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     “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН” ЕООД 
 

 

 

 

                                                                        Утвърдил  

                                                                     

Управител                                   

инж. Георги 

Владов 

 

                                                                         Дата на утвърждаване 20.01.2020 г.                      

 

 

 Окончателен протокол   

Съставен на основание  чл. 181, ал.4  от ЗОП 

 

От дейността на комисиятa , назначена със Заповед  № 330/ 17.12.2019 година със 

задача - разглеждане,оценка и класиране н подадените оферти в публично състезание 

с предмет „ Избор на доставчик на активна електрическа енергия средно  и ниско 

напрежение и координатор на балансираща група за обекти на В и К Видин ЕООД . 

На дата  18.12 .2019 г. от 10:30 ч. в административната зала на дружеството, 

назначената комисия със заповед № 330/17.12.2019  г. на  Управителя на В и К ЕООД 

Видин в процедура за възлагане на  обществена поръчка с предмет   “с предмет „ 

Доставка на  избор на доставчик на активна електрическа енергия средно и ниско 

напрежение  и координатор на балансираща група обособена в  две   самостоятелни 

позиции   

ОП1 – Избор на доставчик на средно напрежение и координатор на 

балансираща група  

ОП2 -  Избор на доставчик на ниско напрежение и координатор на балансираща 

група 

и открита с решение № 296/20.11.2019 г. , публикувано обявление в РОП - ОП  №  

00974 – 2019 -0005  

  

 

Комисия  в състав:  

Председател : 

1.инж. Андрей  Димитров Станков  -   Ръководител ЕМО  

и членове : 

2.Снежана Илиева Бадева  -  Експерт Маркетинг  

  3.адвокат   Павел  Пламенов Петков  - правоспособен  юрист  

 

Проведе публично заседание на основание чл. 54 , ал.2 ППЗОП 

Съгласно чл.36А от ЗОП,  

заличена на основание 

чл.39 ЗЗЛД 
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Няма присъствали участници в процедурата , както и представители на средствата за 

масово осведомяване. 

В срок са постъпили : 6 (шест) оферти  записани по реда на  подаване във входящият 

регистър на Възложителя :  

 

 

Вх. № в Регисъра на ОП Наименование на участника дата час 

1   01-8164 Енерджи Маркет Глобъл ООД 13.12.2019  10:00 

2.  01-8165 Енерджи Маркет АД 13.12.2019 10:05 

3 . 01-8167 Енерго Про Ен. Услуди ЕООД 13.12.2019 11.30 

4.  01-8174  МОСТ Енерджи АД 16.12.2019 09.06 

5  .01-8175  Кумер ООД  16.12.2019 09,14 

6.  01-8183 ЧЕЗ Трейд България ЕАД 16.12.2019 16.45 

 

Комисията започна   своята работа  след като получи списък на представените 

оферти , след което  председателя и всички нейни членове подписаха   декларация по 

чл. 103, ал.2  от ЗОП.  Комисията  отвори    представените опаковки  по реда на 

тяхното подаване , спазвайки изискванията на чл.54 ал. 3 и ал.4 от ППЗОП. 

След извършване на тези действия председателят на комисията закри публичната 

част на заседанието. 

Комисията взе решение да  възобнови своето заседание   на дата 20.12.2019 г. от 

09:30 ч. 

 С това работата на комисията за това заседание приключи .За това заседание е 

съставен  Протокол№1 с дата  18.12.2019 г.  

На дата  20.12.2019 г. от 09:30 ч. в административната зала на дружеството, 

назначената комисия проведе закрито  заседание при следният дневен ред : 

1.Разглеждане  на  подадените оферти  от  участниците  и установяване на тяхното 

съответствие с  изискванията към личното състояние и критериите за подбор   

поставени от Възложителя . 

По точка 1-ва от дневният ред: 

1.Участникът Енерджи Маркет Глобал ООД е  представил оферата си в 

запечатана непрозрачна опаковка , съдържаща  ЕЕДОП представен  на  електронен 

носител, документите по чл. 39 ал. 2 от и ал. 3 от ППЗОП, опис на представените 

документи , както и отделни  запечатани непрозрачни  пликове  с надпис „ 

Предлагани ценови параметри “.Участникът е подал оферта и за двете самостоятелно 

обособени позиции.  

