
ПРОТОКОЛ № 4

Днес, 13.11.2018 г. в 14:00 ч., в зала 306 в сградата на Община Велико Търново, 
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 
22-1776 от 19.10.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, продължи разглеждането на 
офертите, постъпили във връзка с участие в общ ествена поръчка, чрез провеждане на 
открита процедура с предмет: „Избор на доставчик на електрическа енергия и 
координатор на балансиращ а група за нуждите на Община Велико Търново“, с 
публикувано реш ение с 1D 867258 на дата 17.09.2018 г. и обявление с ID 867262, 
публикувано на дата 17.09.2018 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП, и уникален 
номер 00073-2018-0037, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: 
https://ww w.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/613.

КОМ ИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко Кечев - Директор дирекция „Строителство и устройство на 
територията“ в Общ ина Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Инж. Ивайло Дачев - Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура“ , дирекция 

„Строителство и устройство на територията“ в Общ ина Велико Търново
2. Инж. Николай Петков - Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура“, 

дирекция „Строителство и устройство на територията“ в Община Велико Търново
3. Грета М аринова - Ю рисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико 

Търново
4. Наталия Балканджиева - М ладши експерт в дирекция „Бюджет и финанси“ в Община 

Велико Търново

В изпълнение на изискванията на чл. 57. ал. 3 от ППЗОП комисията е обявила чрез 
съобщение с изх. №  91-00-401 от 08.11.2018 г, публикувано в профила на купувача на адрес: 
https://ww w.veliko-tam ovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/613, датата, часа и мястото на отваряне 
на ценовите предложения.

На заседанието на комисията присъстваха: Десислава Пехливанчева - пълномощник 
на участника „Гранд Енерджи Дистрибю ш ън“ ЕООД, гр. София (с пълномощ но от Илия 
Йорданов - управител), и Пенка Големанова - упълномощено лице за „ЕНЕРГО-ПРО 
Енергийни услуги“ ЕООД, гр. Варна (с пълномощно от Пламен Стефанов и Боян Кършаков - 
управители).

На заседанието не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.

В изпълнение на чл. 57, ал. 3, изр. 3 и предвид това, че критерият за оценка е „Най- 
ниска цена“, председателят на комисията пристъпи към отваряне на пликовете „Предлагани
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ценови параметри“ от офертите на допуснатите участници по реда на тяхното постъпване, и 
ги оповести:

I. Оферта с вход. № 5300 - 22403-1/17.10.2018 г. от 10:18 часа на „ЕНЕРГО-ПРО  
Енергийни услуги“ ЕО О Д, гр. Варна 9009, ул. „Владислав Варненчик“ № 258, Варна 
Тауърс, Кула Г, тел: 052/577 109, факс: 052/577 340, 0885 028 833, e-mail: market@ energo- 
pro.bg, лице за контакт: Весела Вачкова:

Плик „Предлагани ценови параметри” съдържа:
1. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (Образец №  4), подписано и 

подпечатано от Ясен Обретенов и Весела Вачкова - пълномощници: предлагана цена
86.88 (осемдесет и ш ест лева и 88 ст.) лева за M W h без ДДС

2. CD - Ценово предложение

Комисията единодуш но реши ДА ДО П У СН Е У Ч АСТН И КА до оценка при 
следните мотиви:

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на участника и установи, че е 
подготвено и представено в съответствие с изискванията на възложителя. Плик „Предлагани 
ценови параметри” от оферта на „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕООД, гр. Варна има 
съдържание, съгласно предварително обявените условия на поръчката.

II. Оферта с вход. №  53 - 1459 - 1/17.10.2018 г. от 11:11 часа на „ГРАНД ЕНЕРДЖ И  
ДСТРИ БЮ Ш Ъ Н “ ЕО О Д, гр. София 1360, И ндустриална зона „О рион“, ул. „3020“ № 
34, ет. 4, тел: 02/89 04 267, факс: 02/89 04 251, e-mail: d.pehlivancheva@ grandenergy.net:

Плик „Предлагани ценови параметри” съдържа:
1. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (Образец №  4), подписано и 

подпечатано от Илия Йорданов - управител: предлагана цена 88.11 (осемдесет и осем 
лева и 11 ст.) лева за M W h без ДДС

2. CD - Ценово предложение

Комисията единодуш но реши ДА ДО П У СН Е УЧАСТН И КА до оценка при 
следните мотиви:

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на участника и установи, че е 
подготвено и представено в съответствие с изискванията на възложителя. Плик „Предлагани 
ценови параметри” от оферта на „ГРАНД ЕН ЕРДЖ И  Д С ТРИ БЮ Ш Ъ Н “ ЕООД, гр. 
София има съдържание, съгласно предварително обявените условия на поръчката.

III. Оферта с вход. №  53 - 1461 -2/18.10.2018 г. от 09:26 часа на „ЧЕЗ Трейд България“ 
ЕОД, гр. София, ЕИК: 113570147, пл. „П озитано“ №  2, ет. 7, офис 7, тел: 02/89 59 146, 
факс: 02/95 49 382, e-mail: office@ cez-trade.bg:
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Плик „Предлагани ценови параметри” съдържа:
1. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (Образец №  4), подписано и 

подпечатано от Видьо Терзиев - пълномощник: предлагана цена 82.11 (осемдесет и 
два лева и 11 ст.) лева за M W h без ДДС

Комисията единодуш но реши Д А ДО П УСН Е УЧАСТН И КА до оценка при 
следните мотиви:

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на участника и установи, че е 
подготвено и представено в съответствие с изискванията на възложителя. Плик „Предлагани 
ценови параметри” от оферта на „ЧЕЗ Трейд България“ ЕО Д, гр. София има съдържание, 
съгласно предварително обявените условия на поръчката.

