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          /ПРЕПИС/ 

УТВЪРЖДАВАМ: …(П) чл. 59 ЗЗЛД …… 

За Директор СИДП ДП – гр. Шумен: 

инж. Петър Ганев - зам.-директор на 

СИДП ДП -гр. Шумен, съгласно Заповед за 

заместване № РД63-2/11.02.2019 г. от МЗХГ 

дата: 18.03.2019 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

Днес 21.02.2019 г. в 14:00 часа комисията, назначена със Заповед №73/21.02.2019г. на 

директора на СИДП ДП – Шумен, издадена на основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП, се събра на свое 

първо редовно заседание, за да проведе процедура за определяне на изпълнител и възлагане 

изпълнението на 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 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 №01 от 29.01.2019 г. на Директора на „Североизточно държавно предприятие“ ДП 

Шумен, с идентификационен номер на поръчката в РОП 8 9 1 27 5 / 29 . 0 1 . 20 19  г .  

Комисията е в състав, както следва: 

Чл. 59 ЗЗЛД 

Комисията е в пълен и редовен състав. Няма промяна на датата и часа за отваряне на 

постъпилите предложения (оферти). Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на Закона за 

обществените поръчки, изискванията на Възложителя и условията за провеждане на 

процедурата, съгласно документацията за участие. 

Комисията установи, че са спазени изискванията на закона, относно сроковете за 

изпращане на Решението и Обявлението за откриване на процедурата до Агенцията за 

обществени поръчки. Същите са публикувани по надлежния ред в електронния регистър на 

АОП, а документация и в профила на купувача. 

Председателят на комисията получи Регистър за заведени и получени оферти и самите 

оферти от съответния служител на възложителя, чрез предавателно-приемателен протокол и 

представи на комисията списък на кандидатите, подали оферта– удостоверен в предавателно-

приемателния протокол, съгласно чл. 48, ал. 6, във вр. с чл. 48, ал. 1 от ППЗОП. 

Съгласно списъка комисията установи, че оферти за участие, депозирани в определения 

срок са постъпили от трима кандидати, а именно: 

- Кандидат № 1: „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ“ ЕООД, с вх. № 857 от 

19.02.2019 г., подадена в 09:15 часа, чрез куриер; 

- Кандидат № 2: „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД, с вх. № 865 от 19.02.2019 г., 

подадена в 10:00 часа, чрез куриер; 

- Кандидат № 3: „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД, с вх. № 872 от 19.02.2019 г., подадена в 

14:30 часа, чрез куриер. 

След получаване на регистъра с постъпили оферти, членовете на комисията подписаха 

декларации, съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 8 от ППЗОП. Няма член на комисията 

направил отвод. 



2 

Кандидатите са вписани в Регистър за получени оферти, като са записани всички данни, 

съгласно чл. 48, ал. 1 от ППЗОП. 

Комисията констатира, че кандидатите са представили своите оферти в запечатани, 

непрозрачни опаковки, с ненарушена цялост с отбелязани всички данни, съгласно чл. 47, ал. 2 

от ППЗОП. При приемане на офертите върху опаковката са нанесени всички данни, съгласно 

чл. 48, ал. 2 от ППЗОП и на приносителя е издаден документ. 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП, председателят на 

комисията определи график за работата на комисията, съобразно с предварително обявената 

дата и час за разглеждане на офертите в Обявлението към настоящата процедура и Заповед № 

73/21.02.2019 г. на директора на СИДП ДП Шумен, а именно: 

- публично заседание, което включва: откриване на заседанието от 14,00 часа на 

21.02.2019 г., комисията ще отвори последователно опаковките на постъпилите оферти, 

съгласно ЗОП и ППЗОП и ще оповести гласно приложените в съответната опаковка документи; 

- след приключване на публичната част комисията ще проведе закрито заседание, в което 

ще разгледа документите, относно личното състояние на кандидата и критериите за подбор, 

съгласно ЗОП, ППЗОП и предварително обявените условия на възложителя; 

- в зависимост от констатациите на комисията относно представените документи, 

удостоверяващи изпълнението от страна на кандидатите на критериите за допускане и подбор 

комисията ще извърши преглед и оценка на техническото предложение на съответния кандидат 

и ще определи дата и час за отваряне и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите 

кандидати. 