След като направи обстойна проверка  на представеният от участника  еЕЕДОП 

,  Комисията констатира следното : 

1.Представеният от участника еЕЕДОП  е подписан  с клафициран електронен 

подпис  и отговаря на изискванията на  ЗОП  

2. Участникът  е представил еЕЕДОП  ,   в който са  декларирани    

изискванията   към личното състояние и  критериите за подбор  поставени от 

Възложителя.  
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2.Участникът Енерджи Маркет АД е  представил оферата си в запечатана 

непрозрачна опаковка , съдържаща  ЕЕДОП представен  на  електронен носител, 

документите по чл. 39 ал. 2 от и ал. 3 от ППЗОП, опис на представените документи , 

както и отделни  запечатани непрозрачни  пликове  с надпис „ Предлагани ценови 

параметри “.Участникът е подал оферта и за двете самостоятелно обособени позиции.  

След като направи обстойна проверка  на представеният от участника  еЕЕДОП 

,  Комисията констатира следното : 

1.Представеният от участника еЕЕДОП  е подписан  с клафициран електронен 

подпис  и отговаря на изискванията на  ЗОП  

2. Участникът  е представил еЕЕДОП  ,   в който са  декларирани    

изискванията   към личното състояние и  критериите за подбор  поставени от 

Възложителя.  

3.Участникът Енерго Про енергийни услуги ЕООД  е   представил оферата си в 

запечатана непрозрачна опаковка , съдържаща  ЕЕДОП представен  на  електронен 

носител , документите по чл. 39 ал. 2 от и ал. 3 т. 1 от ППЗОП, опис на представените 

документи , както и отделни  запечатани непрозрачни  пликове  с надпис „ 

Предлагани ценови параметри “.Участникът е подал оферта и за двете самостоятелно 

обособени позиции.  

След като направи обстойна проверка  на представеният от участника  еЕЕДОП 

,  Комисията констатира следното : 

1.Представеният от участника еЕЕДОП  е подписан  с клафициран електронен 

подпис  и отговаря на изискванията на  ЗОП  

2.Участникът  е представил еЕЕДОП ,в който са  декларирани    изискванията   

към личното състояние и  критериите за подбор  поставени от Възложителя.  

4.Участникът  МОСТ Енерджи АД е  представил оферата си в запечатана 

непрозрачна опаковка , съдържаща  ЕЕДОП представен  на  електронен носител , 

документите по чл. 39 ал. 2 от и ал. 3 т. 1 от ППЗОП, опис на представените 

документи , както и отделни  запечатани непрозрачни  пликове  с надпис „ 

Предлагани ценови параметри “.Участникът е подал оферта и за двете самостоятелно 

обособени позиции.  

След като направи обстойна проверка  на представеният от участника  еЕЕДОП 

,  Комисията констатира следното : 

1.Представеният от участника еЕЕДОП  е подписан  с клафициран електронен 

подпис  и отговаря на изискванията на  ЗОП  

2.Участникът  е представил еЕЕДОП  ,   в който са  декларирани    изискванията   

към личното състояние и  критериите за подбор  поставени от Възложителя.  

5.Участникът КУМЕР ООД е  представил оферата си в запечатана непрозрачна 

опаковка , съдържаща  ЕЕДОП представен  на  електронен носител , документите по 

чл. 39 ал. 2 от и ал. 3 т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи , както и 

отделни  запечатани непрозрачни  пликове  с надпис „ Предлагани ценови параметри 

“.Участникът е подал оферта и за двете самостоятелно обособени позиции.  

След като направи обстойна проверка  на представеният от участника  еЕЕДОП 

,  Комисията констатира следното : 

1.Представеният от участника еЕЕДОП  е подписан  с клафициран електронен 

подпис  и отговаря на изискванията на  ЗОП  
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2.Участникът  е представил еЕЕДОП ,в който са  декларирани    изискванията   

към личното състояние и  критериите за подбор  поставени от Възложителя.  

6.Участникът  ЧЕЗ Трейд България ЕАД е  представил оферата си в запечатана 

непрозрачна опаковка , съдържаща  ЕЕДОП представен  на  електронен носител, 

документите по чл. 39 ал. 2 от и ал. 3 т. 1 от ППЗОП, опис на представените 

документи , както и отделни  запечатани непрозрачни  пликове  с надпис „ 

Предлагани ценови параметри “.Участникът е подал оферта и за двете самостоятелно 

обособени позиции.  

