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П Р О Т О К О Л   
 
 

за отваряне, разглеждане и оценка на оферти 
 
 

 
Днес, 27.04.2018 г., в 10.00 ч., в заседателната зала на Община Каспичан, се събра 

Комисия по чл. 103, ал.1 от Закона за обществените поръчки, назначена със Заповед № 
РД-25-208/27.04.2018г. на Кмета на Община Каспичан в състав: 

Председател: Радостина Механджийска – Юрисконсулт на Община Каспичан 
Членове: 1. Светла Крумова – Счетоводител; 
   2. Милена Тактакова – Главен експерт „Общинска собственост“ 

със задача да отвори, разгледа и оцени постъпилите оферти за участие в 
обществена поръчка чрез събиране на оферти по реда на чл.186, във връзка с чл.20, ал.З, 
т.2 от ЗОП с предмет „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и 
координатор на балансираща група за нуждите на Община Каспичан ДГ 
„Снежанка“ – гр. Каспичан". 
 

Информацията, поместена в Портала за обществените поръчки на АОП, за 
публикуваната в профила на купувача Обява №10 от 16.04.2018 г., е с уникален код № 
9074952/16.04.2018г. 

В определения от Възложителя срок за подаване на оферти - до 17:00 часа на 
23.04.2018г.,  постъпиха две оферти:  

 Оферта с вх. № 26-00-30/20.04.2018г. от „Енерго – про Енергийни Услуги“ 
ЕООД 

 Оферта с вх. № 70-00-88/23.04.2018г. от „Мост енерджи“ АД 
 

 На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП в Портала за обществени поръчки на АОП е 
публикувана и Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на 
оферти с уникален код № 9075258 от 24.04.2018г. В удължения на основание чл. 188, ал. 
2 от ЗОП срок, а именно до 17.00 часа на 26.04.2018г. не постъпиха нови оферти. 
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Офертите за участие са получени от Председателя на комисията  с подписването на 

двустранно приемно -предавателен протокол.  
Офертите са представени в запечатани непрозрачни опаковки, с ненарушена цялост, 

надписани, съгласно изискванията на Възложителя, с отразен върху тях входящ номер, 
дата и час на постъпване. 

На публичното заседание на комисията не присъстваха представители на 
участниците.  

Членовете на комисията се запознаха със съдържанието на входящия регистър на 
офертите и подписаха декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП с вписване на личните си данни. 

Комисията пристъпи към отваряне на представените оферти по реда на чл. 97 от 
ППЗОП, като Председателят обяви следните ценови предложения на участниците: 
 

 

№ Оферта  
Цена за 1 MWh 
нетна активна ел. 
енергия 

1. Оферта с вх. № 26-00-30/20.04.2018г. от „Енерго – про 
Енергийни Услуги“ ЕООД 
 

89.66 лв. без ДДС 

2. Оферта с вх. № 70-00-88/23.04.2018г. от „Мост енерджи“ АД 
 

79.03 лв. без ДДС 

 
С това приключи публичната част на заседанието на комисията. 
Комисията продължи работата си в закритото заседание, в което тя разгледа 

постъпилите оферти и установи: 
 

Оферта с вх. № 26-00-30/20.04.2018г. .– постъпила от „ЕНЕРГО – ПРО Енергийни 
Услуги” ЕООД –  комплектована е със следните документи: 

1. Списък на документите и информацията, съдържаща се в офертата – Образец 
№ 1 – с подпис и печат от участника. 

2. Оферта за участие в процедурата за събиране на оферти с обява – Образец № 2 
– с подпис и печат от участника. 

3. ЕЕДОП – Образец № 3 – подписан с електронен подпис и представен на 
магнитен носител.  

4. Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП – Образец № 10 – с подпис и печат от 
участника. 

5. Техническо предложение – Образец № 4 – с подпис и печат от участника; 
6. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – 

Образец № 6 – с подпис и печат на участника. 
7. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, 

изпълнени от участника през последните три години, считано от датата на 
подаване на офертата – Образец № 7 – с подпис и печат на участника. 

8. Декларация за валидност на офертите – Образец № 8 – с подпис и печат от 
участника. 

