", като е 

преценена степента на съответствие на предложените в офертата на участника условия със 

законовите и специфичните изисквания на Възложителя. 

Офертата на класирания участник отговаря напълно на обявените от Възложителя 

условия. 

111. Въз основа на изложеното, ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на 

обществената поръчка участника „Мост Енерджи" АД, класиран на първо място съгласно 

т.П от настоящото решение. 

IV. В процедурата няма отстранени участници. 

Решението подлежи на обжалване в 1 О - дневен срок, считано от датата на 

получаване от участника на копие от него, по реда на чл.120 от ЗОП( отм.) във връзка с § 18 

от ПЗР на Закона за обществените поръчки, обн„ ДВ, бр.13 от 16.02.2016 г„ в сила от 

15.04.2016 г„ пред Комисията за защита на конкуренцията. 

На основание чл. 73, ал.3 от ЗОП(отм.) настоящото решение да се изпрати до 

участника в процедурата. 
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