
ПРОТОКОЛ № 3

Днес, 16.10.2015г. в Ю.ООч. в сградата на Община Велико Търново, Комисията по чл. 68, ал. 1 
от ЗОП, назначена със заповед № РД 22-1999/30.09.2015 г. на Кмета на Община Велико 
Търново, продължи разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие в обществена 
поръчка, чрез провеждане на открита процедура с предмет: „Избор на доставчик на 
електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на община Велико 
Търново”, с уникален номер 00073-2015-0023 в регистъра на АОП и публикувано обявление № 
682177 от дата 12.08.2015 г.
КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко Кечев -  Директор на дирекция „Строителство и устройство на 
територията” в Община Велико Търново;
И ЧЛЕНОВЕ:

1. инж. Марин Мирчев -  Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура” в Община 
Велико Търново;
2. инж. Ивайло Дачев -  Главен експерт в отдел ТИ в Община Велико Търново;
3. Даниела Данчева -  Началник на отдел „Бюджет” в Община Велико Търново;
4. Николина Ангелова-Христова -  Старши експерт в отдел „Обществени поръчки” в Община 
Велико Търново;

РЕЗЕРВЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ:
1. инж. Цанко Бояджиев -  Началник на отдел „Техническа инфраструктура” в Община Велико 
Търново;
2. инж. Марин Мирчев -  Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура” в Община 
Велико Търново;

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
1. Олга Петърчева -  Началник на отдел „Правно осигуряване”, дирекция „Правна” в Община 
Велико Търново
2. Даниела Владимирова -  Главен юрисконсулт в отдел ПО в Община Велико Търново;
3. Мариана Варнева -  Старши юрисконсулт в отдел ПО в Община Велико Търново;
4. Русанка Александрова -  Главен юрисконсулт в отдел ПО в Община Велико Търново;
5. Надя Петрова -  Директор на дирекция „Общинска собственост и обществени поръчки” в 
Община Велико Търново;
6. Теодора Минкова -  Началник на отдел ОП в Община Велико Търново;
7. Даниела Дойнова -  Главен експерт в отдел ОП в Община Велико Търново;
8. Явор Иванов -  Старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново;
9. инж. Цанко Бояджиев -  Началник на отдел ТИ в Община Велико Търново
10. инж. Иван Иванов -  Главен експерт в отдел ТИ в Община Велико Търново;
11. инж. Вяра Димитрова -  Главен експерт в отдел ТИ в Община Велико Търново;
12. Светозара Стефанова -  Главен експерт в отдел „Бюджет” в Община Велико Търново;
13. Ана Тодорова -  Главен експерт в отдел „Бюджет” в Община Велико Търново;
14. Пенка Игнатова -  Директор на дирекция „Образование младежки дейности и спорт” в 
Община Велико Търново;
15. Теодора Филева -  Главен експерт в дирекция ОМДС в Община Велико Търново;
16. Нелина Църова -  Директор на дирекция „Култура и туризъм” в Община Велико Търново;
17. инж. Милен Генчев -  Главен експерт в дирекция КТ в Община Велико Търново;



18. Росица Димитрова -  Директор на дирекция „Социални дейности и здравеопазване” в 
Община Велико Търново;
19. Жоро Ковачев -  Главен експерт в дирекция СДЗ в Община Велико Търново.

Комисията направи проверка за спазването на срока, даден в протокол от дата 08.10.2015 г. за 
отстраняване на липсващите документи и информация и констатирани несъответствия и 
установи, че същият е спазен.

Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на отговора:

КОНСТАТАЦИИ ОТНОСНО НАЛИЧИЕТО И РЕДОВНОСТТА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ
ДОКУМЕНТИ В ПЛИК № 1

I .Оферта вх. № 5300-5777/28.09.2015 г., 10, 35 часа на „Енерджи МТ“ ЕАД, гр. 
София , ул. Бачо Киро, № 8, ет.З тел. 02 462 38 80; факс: 02 462 38 88, , e-mail:
office@emtbg.com, за участие в обществена поръчка е предмет:

„Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща 
група за нуждите на община Велико Търново”

Комисията установи, че са представени всички изискуеми документи и информация и е 
налице съответствие с критериите за подбор и с други изисквания на възложителя в плик № 1.