След като направи обстойна проверка  на представеният от участника  еЕЕДОП 

,  Комисията констатира следното : 

1.Представеният от участника еЕЕДОП  е подписан  с клафициран електронен 

подпис  и отговаря на изискванията на  ЗОП  

2. Участникът  е представил еЕЕДОП  ,   в който са  декларирани    

изискванията   към личното състояние и  критериите за подбор  поставени от 

Възложителя.  

 

С оглед на своите констатации , членовете на комисията единодушно взеха следните 

решения : 

1.Допуска до по - нататъшно участие  в публичното състезание с предмет:  

Избор на доставчик на активна електрическа енергия средно  и ниско напрежение 

и координатор на балансираща група за обекти на В и К Видин ЕООД  

в две  обособени позиции следните участници :  

1.Енерджи Маркет Глобъл ООД  и за двете обособени позиции 

2.Енерджи Маркет АД и за двете обособени позиции 

3.Енерго Про Ен. Услуги ЕООД и за двете обособени позиции 

4.МОСТ Енерджи АД и за двете обособени позиции  

5.Кумер ООД и за двете обособени позиции 

6. ЧЕЗ Трейд България ЕАД и за двете обособени позиции 

3.Председателят насрочва дата на следващо заседание ,на което да бъдат 

разгледани техническите  предложения на допуснатите  участници  за  02.01.2020 г. 

от  08:30 ч.С това работата на комисията за това заседание приключи .За това 

заседание е съставен  Протокол №2 с дата  20.12.2019 г.  

На дата 02.01.2020г. от 08:30 ч. в административната зала на дружеството, 

назначената комисия  от   Управителя на В и К ЕООД Видин в процедура за 

възлагане на  обществена поръчка с предмет   “с предмет „ Доставка на  избор на 

доставчик на активна електрическа енергия средно и ниско напрежение  и 

координатор на балансираща група обособена в  две   самостоятелни позиции   

ОП1 – Избор на доставчик на средно напрежение и координатор на 

балансираща група  

ОП2 -  Избор на доставчик на ниско напрежение и координатор на балансираща 

група и   открита с решение 296/20.11.2019 г. , публикувано обявление в РОП - ОП  

00974-2019-0005 

проведе закрито  заседание  при следният дневен ред: 

1.Разглеждане на техническите предложения  на допуснатите участници 
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2.Определяне на дата за отваряне на ценовите предложения на допуснатите 

участници 

По точка 1-ва от дневният ред: 

1.Участник Енерджи Маркет Глобал ООД  е представил е  представил  

техническо предложение  отговарящо на изискванията на Възложителя , съдържащо : 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя. 

В техническото предложение участниците следва да представят своите предложения 

относно всички елементи на предмета на поръчката, за която се отнася техническото 

предложени, с изключение на предлаганите ценови параметри.В техническото 

предложение се представят  : 

Подробно разписани общи принципи (методика) за разпределение на небалансите в 

рамките на балансиращата група; 

Декларация от представляващия, че качеството на доставяната ел. енергия  отговаря 

на  актуалните в страната стандарти и нормативи за СрН 20кV, 50 Hz и НН 0,4 kV, 

50 Hz.  

Декларация от представляващия участника, че освен мениджмънт на балансиращата 

група извършва и услугата за прогнозиране на потребените количества активна ел. 

енергия на база предходни периоди, като тази дейност ще се съгласува с енергийното 

звено на Възложителя, за да се отчитат метеорологичните и климатични фактори; 

Декларация-съгласие от представляващия участника, че поема отговорност за 

услугата балансиране на ел. Енергия; 

Декларация от представляващия участника, че ще предостави on line достъп на 

Възложителя и/или ще споделя информацията на достатъчно къси периоди за целите 

на анализа.  

Предложен срок на плащане  

2.Участникът Енерджи Маркет АД е  представил  е представил е  представил  

техническо предложение  отговарящо на изискванията на Възложителя , съдържащо : 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя  

В техническото предложение участниците следва да представят своите предложения 

относно всички елементи на предмета на поръчката, за която се отнася техническото 

предложени, с изключение на предлаганите ценови параметри.В техническото 

предложение се представят  : 

Подробно разписани общи принципи (методика) за разпределение на небалансите в 

рамките на балансиращата група; 

Декларация от представляващия, че качеството на доставяната ел. енергия  отговаря 

на  актуалните в страната стандарти и нормативи за СрН 20кV, 50 Hz и НН 0,4 kV, 

50 Hz.  

Декларация от представляващия участника, че освен мениджмънт на балансиращата 

група извършва и услугата за прогнозиране на потребените количества активна ел. 