При провеждане на процедурата комисията установи, че в залата не присъстват 

кандидати, депозирали оферта или техни представители, както и представители на средствата 

за масова информация, което обстоятелство се отрази в Присъствен лист, подписан от трима 

членове на комисията. Присъственият лист е неразделна част от процедурното досие. 

Разпечатката към 21.02.2019 г. от извършената от страна на комисията служебна 

проверка на актуалното състояние на кандидатите в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията, е приложена към документацията.  

В изпълнение на изискванията на чл. 54 ал. 3 от ППЗОП комисията пристъпи към 

отваряне по реда на тяхното постъпване депозираните от кандидатите оферти и оповестяване 

на съдържанието им. 

I. Комисията пристъпи към отваряне офертата на Кандидат № 1: „ЕНЕРГО-ПРО 

ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ“ ЕООД и установи наличието в опаковката на Кандидата 

следните документи, представени от него: 

1. Документи за подбор относно техническите и професионални способности на 

кандидата.  

2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката с приложени към него 

доказателства.  

3. Един запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. С оглед разпоредбите 

на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, пликът с надпис „Предлагани ценови параметри “ беше подписан от 

членове на комисията. 

След извършен преглед, комисията обяви наличието на следните документи за подбор 

относно професионални способности на кандидата и техническото предложение за изпълнение 

на поръчката с приложени към него доказателства: 

1. Опис на представените с офертата документи – образец № 1 – оригинал; 

2. Оферта за участие в процедурата – образец № 2 – оригинал; 

3. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 

(еЕЕДОП) – образец №3 - надлежно попълнен съгласно изискванията на възложителя 

и съгласно приложените по-долу изброени документи, удостоверяващи 

изпълнението на изискванията на възложителя за допускане до участие - представен 

на електронен носител и подписан по електронен път с електронния подпис на 

управителя на дружеството; 
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4. Пълномощно с рег. № 7336 от 13.07.2017 г. на Ивайло Иванов, нотариус с рег. № 384 

на НК, с район на действие Софийски районен съд, с което Яна Маринова Димитрова 

и Боян Михайлов Кършаков упълномощават чл. 59 ЗЗЛД всеки един поотделно да 

представляват дружеството – оригинал; 

5. Техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка – образец №4- 

оригинал; 

6. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – образец №6 – 

оригинал; 

7. Декларация за информираност и съгласие за обработка на лични данни – образец № 

7 – два броя – оригинали; 

8. Декларация за срока на валидност на офертата – образец №8 – оригинал; 

9. Документ от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД с изх. № ЕСО 8.1/04.01.2019 

г., относно справка за брой участници в балансиращата група на „Енерго-про 

Енергийни Услуги“ ЕООД към 01.01.2019 г. – заверено копие; 

10. Удостоверение от „Електроразпределение Север“ АД за сключен Рамков договор с 

„Енерго-про Енергийни Услуги“ ЕООД – заверено копие; 

11. Декларация за потвърждение на възможностите за доставки на цялото количество 

електроенергия – оригинал; 

12. Плик „Предлагани ценови параметри“ - Ценово предложение – образец №5. 

Всички документи са представени от Кандидата по образците одобрени от Възложителя 

и приложени към документацията на процедурата. Същите са подписани от упълномощените 

представители на дружеството. 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима членове на комисията 

подписаха техническото предложение на Кандидат №1. 

 

II. Комисията пристъпи към отваряне офертата на Кандидат № 2 - „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ 

ГЛОБАЛ“ ОДД и установи наличието в опаковката на Кандидата следните документи, 

представени от него: 

1. Документи за подбор относно техническите и професионални способности на 

кандидата. 

2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката с приложени към него 

доказателства. 

3. Един запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. С оглед разпоредбите 

на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ беше подписан от 

членове на комисията. 