II. Отговор с вх.№ 5300-6000 от 13.10.2015г. на „Енерго - Про Енергийни услуги“ 
ЕООД, гр. Варна 9009 , бул. „Владислав Варненчик“ , № 258, Варна Тауърс -  кула Г, тел. 
0886 499 353; факс: 052 577 469, e-mail: market@energo-pro.bg

На участника с писмо изх.№ 5300-6000 от 08.10.2015г. е предоставен протокол от дата 
08.10.2015г. с констатации относно наличието и съответствието на представените документи и 
информация в плик № 1 с критериите за подбор и с други изисквания на възложителя. 
Участникът е представил следното:

Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника -  
оригинал, включващо право на пълномощника валидно да задължи участника с 
представеното предложение, да попълни и подпише документите, включително проекта за 
договор и ценовото предложение .

Комисията установи, че са представени всички изискуеми документи и информация 
и е налице съответствие с критериите за подбор и с други изисквания на възложителя в 
плик № 1.

Комисията допуска до по нататъшно участие и оценка в съответствие с предварително
обявените условия следните оферти:

I .Оферта вх. № 5300-5777/28.09.2015 г., 10, 35 часа на „Енерджи МТ“ ЕАД, гр. 
София , ул. Бачо Киро, № 8, ет.З тел. 02 462 38 80; факс: 02 462 38 88, , e-mail:
office@emtbg.com, за участие в обществена поръчка с предмет:
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„Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за 
нуждите на община Велико Търново”

II .Оферта вх. № 5300-5778/28.09.2015 г., 10, 41 часа на „Енерго - Про Енергийни 
услуги“ ЕООД, гр. Варна 9009 , бул. „Владислав Варненчик“ , № 258, Варна Тауърс -  кула 
Г, тел. 0886 499 353; факс: 052 577 469, e-mail: market@energo-pro.bg, за участие в 
обществена поръчка с предмет: „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор 
на балансираща група за нуждите на община Велико Търново”

Комисията пристъпи към разглеждане на документите в ПЛИК № 2 на 
участниците, които отговарят на изискванията за подбор:

I .Оферта вх. № 5300-5777/28.09.2015 г., 10, 35 часа на „Енерджи МТ“ ЕАД, гр. 
София , ул. Бачо Киро, № 8, ет.З тел. 02 462 38 80; факс: 02 462 38 88, , e-mail:
office@emtbg.com

Плик № 2 съдържа:

1. Техническо предложение -  образец № 13, съдържащо:
- срок за изпълнение от 12 месеца;
- срок на валидност -  180 календарни дни;
- брой на участниците в балансираща група на участника към 01.07.2015г. -  152 бр.

2. Общи принципи за разпределение на небалансите в рамките на балансиращата група;
3. Документ, издаден от ECO ЕАД, удостоверяващ броя на участниците в балансираща 

група на участника към 01.07.2015г.
4. Декларация по чл. 33, ал.4 от ЗОП

II .Оферта вх. № 5300-5778/28.09.2015 г., 10, 41 часа на „Енерго - Про Енергийни 
услуги“ ЕООД, гр. Варна 9009 , бул. „Владислав Варненчик“ , № 258, Варна Тауърс -  кула 
Г, тел. 0886 499 353; факс: 052 577 469, e-mail: market@energo-pro.bg

Плик № 2 съдържа:

1. Техническо предложение -  образец №13, съдържащо:
- срок за изпълнение от 12 месеца;
- срок на валидност -  180 календарни дни;
- брой на участниците в балансираща група на участника към 01.07.2015г. -  2 646 бр.

2. Общи принципи за разпределение на небалансите в рамките на балансиращата група;
3. Документ, издаден от ECO ЕАД, удостоверяващ броя на участниците в балансираща 

група на участника към 01.07.2015г.

ПРЕДВИД УСЛОВИЯТА НА МЕТОДИКА ЗА ИЗБИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-
ИЗГОДНА ОФЕРТА:
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Критерият за оценка на допуснатите до оценка и класиране оферти е икономически най- 
изгодна оферта

Офертите се оценяват по критерий: икономически най-изгодна оферта, като на първо 
място се класира участникът получил най-висока комплексна оценка /КО/, изчислена по 
формулата:

КО = ФП + ТП /максимален брой: 100 точки/

Показатели за оценка:
ФП - Финансов показател - Предлагана цена за един MWh - тежест 70 % - максимален 

брой точки 70.
ТП - Технически показател - Икономическа стабилност на балансиращата група - тежест 

30 % - максимален брой точки 30.

Всеки от показателите се изчислява като съотношение по посочените по - долу формули:

I. ФП - Предлагана цена за MWh

ФП - изразява се като отношение между най-ниската предложена цена за един MWh от 
участник в процедурата, към предложената цена за един MWh на всеки един от участниците в 
процедурата.