енергия на база предходни периоди, като тази дейност ще се съгласува с 
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енергийното звено на Възложителя, за да се отчитат метеорологичните и 

климатични фактори; 

Декларация-съгласие от представляващия участника, че поема отговорност за 

услугата балансиране на ел. Енергия ; 

Декларация от представляващия участника, че ще предостави on line достъп на 

Възложителя и/или ще споделя информацията на достатъчно къси периоди за целите 

на анализа.  

Предложен  срок на плащане  

3.Участникът Енерго Про енергийни услуги ЕООД  е   представил  е 

представил техническо предложение  отговарящо на изискванията на Възложителя , 

съдържащо : 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя  

В техническото предложение участниците следва да представят своите предложения 

относно всички елементи на предмета на поръчката, за която се отнася техническото 

предложени, с изключение на предлаганите ценови параметри.В техническото 

предложение се представят  : 

Подробно разписани общи принципи (методика) за разпределение на небалансите в 

рамките на балансиращата група; 

Декларация от представляващия, че качеството на доставяната ел. енергия  отговаря 

на  актуалните в страната стандарти и нормативи за СрН 20кV, 50 Hz и НН 0,4 kV, 

50 Hz.  

Декларация от представляващия участника, че освен мениджмънт на балансиращата 

група извършва и услугата за прогнозиране на потребените количества активна ел. 

енергия на база предходни периоди, като тази дейност ще се съгласува с енергийното 

звено на Възложителя, за да се отчитат метеорологичните и климатични фактори; 

Декларация-съгласие от представляващия участника, че поема отговорност за 

услугата балансиране на ел. Енергия ; 

Декларация от представляващия участника, че ще предостави on line достъп на 

Възложителя и/или ще споделя информацията на достатъчно къси периоди за целите 

на анализа.  

Предложен  срок на плащане .  

4.Участникът  МОСТ Енерджи АД е  ЕООД  е   представил  е представил е  

представил  техническо предложение  отговарящо на изискванията на Възложителя , 

съдържащо : 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя  

В техническото предложение участниците следва да представят своите предложения 

относно всички елементи на предмета на поръчката, за която се отнася техническото 

предложени, с изключение на предлаганите ценови параметри.В техническото 

предложение се представят  : 

Подробно разписани общи принципи (методика) за разпределение на небалансите в 

рамките на балансиращата група; 
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Декларация от представляващия, че качеството на доставяната ел. енергия  отговаря 

на  актуалните в страната стандарти и нормативи за СрН 20кV, 50 Hz и НН 0,4 kV, 

50 Hz.  

Декларация от представляващия участника, че освен мениджмънт на балансиращата 

група извършва и услугата за прогнозиране на потребените количества активна ел. 

енергия на база предходни периоди, като тази дейност ще се съгласува с енергийното 

звено на Възложителя, за да се отчитат метеорологичните и климатични фактори; 

Декларация-съгласие от представляващия участника, че поема отговорност за 

услугата балансиране на ел. енергия;  

Декларация от представляващия участника, че ще предостави on line достъп на 

Възложителя и/или ще споделя информацията на достатъчно къси периоди за целите 

на анализа. ;  

Предложен  срок на плащане .  

5.Участникът КУМЕР ООД е  е  представил  техническо предложение  

отговарящо на изискванията на Възложителя , съдържащо : 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя. 

 Представени подробно разписани общи принципи (методика) за разпределение на 

небалансите в рамките на балансиращата група; 

Декларация от представляващия, че качеството на доставяната ел. енергия  

отговаря на  актуалните в страната стандарти и нормативи за СрН 20кV, 50 Hz и НН 

0,4 kV, 50 Hz.  

Декларация от представляващия участника, че освен мениджмънт на 

балансиращата група извършва и услугата за прогнозиране на потребените 

количества активна ел. енергия на база предходни периоди;  

Декларация-съгласие от представляващия участника, че поема отговорност за 

услугата балансиране на ел. енергия; 

Декларация от представляващия участника, че ще предостави on line достъп на 

Възложителя и/или ще споделя информацията на достатъчно къси периоди за целите 

на анализа. ; 

 Посочен срок  на плащане – 30 дни 

Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 

Декларация за срока на валидност на офертата; 

Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки; 

6.Участникът  ЧЕЗ Трейд България ЕАД е  представил  техническо 

предложение  отговарящо на изискванията на Възложителя , съдържащо : 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя. 