9. Декларация по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП – Образец № 11 – 3бр. – с подпис 
и печат от участника. 
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10. Декларация по чл. 54, ал.1, т.3, 4 и 5 от ЗОП – Образец № 12 – с подпис и печат 
от участника. 

11. Декларация за възможността за доставка на цялото прогнозно количество 
електроенергия – с подпис и печат на участника.  

12. Декларация – списък с бтоя на членовете в балансиращата ни група с 
консумация равна или близка до консумацията на Възложителя- с подпис и 
печат от участника; 

13. Заверено копие на писмо от Електроенергиен системен оператор ЕАД към 
„ЕНЕРГО – ПРО Енергийни услуги“ ЕООД относно броя членове 
присъединени към стандартна балансираща група към 01.04.2018г. 

14. Пълномощно – нотариално заверено копие. 
15. Референции – 3 бр.; 
16. Заверено копие на Сертификат ISO 9001:2015, валиден от 03.02.2018г. до 

02.2021г. 
17. Заверено копие от Удостоверение за сключен рамков договор между 

„Електроразпределение Север“ АД и „ЕНЕРГО – ПРО Енергийни услуги“ 
ЕООД. 

18. Заверено копие на Лицензия за дейност в енергетиката; 
19. Заверено копи от Общи принципи за разпределение на небалансите в рамките 

на балансиращата група.; 
20. Ценово предложение – Образец № 5 – с подпис и печат на участника. 

 
 

Членовете на комисията прецениха, че офертата отговаря на условията на 
Възложителя за допускане. 

 
Оферта с вх. № 70-00-88/23.04.2018г. – постъпила от „Мост енерджи” АД–  

комплектована е със следните документи: 
1. Списък на документите и информацията, съдържаща се в офертата – Образец 

№ 1 – с подпис и печат от участника. 
2. Оферта за участие в процедурата за събиране на оферти с обява – Образец № 

2– с подпис и печат от участника. 
3. ЕЕДОП – Образец № 3 – подписан с електронен подпис и представен на 

магнитен носител.  
4. Декларация по чл. 101, ал. 1 от ЗОП – Образец № 10 – с подпис и печат от 

участника.  
5. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, 

изпълнени от участника през последните три години, считано от датата на 
подаване на офертата – Образец № 7 – с подпис и печат от участника. 

6. Заверено копие на Референция от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. 
Стара Загора в полза на „Мост енерджи“ АД. 

7. Заверено копие на Референция от ЮЗУ „Неофит Рилски“ гр. Благоевград в 
полза на „Мост енерджи“ АД. 

8. Заверено копие от Удостоверение за сключен рамков договор между „ЕНЕРГО 
– ПРО Мрежи“ АД и „Мост енерджи“ АД на основание чл. 11, т. 13 и във 
връзка с чл. 23 от ПТЕЕ.  

9. Заверено копие от Сертификат ISO 9001:2008 № 69463/14.10.2013г. – валиден 
до 14.09.2018г. 
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10. Заверено копие от Сертификат ISO 9001:2015 № 69463/14.10.2013г. – валиден 
до 13.10.2019г. 

11. Техническо предложение – Образец № 4 – с подпис и печат от участника. 
12. Заверено копие на писмо от Електроенергиен системен оператор ЕАД към 

„Мост енерджи“ АД относно броя членове присъединени към стандартна 
балансираща група към 01.04.2018г. 

13. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договора – 
Образец № 6 – с подпис и печат на участника. 

14. Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 8 – с подпис и 
печат на участника. 

15. Декларация за възможността за доставка на цялото прогнозно количество 
електроенергия – с подпис и печат на участника.  

16. Заверено копие на Лицензия за търговия с електрическа енергия № Л-355-
15/20.04.2011г. 

17. Заверено копие от Решение № И1-Л-355/08.07.2013г., издадено от Държавната 
комисия за енергийно и водно регулиране. 

18. Заверено копие от Решение № И2-Л-355/12.12.2013г., издадено от Държавната 
комисия за енергийно и водно регулиране. 

19. Списък – декларация за броя на членовете в балансираща група на „Мост 
Енерджи“ АД – с подпис и печат на участника. 

20. Заверено копие от Общи принципи за разпределение на небалансите в рамките 
на Балансираща група с координатор „Мост енерджи“ АД.  