След извършен преглед, комисията обяви наличието на следните документи за подбор 

относно техническите и професионални способности на кандидата, и техническото 

предложение за изпълнение на поръчката с приложени към него доказателства: 

1. Опис на представените с офертата документи – образец № 1 – оригинал; 

2. Оферта за участие в процедурата – образец № 2 – оригинал; 

3. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 

(еЕЕДОП) – образец №3 - надлежно попълнен съгласно изискванията на възложителя 

и съгласно приложените по-долу изброени документи, удостоверяващи 

изпълнението на изискванията на възложителя за допускане до участие - представен 

на електронен носител и подписан по електронен път с електронния подпис на 

управителя на дружеството; 

4. Техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка – образец №4- 

оригинал; 

5. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – образец №6 – 

оригинал; 

6. Декларация за информираност и съгласие за обработка на лични данни – образец № 

7 – един брой – оригинал; 

7. Декларация за срока на валидност на офертата – образец №8 – оригинал; 

8. Декларация за промяна на името на дружеството; 
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9. Документ от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД с изх. № ЕСО 

661.1/23.01.2019 г., относно справка за брой участници в балансиращата група на 

„АВВ ЕЛЕКТРИФИЦИРАНЕ“ ООД към 01.01.2019 г. – заверено копие; 

10. Удостоверение от „Електроразпределение Север“ АД за сключен Рамков договор с 

„АВВ ЕЛЕКТРИФИЦИРАНЕ“ ООД – заверено копие; 

11. Декларация за потвърждение на възможностите за доставки на цялото количество 

електроенергия – оригинал; 

12. Плик „Предлагани ценови параметри“ - Ценово предложение – образец №5. 

Всички документи са представени от Кандидата по образците одобрени от Възложителя 

и приложени към документацията на процедурата. Същите са подписани от управителя на 

кандидата лично. 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима членове на комисията 

подписаха техническото предложение на Кандидата. 

III. Комисията пристъпи към отваряне офертата на Кандидат № 3 „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ 

AД и установи наличието в опаковката на Кандидата следните документи, представени 

от него: 

1. Документи за подбор относно техническите и професионални способности на 

кандидата. 

2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката с приложени към него 

доказателства. 

3. Един запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. С оглед разпоредбите 

на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ беше подписан от 

членове на комисията. 

След извършен преглед, комисията обяви наличието на следните документи за подбор 

относно техническите и професионални способности на кандидата, и техническото 

предложение за изпълнение на поръчката с приложени към него доказателства: 

1. Опис на представените с офертата документи – образец № 1 – оригинал; 

2. Оферта за участие в процедурата – образец № 2 – оригинал; 

3. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 

(еЕЕДОП) – образец №3 - надлежно попълнен съгласно изискванията на възложителя 

и съгласно приложените по-долу изброени документи, удостоверяващи 

изпълнението на изискванията на възложителя за допускане до участие - представен 

на електронен носител и подписан по електронен път с електронния подпис на 

членовете на съвета на директорите на дружеството; 

4. Техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка – образец №4- 

оригинал; 

5. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – образец №6 – 

оригинал; 

6. Декларация за информираност и съгласие за обработка на лични данни – образец № 

7 – един брой – оригинал; 

7. Декларация за срока на валидност на офертата – образец №8 – оригинал; 

8. Документ от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД с изх. № ЕСО 

662.1/23.01.2019 г., относно справка за брой участници в балансиращата група на 

„ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД към 01.01.2019 г. – заверено копие; 

9. Удостоверение от „Енерго-про Мрежи“ АД за сключен Рамков договор с „ЕНЕРДЖИ 

МАРКЕТ“ АД – заверено копие; 

10. Декларация за потвърждение на възможностите за доставки на цялото количество 

електроенергия – оригинал; 

11. Плик „Предлагани ценови параметри“ – Ценово/ предложение – образец №5. 

Всички документи са представени от Кандидата по образците одобрени от Възложителя 

и приложени към документацията на процедурата. Същите са подписани от управителя на 

кандидата лично. 
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В изпълнение на разпоредбите на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима членове на комисията 

подписаха техническото предложение на Кандидата. 

С това приключи откритата част на заседанието и комисия обяви че съгласно 

предварителния график за работа, в закрито заседание, което ще започне в 10:00 часа на 

22.02.2019 г., ще премине към обстоен преглед на приложените документи за допустимост на 

тримата кандидати. 

 

На 22.02.2019 г., в 10:00 часа, комисията пристъпи към преглед и проверка на 

представените от кандидатите документи за допустимост и установяване изпълнението на 

поставените от възложителя критерии за подбор. 