IV. Оферта с вход. № 53 - 2295 - 1/18.10.2018 г. от 10:37 часа на „Енерджи М аркет“ АД, 
гр. София 1202, ЕИК: 131200181, ул. „Георг Ваш ингтон“ № 41, тел: 02/983 1631, факс: 
02/983 6058, e-mail: op@ energym arketad.com :

Плик „Предлагани ценови параметри” съдържа:
1. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (Образец №  4), подписано и 

подпечатано от Христо Янулцев - Изпълнителен зиректор: предлагана цена 97.80 
(деветдесет и седем лева и 80 ст.) лева за M W h без ДДС

Комисията единодуш но реши ДА ДО П УСН Е УЧАСТН И КА до оценка при 
следните мотиви:

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на участника и установи, че е 
подготвено и представено в съответствие с изискванията на възложителя. Плик „Предлагани 
ценови параметри” от оферта на Енерджи М аркет“ АД, гр. София има съдържание, 
съгласно предварително обявените условия на поръчката.

* * * * * * * *

Списък на участниците допуснати до етап оценка на Ц еновото предложение:

1. „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕООД, гр. Варна с оферта с вход. №  5300 - 22403
1/17.10.2018 г.

2. „ГРАНД ЕНЕРДЖ И ДСТРИ БЮ Ш ЪН “ ЕООД, гр. София с оферта с вход. №  53 - 1459 
- 1/17.10.2018 г.

3. „ЧЕЗ Трейд България“ ЕОД, гр. София с оферта с вход. №  53 - 1461 -2/18.10.2018 г.
4. „Енерджи М аркет“ АД, гр. София с оферта с вход. №  53 - 2295 - 1/18.10.2018 г.
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Преди да престъпи към оценка на допуснатите до оценка оферти, комисията извърши 
проверка за наличие на обстоятелства по чл. 72, ал. 1 от ЗОП и установи, че не е налице 
наличие на необичайно благоприятни оферти.

Комисията пристъпи към оценка на ценовите предложения на участниците, и по- 
конкретно - на предложените от тях цени (в лева без ДДС) за MWh електроенергия, както 
следва:

Участник Предложена цена (в лева без ДДС) за 
MWh електроенергия

„ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕООД, гр. 
Варна

86.88

„ГРАНД ЕНЕРДЖ И ДСТРИ БЮ Ш ЪН“ ЕООД, 
гр. София

88.11

„ЧЕЗ Трейд България“ ЕОД, гр. София 82.11

„Енерджи М аркет“ АД, гр. София 97.80

КЛАСИРАН Е НА УЧАСТНИ Ц ИТЕ:

Като взе предвид резултатите от оценката на офертите по определения в обявлението 
и документацията за общ ествена поръчка критерий за възлагане „най-ниска цена“, комисията 
единодушно предлага следното класиране на допуснатите до оценка участниците в открита 
процедура с предмет: „И збор на доставчик на електрическа енергия и координатор на 
балансиращ а група за нуждите на Община Велико Търново“ :

1-во м ясто: „ЧЕЗ Трейд България“ ЕОД, гр. София, с предложена цена 82Л1 лв. без 

ДДС за M W h електроенергия

2-ро м ясто: „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕООД, гр. Варна, с предложена цена

86.88 лв. без ДДС за M W h електроенергия

3-то м ясто: „ГРАНД ЕНЕРДЖ И ДСТРИ БЮ Ш ЪН“ ЕООД, гр. София, с предложена 

цена 88.11 лв. без ДДС за M W h електроенергия

4-то м ясто: „Енерджи М аркет“ АД, гр. София, с предложена цена 97.80 лв. без ДДС  

за M W h електроенергия

Настоящия протокол отразява действията на комисията от заседание на дата 
13.11.2018 г. от 14:00 ч. до 15:20 часа, като резултатите от всички действия от работата на
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комисията се отразиха в доклад на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 60, ал.1 
от ППЗОП.

Настоящия протокол се състави в един екземпляр.

Комисията приклю чи работа в 15:20 часа.

К О М И С И Я  в състав.

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л : ............^ ........... ..........^ ..............................
инж. Динко Кечев - Дщгейтбр дирекция „Строителство и устройство на територията“ в 
Община Велико ТьрнСжб

И ЧЛЕНОВЕ:

Инж. Ивайло Дачев - Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура“ , дирекция 
„Строителство и устройство на територията“ в Община Велико Търново

.........................ЧГ"'Л.......................................................
Инж. Николай Петков^- Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура“, дирекция 
„Строителство и устррйствр ^  територията“ в Община Велико Търново

 ..............................................................
Грета М аринова - Ю рисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ в Общ ина Велико 
Търново

Наталия Балканджиева - М ладши експерт в дирекция „Бюджет и финанси“ в Общ ина Велико 
Търново
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!