21. Ценово предложение – Образец № 5 – с подпис и печат на участника. 
22. Декларация по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП – Образец № 11 – 3бр. – с подпис 

и печат от участника. 
23. Декларация по чл. 54, ал.1, т.3, 4 и 5 от ЗОП – Образец № 12 – с подпис и печат 

от участника. 
 

Членовете на комисията прецениха, че офертата отговаря на условията на 
Възложителя за допускане. 

 
Комисията пристъпи към оценка на офертите по определената в документацията 

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

оценка: 
1. Предлагана цена (С) - максимална оценка 70 точки. 
   С = Сmin/Сn х 70 
Където: 
С - Оценка на ценовото предложение; 
Сmin - най-ниска предложена цена за MWh; 
Сn - 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/Тmах х 30 
Където: 
Т —оценка на техническото предложение; 
Тn- брой членове в балансиращата група на конкретния участник; 
Тmах - предложение на участника, с най-висок брой членове в балансираща група. 
Числото 30 е коефициент на тежест. 
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 Оценката  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 – крайна оценка на предложението; 
 С - оценка на ценовото предложение; 
 Т- оценка на техническото предложение. 

 
 
Комисията пристъпи към конкретно оценяване на предложенията на кандидатите, 

където: 
Сmin - най-ниска предложена цена за MWh е 79.03 лв. без ДДС. 
 
Тmах - предложение на участника, с най-висок брой членове в балансираща група 

е 17541. 
 
Оценката на Оферта с вх. № 26-00-30/20.04.2018г. .– постъпила от „ЕНЕРГО – 

ПРО Енергийни Услуги” ЕООД, се изчислява по следния начин: 
 
С = Сmin/Сn х 70, където С=79.03/89.66х70, което е равно на 61,7 точки. 
Т = Тn/Тmах х 30, където Т=17541/17541х30, което е равно на 30 точки. 
КО (крайната оценка на предложението) = С+Т, което е равно на 61,7+30=91,7 

точки. 
 
Оферта с вх. № 70-00-88/23.04.2018г. – постъпила от „Мост енерджи” АД, се 

изчислява по следния начин: 
 
С = Сmin/Сn х 70, където С=79,03/79,03х70, което е равно на 70 точки. 
Т = Тn/Тmах х 30, където Т=1846/17541х30, което е равно на 3,16 точки. 
КО (крайната оценка на предложението) = С+Т, което е равно на 

70+3,16=73,16 точки. 
 
Въз основа на направените оценки, комисията класира участниците в обществена 

поръчка с предмет: „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и 
координатор на балансираща група за нуждите на Община Каспичан ДГ 
„Снежанка“ – гр. Каспичан" , както следва: 
 

На първо място с 91,7 т. (крайна оценка) - Оферта с вх. № 26-00-30/20.04.2018г. .– 
постъпила от „ЕНЕРГО – ПРО Енергийни Услуги” ЕООД. 

На второ място със 73,16 т. (крайна оценка) - Оферта с вх. № 70-00-88/23.04.2018г. 
– постъпила от „Мост енерджи” АД.  

Комисията на основание чл. 97, ал.4 от ППЗОП класира на първо място „ЕНЕРГО 
– ПРО Енергийни Услуги“ ЕООД. 

 
 Комисията предлага на Кмета на Община Каспичан да възложи изпълнението на 

обществената поръчка по реда на глава 26 от ЗОП с предмет: „Избор на доставчик на 
нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за 
нуждите на Община Каспичан ДГ „Снежанка“ – гр. Каспичан"  на класирания на 
първо място участник -„ЕНЕРГО – ПРО Енергийни Услуги“ ЕООД, участвал с оферта с 
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вх. № 26-00-30/20.04.2018г., със седалище и адрес на управление и кореспонденция: гр. 
Варна бул. „Владислав Варненчик” № 258, Варна Тауърс Г. 
 

 
 
КОМИСИЯ:      Председател:…………п…………. 
         /Радостина Механджийска/ 
       Членове: 

1. …………п…………….. 
          /Светла Крумова / 
 

2……………п……………. 
          /Милена Тактакова/ 
 

Подписите са заличени на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП и чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД. 