I. Комисията пристъпи към преглед и проверка на представените от Кандидат № 1 – 

„ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ“ ЕООД документи: 

І.1. По следните документи представени от кандидата: 1. Опис на представените с 

офертата документи – образец № 1; 2. Oферта за участие в процедурата – образец № 2;                     

3. Електронен носител (компакт диск), съдържащ надлежно попълнен и подписан с електронен 

подпис от управителя на кандидата „Стандартен образец за Единния европейски документ за 

обществени поръчки“  (ЕЕДОП) по образец №3 към документацията; 4. Декларация за съгласие 

с клаузите на приложения проект на договор – образец №6; 5. Декларация за информираност и 

съгласие за обработка на лични данни – образец № 7; 6. Декларация за срока на валидност на 

офертата – образец № 8, комисията не констатира несъответствия и непълноти относно 

тяхната форма като образец утвърден от възложителя и заявените със съдържането им факти и 

обстоятелства, съгласно утвърдените условия и разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. 

І.2. По изискванията по отношение на личното състояние на кандидата и наличие на 

основания за задължително отстраняване по чл.54 и чл.55 от ЗОП, обявени от възложителя: 

кандидатът в ЕЕДОП е обявил липсата основанията за отстраняване. 

І.3. По изискванията за годност на кандидата: същият е обявил в електронния ЕЕДОП, 

че притежава валиден лиценз за търговия с ел. енергия, издаден от КЕВР. 

І.4. По критериите за подбор отнасящи се до технически и професионални способности 

на кандидата, обявени от възложителя:  

- кандидатът е обявил в ЕЕДОП изпълнени дейности с предмет и обем идентични с 

предмета на настоящата поръчка за последните три години; 

- кандидатът е обявил в ЕЕДОП че притежава сертификат за внедрена система за 

управление на качеството, съгласно изискванията на стандарт БДС ISO 9001:2015. 

Общо заключение по изпълнение на критериите по допустимост от страна на 

Кандидат № 1 – „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ“ ЕООД: комисията прие за 

установено, че посоченият кандидат изпълнява поставените от Възложителя минимални 

изисквания по критериите за подбор свързани с личното състояние на кандидата и липсата на 

основания за задължително отстраняване по чл.54 и чл.55 от ЗОП, годността и изпълнява 

поставените от възложителя минимални изисквания по критериите за подбор отнасящи се до 

технически и професионални възможности на кандидата. Комисията не установява липси и 

несъответствия в така представените документи от кандидата по допускането му до участие в 

следващите етапи на процедурата. 

 

II. Комисията пристъпи към преглед и проверка на представените от Кандидат № 2 – 

„ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ОДД документи: 

IІ.1. По следните документи представени от кандидата: 1. Опис на представените с 

офертата документи – образец № 1; 2. Oферта за участие в процедурата – образец № 2;                     

3. Електронен носител (компакт диск), съдържащ надлежно попълнен и подписан с електронен 

подпис от управителя на кандидата „Стандартен образец за Единния европейски документ за 

обществени поръчки“  (ЕЕДОП) по образец №3 към документацията; 4. Декларация за съгласие 

с клаузите на приложения проект на договор – образец №6; 5. Декларация за информираност и 

съгласие за обработка на лични данни – образец № 7; 6. Декларация за срока на валидност на 

офертата – образец № 8, 7. Декларация за промяна името на дружеството, комисията не 
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констатира несъответствия и непълноти относно тяхната форма като образец утвърден от 

възложителя и заявените със съдържането им факти и обстоятелства, съгласно утвърдените 

условия и разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. 

IІ.2. По изискванията по отношение на личното състояние на кандидата и наличие на 

основания за задължително отстраняване по чл.54 и чл.55 от ЗОП, обявени от възложителя: 

кандидатът в ЕЕДОП е обявил липсата основанията за отстраняване. 

IІ.3. По изискванията за годност на кандидата: същият е обявил в електронния ЕЕДОП, 

че притежава валиден лиценз за търговия с ел. енергия, издаден от КЕВР. 

IІ.4. По критериите за подбор отнасящи се до технически и професионални 

способности на кандидата, обявени от възложителя:  

- кандидатът е обявил в ЕЕДОП изпълнени дейности с предмет и обем идентични с 

предмета на настоящата поръчка за последните три години; 

- кандидатът е обявил в ЕЕДОП че притежава сертификат за внедрена система за 

управление на качеството, съгласно изискванията на стандарт БДС ISO 9001:2015. 

