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/П Р Е П И С/ 

 

      

 УТВЪРЖДАВАМ:……/п/ чл. 59 ЗЗЛД..… 

инж. Веселин Нинов 

Директор на СИДП ДП -ШУМЕН 

 

дата: 25.03.2019 г. 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 2 

Днес, 21.03.2019 г., комисия назначена със Заповед №73/21.02.2019г. г. на Директора на 

„Североизточно държавно предприятие“ ДП - Шумен, за разглеждане, оценка и класиране на 

постъпилите оферти за участие в 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 891275/29.01.2019 г., в състав: 

чл. 59 ЗЗЛД 

се събра на свое второ публично, открито заседание за отваряне на допуснатите ценови 

оферти в 10:30 часа в заседателната зала на административната сграда на СИДП ДП - Шумен, 

с адрес: гр. Шумен, ул. „Петра” № 1, ет. 4. 

Отварянето на ценовите предложения е публично, но представители на участниците не се 

явиха, което обстоятелство е отразено в присъствен лист, подписан от членовете на комисията. 

Присъственият лист е неразделна част от процедурното досие. 

Председателят на комисията откри заседанието, съобщи публично оценката по техническите 

предложения на допуснатите оферти на кандидатите, както следва: 

1. Кандидат № 1 – „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ“ ЕООД, подробно описана в 

протокол № 1 от работата на комисията, а именно: 

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

оценката е 30 точки; 

2. Кандидат № 2 – „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ОДД, подробно описана в протокол 

№ 1 от работата на комисията, а именно: 

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

оценката е 0,42 точки; 

 3. Кандидат № 3 „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД, подробно описана в протокол № 1 от 

работата на комисията, а именно: 

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

оценката е 2,31 точки; 

 

I. Комисията пристъпи към отваряне на ценовото предложение на – Кандидат № 1 – 

„ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ“ ЕООД, при което се констатира следното: 
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Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ от оферта с вх. рег. № 857/19.02.2019 г. на 

участника „Енерго-Про Енергийни Услуги“ ЕООД е непрозрачен, запечатан, с ненарушена 

цялост, с подписите на трима от членовете на комисията. 

В плика се съдържа ценово предложение по образец, съгласно документация за участие в 

обществената поръчка. 

Председателя на комисията оповести гласно предложената цена за изпълнение на поръчката: 

➢ Предлаганата цена за един МВтч нетна активна електрическа енергия е 119,22 лв. (сто 

и деветнадесет лева и двадесет и две стотинки) без ДДС. 

Членовете на комисията подписаха ценовата оферта на кандидата. 

II. Комисията пристъпи към отваряне на ценовото предложение на – Кандидат № 2 – 

„ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ОДД, при което се констатира следното: 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ от оферта с вх. рег. № 865/19.02.2019 г. на 

участника „Енерджи Маркет Глобал“ ООД е непрозрачен, запечатан, с ненарушена цялост, с 

подписите на трима от членовете на комисията. 

В плика се съдържа ценово предложение по образец, съгласно документация за участие в 

обществената поръчка. 

Председателя на комисията оповести гласно предложената цена за изпълнение на поръчката: 

➢ Предлаганата цена за един МВтч нетна активна електрическа енергия е 108,00 лв. (сто 

и осем лева и нула стотинки) без ДДС. 

Членовете на комисията подписаха ценовата оферта на кандидата. 

III. Комисията пристъпи към отваряне на ценовото предложение на – Кандидат № 3 – 

„ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ AД, при което се констатира следното: 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ от оферта с вх. рег. № 872/19.02.2019 г. на 

участника „Енерджи Маркет“ AД е непрозрачен, запечатан, с ненарушена цялост, с подписите на 

трима от членовете на комисията. 

В плика се съдържа ценово предложение по образец, съгласно документация за участие в 

обществената поръчка. 

Председателя на комисията оповести гласно предложената цена за изпълнение на поръчката: 

➢ Предлаганата цена за един МВтч нетна активна електрическа енергия е 105,00 лв. (сто 

и пет лева и нула стотинки) без ДДС. 

Членовете на комисията подписаха ценовата оферта на кандидата. 

  

 След изчитане на ценовите предложения на кандидатите приключи откритата част на 

заседанието и комисията обяви, че в закрито заседание, което ще започне в 11:00 часа на 

21.03.2019 г., ще премине към оценка на ценовите предложения и класиране на постъпилите 

оферти за участие. 

Комисията продължи своята работа в 11:00 часа и след като разгледа подробно ценовите 

предложения на тримата допуснати участници, констатира, че същите отговарят на предварително 

заложените изисквания на възложителя. 

