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ПРОТОКОЛ 
за отваряне, разглеждане и оценка на оферти 

 
 

Днес, 23.04.2019 г., в 10.00 ч., в заседателната зала на Община Каспичан, се събра 
Комисия по чл. 103, ал.1 от ЗОП във връзка с чл. 97, ал. 1 от ППЗОП, назначена със 
Заповед № РД-25-200/23.04.2019г. на Зам. - кмет на Община Каспичан, Възложител по 
ЗОП, съгласно Зап. за заместване №РД-25-190/22.04.2019г., в състав: 

 
Председател: Радостина Механджийска – Юрисконсулт на Община Каспичан 
Членове: 1. Светла Йорданова – 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 №3 от 11.04.2019г., е с уникален код № 
9087384/11.04.2019г. 

В определения от Възложителя срок за подаване на оферти - до 17:00 часа на 
22.04.2019г.,  постъпи една оферта:  

 
 Оферта с вх. № 26-00-27/22.04.2019г. от „Енерго – про Енергийни 

Услуги“ ЕООД 
 

Офертата за участие е получена от Председателя на комисията  с подписването на 
двустранно приемно-предавателен протокол.  

Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, 
надписана, съгласно изискванията на Възложителя, с отразенa върху нея входящ номер, 
дата и час на постъпване. 
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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 представената оферта по реда на чл. 97 от 
ППЗОП, като Председателят обяви следните ценови предложения на участника: 
 

№ Оферта  
Цена за 1 MWh 
нетна активна ел. 
енергия 

1. Оферта с вх. № 26-00-27/22.04.2019г. от „Енерго – про 
Енергийни Услуги“ ЕООД 
 

124.59 лв. без ДДС 

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

постъпилата оферта и установи: 
 

Оферта с вх. № 26-00-27/22.04.2019г. .– 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. Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП – Образец № 10 – с подпис и печат от 
участника. 

4. Техническо предложение – Образец № 4, заедно с приложенията към него – с 
подпис и печат от участника; 

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

6. 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. 

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

8. Декларация по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП – Образец № 11 – с подпис и 
печат от участника. 

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

10. Пълномощно – нотариално заверено копие. 
11. Референции – 3 бр.; 
12. Заверено копие на Сертификат ISO 9001:2015, валиден от 03.02.2018г. до 

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

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

14. Заверено копие на Лицензия за дейност в енергетиката; 
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15. Заверено копи от Общи принципи за разпределение на небалансите в 
рамките на балансиращата група.; 

16. Декларация – списък с броя на членовете в балансиращата група с 
консумация равна или близка до консумацията на Възложителя - с подпис и 
печат от участника. 

17. Ценово предложение – Образец № 5 – с подпис и печат на участника. 
 
 Участникът „ЕНЕРГО – ПРО Енергийни Услуги” ЕООД е представил 
всички необходими документи за подбор в обхват и съдържание, съгласно 
изискванията на Възложителя, посочени в Обявата и документацията за участие. 

Ценовото предложение на участника отговаря на минималните изисквания, 
поставени от Възложителя. При проверката му не се установиха аритметични грешки 
и/или несъответствия и/или неточности. 

След проверка съответствието на представената документация с изискванията 
към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, Комисията 
допуска Участникът „ЕНЕРГО – ПРО Енергийни Услуги” ЕООД до оценка на 
представената оферта. 

 Комисията пристъпи към оценяване на единствения участник, съгласно 
методиката за оценка и класиране на оферти и класира на Първо място единствения 
участник „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 
единствен участник -„ЕНЕРГО – ПРО Енергийни Услуги“ ЕООД, участвал с оферта с 
вх. № 26-00-27/22.04.2019г., 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 Йорданова / 
 

2……………п……………
. 

          /Милена Тактакова/ 
 
Подписите за заличени на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП и ЗЗЛД. 