Общо заключение по изпълнение на критериите по допустимост от страна на 

Кандидат № 2 – „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ОДД: комисията прие за установено, че 

посоченият кандидат изпълнява поставените от Възложителя минимални изисквания по 

критериите за подбор свързани с личното състояние на кандидата и липсата на основания за 

задължително отстраняване по чл.54 и чл.55 от ЗОП, годността и изпълнява поставените от 

възложителя минимални изисквания по критериите за подбор отнасящи се до технически и 

професионални възможности на кандидата. Комисията не установява липси и несъответствия в 

така представените документи от кандидата по допускането му до участие в следващите етапи 

на процедурата. 

 

III. Комисията пристъпи към преглед и проверка на представените от Кандидат № 3 – 

„ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ AД документи: 

IIІ.1. По следните документи представени от кандидата: 1. Опис на представените с 

офертата документи – образец № 1; 2. Oферта за участие в процедурата – образец № 2;                     

3. Електронен носител (компакт диск), съдържащ надлежно попълнен и подписан с електронен 

подпис от управителя на кандидата „Стандартен образец за Единния европейски документ за 

обществени поръчки“  (ЕЕДОП) по образец №3 към документацията; 4. Декларация за съгласие 

с клаузите на приложения проект на договор – образец №6; 5. Декларация за информираност и 

съгласие за обработка на лични данни – образец № 7; 6. Декларация за срока на валидност на 

офертата – образец № 8, 7. Декларация за промяна името на дружеството, комисията не 

констатира несъответствия и непълноти относно тяхната форма като образец утвърден от 

възложителя и заявените със съдържането им факти и обстоятелства, съгласно утвърдените 

условия и разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. 

IIІ.2. По изискванията по отношение на личното състояние на кандидата и наличие 

на основания за задължително отстраняване по чл.54 и чл.55 от ЗОП, обявени от възложителя: 

кандидатът в ЕЕДОП е обявил липсата основанията за отстраняване. 

IIІ.3. По изискванията за годност на кандидата: същият е обявил в електронния 

ЕЕДОП, че притежава валиден лиценз за търговия с ел. енергия, издаден от КЕВР. 

IIІ.4. По критериите за подбор отнасящи се до технически и професионални 

способности на кандидата, обявени от възложителя:  

- кандидатът е обявил в ЕЕДОП изпълнени дейности с предмет и обем идентични с 

предмета на настоящата поръчка за последните три години; 

- кандидатът е обявил в ЕЕДОП че притежава сертификат за внедрена система за 

управление на качеството, съгласно изискванията на стандарт БДС ISO 9001:2015. 

Общо заключение по изпълнение на критериите по допустимост от страна на 

Кандидат № 3 – „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ AД: комисията прие за установено, че посоченият 

кандидат изпълнява поставените от Възложителя минимални изисквания по критериите за 

подбор свързани с личното състояние на кандидата и липсата на основания за задължително 

отстраняване по чл.54 и чл.55 от ЗОП, годността и изпълнява поставените от възложителя 
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минимални изисквания по критериите за подбор отнасящи се до технически и професионални 

възможности на кандидата. Комисията не установява липси и несъответствия в така 

представените документи от кандидата по допускането му до участие в следващите етапи на 

процедурата. 

 

Предвид горното комисията взе единодушно следното 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 1: 

1. Кандидат № 1 – „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ“ ЕООД е приложил всички 

изискуеми от възложителя документи. 

1.1. Допуска кандидат № 1 – „Енерго-про Енергийни Услуги“ ЕООД до следващия етап на 

процедурата, а именно: разглеждане на техническото предложение и оценка на офертата по 

показател №2, съгласно предварително обявените критерии за оценка на офертата. 

2. Кандидат № 2 – „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ОДД е приложил всички изискуеми 

от възложителя документи. 

2.1. Допуска кандидат № 2 – „Енерджи Маркет Глобал“ ООД до следващия етап на 

процедурата, а именно: разглеждане на техническото предложение и оценка на офертата по 

показател №2, съгласно предварително обявените критерии за оценка на офертата. 