С min
ФП =  х 70 , където:

Сп

С min - най-ниска предложена цена без ДДС от участник в процедурата
Сп - предложена цена без ДДС на оценявания участник

Забележка: Цената следва да е в лева, с точност до втория знак след десетичната запетая, 
без начислен данък добавена стойност, акциз и задължения към обществото.

II. ТП - Икономическа стабилност на балансиращата група - Брой членове в балансираща 
група на участника

ТП - изразява се като отношение между посочения в издаден от ECO ЕАД документ брой 
членове в балансираща група на конкретния участник, към максимално предложения брой 
участници в балансираща група.

Тп
ТП = -------------х 30 , където:

Т max
Т шах - максималния брой членове в балансираща група посочен от участник
в процедурата.
Т п ~ предложения брой членове в балансираща група на оценявания участник /документ 

издаден от ECO ЕАД към 01.07.2015 г./

III. Комплексна оценка КО = ФП + ТП /максимален брой точки 100/



Забележка: Получените след изчислението точки се закръглят до втория знак след 
десетичната запетая.

Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките от комплексната 
оценка, получени за всеки участник.
На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най- 
изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са 
еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира 
офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните 
на първо място оферти, ако поръчката се възлага по критерий икономически най- изгодна 
оферта, но тази оферта не може да се определи по реда на чл. 71, ал.4 от ЗОП.

Комисията пристъпи към оценяване на офертата на „Енерджи МТ“ ЕАЯ по показатели 
ТП - Технически показател - Икономическа стабилност на балансиращата група - тежест 30 % 
- максимален брой точки 30, съгласно условията по-горе.

Комисията единодушно реши: по показател ТП участникът получава резултат 1, 72 
съгласно методиката за оценка на офертите - ТП - изразява се като отношение между 
посочения в издаден от ECO ЕАД документ брой членове в балансираща група на конкретния 
участник, към максимално предложения брой участници в балансираща група.

Тп
ТП = ------------X 30 , където: 152 /2646 х 30 = 0, 0574 х 30 =1, 72.

Т шах

Мотиви за оценка на Оферта вх. № 5300-5777/28.09.2015 г., 10, 35 часа на „Енерджи МТ“ 
ЕАД, гр. София по показател ТП -  Икономическа стабилност на балансиращата група 
Офертата получава резултат 1, 72 при следните мотиви: участникът предлага брой членове в 
балансираща група на оценявания участник /документ издаден от ECO ЕАД към 01.07.2015 г .: 
152 бр.членове , като оценката е мотивирана от предложения брой членове в балансираща 
група.

Комисията пристъпи към оценяване на офертата на „Енерго - Про Енергийни услуги“ 
ЕООД по показатели ТП - Технически показател - Икономическа стабилност на 
балансиращата група - тежест 30 % - максимален брой точки 30, съгласно условията по-горе.

Комисията единодушно реши: по показател ТП участникът получава резултат 30 
съгласно методиката за оценка на офертите - ТП - изразява се като отношение между 
посочения в издаден от ECO ЕАД документ брой членове в балансираща група на конкретния 
участник, към максимално предложения брой участници в балансираща група.

Тп
ТП = -----   х 30 , където: 2646 /2646 х 30 = 1 х 30 = 30.

Т max

Мотиви за оценка на оферта вх. № 5300-5778/28.09.2015 г., 10, 41 часа на „Енерго - Про 
Енергийни услуги“ ЕООД, гр. Варна 9009 по показател ТП -  Икономическа стабилност на 
балансиращата група Офертата получава резултат 30 при следните мотиви: участникът



предлага брой членове в балансираща група на оценявания участник /документ издаден от ECO 
ЕАД към 0Е07.2015 г 2646 бр.членове, като оценката е мотивирана от предложения брой 
членове в балансираща група.

Комисията реши да насрочи своето следващо заседание за 22.10.2015г. от 15.00 ч.., на 
което ще бъдат отворени пликове №3 „Предлагана цена“ на допуснатите участници.

Комисията приключи работа в 12.30 часа 
Настоящия протокол се състави в един екземпляр.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:......
инж. Динко Кечев -  Директор на дирекция „Строителство и устройство на територията” в 
Община Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ: .

1..................

инж. Марин Мирчев ^Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура” в Община Велико 

Търново;

2  ........

инж. Ивайло Дачев/Млавен експерт в отдел ТИ в Община Велико Търново;

 3....................

Даниела Данчева -  Началник на отдел „Бюджет” в Община Велико Търново;

 4...........................

Николина Ангелова-Христова -  Старши експерт в отдел „Обществени поръчки” в Община 

Велико Търново;
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Заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни!




