
ПРОТОКОЛ № 4 

Днес на дата 16.11.2017 г. в 10:00 часа в сградата на Община Велико Търново в 
стая 306, Комисията по чл. 103, ал.1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с 
чл.51, ал.1 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки, назначена със 
Заповед № РД 22-1690/05.10.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново и изменена със 
Заповед № РД 22-2023/14.11.2017 г. и Заповед № РД 22-2032/15.11.2017 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 на поръчката в РОП 
00073-2017-0046 и публикувано обявление от дата 30.08.2017г. с ID 803163 в Регистъра 
на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община 
Велико Търново https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/521. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Цанко Бояджиев - Началник Отдел ТИ; 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. инж. Николай Петков - Главен експерт в отдел ТИ; 
2. инж. Веселин Станчев - Главен експерт в звено „Сигурност и отбранително-
мобилизационна подготовка"; 
3. Явор Иванов - Юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки"; 
4. Велина Монова - Старши експерт Дирекция "Бюджет и финанси". 

инж. Ивайло Дачев - Главен експерт в отдел ТИ не може да вземе участие в 
заседанието поради обективни причини и бе заменен от инж. Веселин Станчев - Главен 
експерт в звено ..Сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка" като член на 
комисията. Същият подписа декларация по чл. 103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 
ППЗОП, неразделна част от настоящият протокол 

На заседанието на комисията присъства Пенка Големанова - пълномощник на 
участника ,.Енерго-Про Енергийни Услуги" ЕООД. 

Комисията пристъпи към разглеждане оценка и класиране на ценовите 
предложения на допуснатите участници. В изпълнение на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП 
комисията отвори Пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри" на 
допуснатите участници и обяви направените от тях предложения. 

I. Оферта от „ЕНЕКОД" АД с вх. № 53-1452-1/29.09.2017г. от 10:15 часа., с ЕИК: 
203638768; адрес за кореспонденция: град София, ПК 1000, бул. „Княгиня Мария 
Луиза" 2, ЦУМ, ет. 6, оф. 0602А, телефон: 0888217772; гел/факс: 02/4390403; 
електронна поща за кореспонденция: g.nikolov@enekod.com; 
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1. Заглавна страница; 
2. Ценово предложение образец №2. оригинал, подписано и подпечатано - 2 стр. 
Предложена цена: 77.95 лв. без ДДС за MWh. 

II. Оферта от „РИТЪМ-4-ТБ" ООД с вх. № 53-379-1/03.10.2017г. от 11:07 часа., с 
ЕИК: 123655865; адрес за кореспонденция: град Стара Загора, ПК 6000, ул. „Свети 
Княз Борис I" 93, ет. 9, телефон: 042/600945; факс: 042/600259; електронна поща за 
кореспонденция: trade@ritam-bg.com; 

Ценово предложение образец №2, оригинал, подписано и подпечатано - 1 стр. 
Предложена цена: 81,50 лв. без ДДС за MWh. 

III. Оферта от „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН" ЕООД с вх. № 53-1459-
1/03.10.2017г. от 11:49 часа., с ЕИК: 201208860; адрес за кореспонденция: град 
София, ПК 1360, Индустриална зона „Орион", ул. „3020" 34, ет. 4, телефон: 
02/8904227; факс: 02/8904251; електронна поща за кореспонденция: 
d.pehHvancheva@grandenergy.net; 

Ценово предложение образец №2, оригинал, подписано и подпечатано - 1 стр. 
Предложена цена: 83,85 лв. без ДДС за MWh. 

IV. Оферта от „ЧЕЗ Трейд България" ЕАД с вх. № 53-1461-1/04.10.2017г. от 09:42 
часа., с ЕИК: 113570147; адрес за кореспонденция: град София, ПК 1000, пл. 
„Позитано" 2, ет. 7, оф. 7, телефон: 02/8959146; факс: 02/9549382; електронна поща 
за кореспонденция: office@cez-trade.bg; 

Ценово предложение образец №2, оригинал, подписано и подпечатано - 1 стр. 
Предложена цена: 76,31 лв. без ДДС за MWh. 

V. Оферта от „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги" ЕООД с вх. № 5300-22403-
2/04.10.2017г. от 11:09 часа., с ЕИК: 131512672; адрес за кореспонденция: град 
Варна, ПК 9009, бул. „Владислав Варненчик" 258, Варна Тауърс, Кула Г, телефон: 
052/577770; факс: 052/577340; електронна поща за кореспонденция: market@energo-
pro.bg; 

Ценово предложение образец №2, оригинал, подписано и подпечатано - 1 стр. 
Предложена цена: 76,37 лв. без ДДС за MWh. 