Съгласно предварително одобрения критерий за оценка (КО) и разпоредбата на чл. 70, ал. 2, 

т. 3 ЗОП, комисията пристъпи към оценяване по показателя „Икономически най-изгодната 

оферта”, която се определя при използване на критерия „Оптимално съотношение качество/цена“. 

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; 
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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. 

1. Въз основа на горното, комисията пристъпи към оценяване на ценовото предложение 

на Кандидат №1 - „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ“ ЕООД. 

 

За участника „Енерго-Про Енергийни Услуги“ ЕООД, оценката е както следва: 

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. 

С = 105 / 119,22 х 70 = 61,65 точки 

 

 

2. Комисията пристъпи към оценяване на ценовото предложение на Кандидат №2- 

„ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ОДД. 

 

За участника „Енерджи Маркет Глобал“ ООД, оценката е както следва: 

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. 

С = 105 / 108 х 70 = 68,06 точки 

 

 

3. Комисията пристъпи към оценяване на ценовото предложение на Кандидат №3-

„ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД. 
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За участника „Енерджи Маркет“ АД, оценката е както следва: 

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. 

С = 105 / 105 х 70 = 70 точки 

 

Съгласно обявените и приетите от участниците критерии, комисията присъжда на 

допуснатите участници крайна комплексна оценка на офертата. 

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. 

 

➢ Крайната комплексна оценка на офертата на участника „Енерго-Про Енергийни 

Услуги“ ЕООД е: 

КО = 61,65 + 30 = 91,65 точки 

 

➢ Крайната комплексна оценка на офертата на участника „Енерджи Маркет Глобал“ 

ООД е: 

КО = 68,06 + 0,42 = 68,48 точки 

 

➢ Крайната комплексна оценка на офертата на участника „Енерджи Маркет Глобал“ 

ООД е: 

КО = 70 + 2,31 = 72,31 точки 

 

На основание чл. 58, ал.1 от ППЗОП и въз основа на обявения критерий „оптимално 

съотношение качество/цена“ комисията класира участниците, както следва: 

На I (първо) място - „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ“ ЕООД със 91,65 точки. 

На II (второ) място - „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД със 72,31 точки. 

На III (трето) място - „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД със 68,48 точки. 

 

Въз основа на горното класиране, комисията предлага на възложителя да определи с решение 

– класираният на първо място участник „Енерго-Про Енергийни Услуги“ ЕООД, с ЕИК 

131512672 за изпълнител на обществена поръчка – публично състезание за възлагане на 

обществена поръчка с обект – доставка и предмет на изпълнение: „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 891275/29.01.2019 г., след утвърждаване на протоколите от работата на 
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настоящата комисия, и да сключи с него договор за изпълнение на поръчката, при следните 

основни параметри на окончателната оферта: 

- Предлаганата цена за един МВтч нетна активна електрическа енергия е 119,22 лв. (сто и 

деветнадесет лева и двадесет и две стотинки) без ДДС, като предложената цена включва цената на 

нетна активна електрическа енергия, цената на доставката на електрическата енергия и други 

разходи, свързани с доставката на електрическата енергия, разходите за балансиране, разходите за 

прогнозиране на потреблението, разходи по изготвяне и администриране на прогнозни графици 

(на дневните почасови товарови графици), такса за участие в балансиращата група и всички 

разходи свързани с изпълнението на поръчката, без в балансиращата група допълнително да се 

начисляват суми за излишък и недостиг на небалансите.  

 - Цената по договора не включва регулаторно определените цени за пренос и достъп 

през/до електроразпределителните мрежи, за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа, 

за „задължения към обществото”, други регулируеми от КЕВР цени и акциз. 

 - Предложената в Ценово предложение цена на нетна активна електрическа енергия не 

подлежи на промяна за целия срок на действие на договора, освен в случаите, когато е в полза на 

възложителя. 

 - Начин на плащане – в срок до 10 календарни дни след получаване на надлежно 

оформена данъчна фактура, изпратена по електронна поща и с куриер. В единната фактура се 

включва освен цената на доставената електрическа енергия, нормативно определените такси, 

цените за мрежови услуги, акциз и ДДС. 

 и при всички други останали параметри, посочени в офертата на избрания за 

изпълнител участник. 

С това комисията обяви за приключило заседанието си в 15:00 часа на 21.03.2019 г., на 

същата дата състави, подписа настоящия протокол в един екземпляр и го предаде за утвърждаване 

на възложителя. 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………/п/ чл. 59 ЗЗЛД……………. 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

 

1. …/п/……………………. 

 

 

2. …/п/……………………. 

 

 

3. …/п/……………………  

 

 

4. …/п/……………………. 

 