3. Кандидат № 3 – „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД е приложил всички изискуеми от 

възложителя документи. 

3.1. Допуска кандидат № 3 – „Енерджи Маркет“ АД до следващия етап на процедурата, а 

именно: разглеждане на техническото предложение и оценка на офертата по показател №2, 

съгласно предварително обявените критерии за оценка на офертата. 

 

Комисията пристъпва към разглеждане на техническото предложение на допуснатите 

участници: 

IV. Разглеждане на техническото предложение на участник № 1 – „ЕНЕРГО-ПРО 

ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ“ ЕООД: 

Участникът е представил всички изискуеми документи по предварително обявената от 

Възложителя документация към Техническото предложение, а именно: 1. Пълномощно 

удостоверяващо представителната власт на лицето, което подава оферта; 2. Документ от ЕСО ЕАД, 

удостоверяващ броя на членовете в стандартната балансираща група на участника към дата 

01.01.2019 г., а именно 18 041 броя; 3. Удостоверение от съответния мрежови оператор за сключен 

рамков договор с участника по смисъла на ПТЕЕ; 4. Декларация, че участникът има възможност 

да достави цялото прогнозно количество електрическа енергия в срок, където е посочил и броят 

на членовете в балансиращата група към датата на подаване на офертата. 

В процеса на разглеждане на техническото предложение на кандидата Комисията не 

установи пропуски и нарушения на обявените изисквания по процедурата и на закона. 

Техническото предложение отговаря на изискванията на възложителя. 

 

V. Разглеждане на техническото предложение на участник № 2 – „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ 

ГЛОБАЛ“ ОДД: 

Участникът е представил всички изискуеми документи по предварително обявената от 

Възложителя документация към Техническото предложение, а именно: 1. Документ от ЕСО ЕАД, 

удостоверяващ броя на членовете в стандартната балансираща група на участника към дата 

01.01.2019 г., а именно 246 броя; 2. Удостоверение от съответния мрежови оператор за сключен 

рамков договор с участника по смисъла на ПТЕЕ; 3. Декларация, че участникът има възможност 

да достави цялото прогнозно количество електрическа енергия в срок, където е посочил и броят 

на членовете в балансиращата група към датата на подаване на офертата. 

В процеса на разглеждане на техническото предложение на кандидата Комисията не 

установи пропуски и нарушения на обявените изисквания по процедурата и на закона. 

Техническото предложение отговаря на изискванията на възложителя.  

 



8 

VI. Разглеждане на техническото предложение на участник № 3 – „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ 

АД: 

Участникът е представил всички изискуеми документи по предварително обявената от 

Възложителя документация към Техническото предложение, а именно: 1. Документ от ЕСО ЕАД, 

удостоверяващ броя на членовете в стандартната балансираща група на участника към дата 

01.01.2019 г., а именно 1 395 броя; 2. Удостоверение от съответния мрежови оператор за сключен 

рамков договор с участника по смисъла на ПТЕЕ – заверено копие; 3. Декларация, че участникът 

има възможност да достави цялото прогнозно количество електрическа енергия в срок, където е 

посочил и броят на членовете в балансиращата група към датата на подаване на офертата. 

В процеса на разглеждане на техническото предложение на кандидата Комисията не 

установи пропуски и нарушения на обявените изисквания по процедурата и на закона. 

Техническото предложение отговаря на изискванията на възложителя.  

 

С оглед констатираното, Комисията преминава към оценка на техническите 

предложения на тримата допуснати участници, съгласно обявените критерии за оценка, с 

изключение на предлаганата цена, както следва: 

Оценяването на офертата ще се извършва по критерий (КО) – икономически най-

изгодна оферта. 

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия оптимално 

съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената и качеството, съгласно 

методика за комплексна оценка. 

Оценяването и класирането на офертите се извършва при следните показатели за оценка: 

1. Предлагана цена (С) – максимална оценка 70 точки. 

C = Cmin/Cn x 70,  

Където: 

С – Оценка на ценовото предложение; 

Сmin – най-ниска предложена цена за MWh; 

Cn - Предлагана цена за MWh от конкретния участник. 

Числото 70 е коефициент на тежест. 

 

2. Техническо предложение – брой членове в балансираща група (Т) –

максимална оценка 30 точки. 