VI. Оферта от „Мост Енерджи" АД с вх. № 53-367-2/04.10.2017г. от 11:30 
часа., с ЕИК: 201325372; адрес за кореспонденция: град София, ПК 1618, бул. 
„България" 118, БЦ „Абакус", телефон: 02/4169843; факс: 02/4160532; електронна 
поща за кореспонденция: office@mostenergy.eu; 

Ценово предложение образец №2, оригинал, подписано и подпечатано - 1 стр. 
Предложена цена: 83,46 лв. без ДДС за MWh. 

1 

mailto:trade@ritam-bg.com
mailto:d.pehHvancheva@grandenergy.net
mailto:office@cez-trade.bg
mailto:office@mostenergy.eu


След като прецени, че ценовите предложения на участниците отговарят на 
предварително обявените условия и че няма основание да се изискват обосновки 
комисията пристъпи към оценка на ценовите предложения съгласно следната методика: 

Критерият за възлагане. съгласно който ще бъдат оценявани участниците е 
най-ниска цена. 

Всеки участник предлага единична цена за MW/h /мегаватчас/ електроенергия в 
български лева без ДДС. Предложилият най-ниска цена се класира на първо място. а 
следващите предложения се класират във възходящ ред. 

По този начин се получи следното класиране: 

1. Оферта от „ЧЕЗ Трейд България" ЕАД с вх. № 53-1461 -1 /04.10.2017г. от 09:42 
часа., с ЕИК: 113570147: адрес за кореспонденция: град София, ПК 1000, пл. 
..Позитано" 2, ет. 7, оф. 7, телефон: 02/8959146; факс: 02/9549382; електронна 
поща за кореспонденция: office@cez-trade.bg; 

2. Оферта от „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги" ЕООД с вх. № 5300-22403-
2/04.10.2017г. от 11:09 часа., с ЕИК: 131512672; адрес за кореспонденция: град 
Варна, ПК 9009, бул. „Владислав Варненчик" 258, Варна Тауърс, Кула Г, телефон: 
052/577770; факс: 052/577340; електронна поща за кореспонденция: 
market@energo-pro.bg; 

3. Оферта от ..ЕНЕКОД" АД с вх. № 53-1452-1/29.09.2017г. от 10:15 часа., с ЕИК: 
203638768; адрес за кореспонденция: град София, ПК 1000, бул. „Княгиня Мария 
Луиза" 2, ЦУМ, ет. 6, оф. 0602А, телефон: 0888217772; тел/факс: 02/4390403; 
електронна поща за кореспонденция: g.nikolov@enekod.com; 

4. Оферта от „РИТЪМ-4-ТБ" ООД с вх. № 53-379-1/03.10.2017г. от 11:07 часа., с 
ЕИК: 123655865; адрес за кореспонденция: град Стара Загора, ПК 6000. ул. 
..Свети Княз Борис I" 93, ет. 9, телефон: 042/600945: факс: 042/600259; електронна 
поща за кореспонденция: trade@ritam-bg.com; 

5. Оферта от ..Мост Енерджи" АД с вх. № 53-367-2/04.10.2017г. от 11:30 часа., с 
ЕИК: 201325372; адрес за кореспонденция: град София, ПК 1618, бул. „България" 
118, БЦ „Абакус", телефон: 02/4169843; факс: 02/4160532; електронна поща за 
кореспонденция: office@mostenergy.eu; 

6. Оферта от ..ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН" ЕООД с вх. № 53-1459-
1 /03.10.2017г. от 11:49 часа., с ЕИК: 201208860; адрес за кореспонденция: град 
София, ПК 1360, Индустриална зона „Орион", ул. ,.3020" 34, ет. 4, телефон: 
02/8904227; факс: 02/8904251; електронна поща за кореспонденция: 
d.pehlivancheva@grandenergy.net; 

Въз основа на така направеното класиране комисията предлага на Възложителя да 
сключи договор с участника: 

„ЧЕЗ Трейд България" ЕАД с ЕИК: 113570147; адрес за кореспонденция: град 
София, ПК 1000, пл. „Позитано" 2, ет. 7, оф. 7, телефон: 02/8959146; факс: 
02/9549382; електронна поща за кореспонденция: office@cez-trade.bg; 
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Комисията завърши своята работа в 12:00 часа и предава протоколите от работата 
си на Възложителя ведно с доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 60, ал. 1 от ППЗОП за 
изготвяне на Решение по чл. 22. ал. 1. т. 6 и чл. 108, т. 1 от ЗОП. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Цанко Ьояджиев - Началник Отдел ТИ; 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. инж. Николай Петков - Главен експерт в отдел "ТИ"; 

2. инж. Веселин Станчев - Главен експерт в звено „Сигурност и отбранително-
мобилизационна подготовка"; 

3. Явор Иванов - Юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки"; 

4. Велина Монова - Старши експерт Дирекция "Бюджет л и .Финанси" 
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