Т = Тn/Tmax x 30, 

Където: 

Т – оценка на техническото предложение; 

Тn – брой членове в балансиращата група на конкретния участник; 

Tmax – предложение на участника, с най-висок брой членове в балансираща група. 

Числото 30 е коефициент на тежест. 

Комплексната оценка на офертите се формира като сбор от оценката по показател С 

„Предлагана цена“ и Т „Икономическа стабилност на балансиращата група“. 

 КО = С + Т, където: 

КО – комплексна оценка на предложението; 

С - оценка на ценовото предложение; 

Т – оценка на техническото предложение. 

На първо място се класира участника с най-висока комплексна оценка. 

Индивидуалното оценяване на техническите предложения на участниците протича по 

реда на отваряне на офертите, както следва: 

VII. Оценка на техническото предложение на участник № 1 – „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ 

УСЛУГИ“ ЕООД: 

Оценка по показател 2 - Техническо предложение – брой членове в балансираща група (Т): 
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1. Техническо предложение – брой членове в балансираща група (Т) –максимална оценка 30 

точки. 

Т = Тn/Tmax x 30,  

Където: 

Т – оценка на техническото предложение; 

Тn – брой членове в балансиращата група на конкретния участник; 

Tmax – предложение на участника, с най-висок брой членове в балансираща група. 

Числото 30 е коефициент на тежест. 

 

Т = 18041 / 18041 x 30 = 1х30 = 30 точки 

 

VIII. Оценка на техническото предложение на участник № 2 – „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ 

ГЛОБАЛ“ ОДД: 

Оценка по показател 2 - Техническо предложение – брой членове в балансираща група (Т): 

1. Техническо предложение – брой членове в балансираща група (Т) –максимална оценка 30 

точки. 

Т = Тn/Tmax x 30,  

Където: 

Т – оценка на техническото предложение; 

Тn – брой членове в балансиращата група на конкретния участник; 

Tmax – предложение на участника, с най-висок брой членове в балансираща група. 

Числото 30 е коефициент на тежест. 

 

Т = 246 / 18041 x 30 = 0,014 х 30 = 0,42 точки 

 

IX. Оценка на техническото предложение на участник № 3 – „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД: 

Оценка по показател 2 - Техническо предложение – брой членове в балансираща група (Т): 

1. Техническо предложение – брой членове в балансираща група (Т) –максимална оценка 30 

точки. 

Т = Тn/Tmax x 30,  

Където: 

Т – оценка на техническото предложение; 

Тn – брой членове в балансиращата група на конкретния участник; 

Tmax – предложение на участника, с най-висок брой членове в балансираща група. 

Числото 30 е коефициент на тежест. 

 

Т = 1395 / 18041 x 30 = 0,077 х 30 = 2,31 точки 

 

Предвид извършената оценка на представените технически предложения от участниците, 

комисията единодушно взе следното 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 2: 

1. Допуска до участие в етапите на оценка и класация ценовото предложение:  

- Участник № 1 „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ“ ЕООД; 

- Участник № 2 „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ОДД; 

- Участник № 3 „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД 

2. Комисията определи следната датата за преглед и оценка на ценовата оферта и 

окончателна оценка на общата оферта на допуснатите участници: 21.03.2019 г. от 10:30 часа в 

заседателната зала на административната сграда на ЦУ на „Североизточно държавно предприятие“ 

ДП – гр. Шумен, ул. Петра №1, ет. 4. 
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С това комисията в 14:00 часа обяви за приключило заседанието на 15.03.2019 г. 

Протоколът се подписа от всички членове на комисията и се предаде за утвърждаване на 

възложителя на 15.03.2019 г. в 16:00 часа. 

Настоящият протокол да се сведе до знанието на заинтересованите лица, като се публикува 

съобщение в профила на купувача към досието на настоящата процедура. 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……(П) чл. 59 ЗЗЛД …………………. 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

 

 

1. ……(П) чл. 59 ЗЗЛД……………………. 

 

 

2. ……(П) чл. 59 ЗЗЛД ……………………. 

 

 

3. ……(П) чл. 59 ЗЗЛД ……………………  

 

 

4. ……(П) чл. 59 ЗЗЛД ……………………. 

 