 Представени подробно разписани общи принципи (методика) за разпределение на 

небалансите в рамките на балансиращата група; 
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Декларация от представляващия, че качеството на доставяната ел. енергия  

отговаря на  актуалните в страната стандарти и нормативи за СрН 20кV, 50 Hz и НН 

0,4 kV, 50 Hz.  

Декларация от представляващия участника, че освен мениджмънт на 

балансиращата група извършва и услугата за прогнозиране на потребените 

количества активна ел. енергия на база предходни периоди;  

Декларация-съгласие от представляващия участника, че поема отговорност за 

услугата балансиране на ел. енергия; 

Декларация от представляващия участника, че ще предостави on line достъп на 

Възложителя и/или ще споделя информацията на достатъчно къси периоди за целите 

на анализа. ; 

 Посочен срок  на плащане – 30 дни 

С оглед на своите констатации , членовете на комисията единодушно взеха следните 

решения : 

1.Допуска до по- нататъшно участие  в публичното състезание с предмет  

Избор на доставчик на активна електрическа енергия средно  и ниско напрежение 

и координатор на балансираща група за обекти на В и К Видин ЕООД  

в две  обособени позиции следните участници :  

1.1.Енерджи Маркет Глобъл ООД  и за двете обособени позиции 

1.2.Енерджи Маркет АД и за двете обособени позиции 

1.3.Енерго Про Ен. Услуги ЕООД и за двете обособени позиции 

1.4.МОСТ Енерджи АД и за двете обособени позиции  

1.5.Кумер ООД и за двете обособени позиции 

1.6. ЧЕЗ Трейд България ЕАД и за двете обособени позиции 

2.Председателят  на комисията насрочва  следващо заседание ,на което да бъдат 

отворени ценовите предложения на допуснатите участници  на дата   07.01.2020 г. от 

09:30 ч. , за което участниците да бъдат уведомени чрез публикуване на съобщение в 

профила на купувача. 

С това работата на комисията за това заседание приключи .За това заседание е 

съставен  Протокол №3 с дата  02.01.2020  г.  

На дата  07.01.2020  г.  в Административната сграда на Дружеството , 

Заседателна зала , ет. 3  се проведе  публично заседание на   комисията    в 

провежданата обществена поръчка с предмет „  Избор на доставчик на активна 

електрическа енергия средно  и ниско напрежение и координатор на балансираща 

група за обекти на В и К Видин ЕООД “, обособена в  две   самостоятелни позиции   

ОП1 – Избор на доставчик на средно напрежение и координатор на 

балансираща група  

ОП2 -  Избор на доставчик на ниско напрежение и координатор на  

в състав : 

1.инж. Андрей  Димитров Станков  -   Ръководител ЕМО  

и членове : 

2.Снежана Илиева Бадева  -  Експерт Маркетинг  

  3.адвокат   Павел  Пламенов Петков  - правоспособен  юрист  
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На основание чл.57 , ал.3 от ППЗОП участниците в процедурата бяха уведомени за 

датата ,мястото и часа на отваряне на ценовите предложения на допуснатите 

участници  чрез съобщение публикувано в профила на купувача съгласно 

изискванията на ППЗОП. 

На публичното заседание няма присъствали участници в процедурата , както и 

представители на средствата за масово осведомяване 

 Председателят на комисията започна отварянето на пликовете с ценовите 

предложения на допуснатите участници по реда на тяхното постъпване  и оповести 

предлагана цена от всеки участник : 

1.Оферта с  входящ  № 1/ 01-8164  на Енерджи Маркет Глобал ООД  

Ценово предложение  за обособена  позиция 1 –  125.37 лв. 
Предлагана цена /  MWh Лева  без ДДС 

Нетна електрическа енергия 103.80 

Задължения към обществото 19,57 

Акциз 2 

Общо  125.37 

 

Ценово предложение  за обособена  позиция 2 –  125.37 лв. 
Предлагана цена /  MWh Лева  без ДДС 

Нетна електрическа енергия 103.80 

Задължения към обществото 19,57 

Акциз 2 

Общо  125.37 

Председателят и членовете на комисията подписаха ценовото предложение на 

участника   

 

2.Оферта с  входящ  № 2/ 01-8165  на Енерджи Маркет AД  

Ценово предложение  за обособена  позиция 1 –  125.87 лв. 
Предлагана цена /  MWh Лева  без ДДС 

Нетна електрическа енергия 104.30 

Задължения към обществото 19,57 

Акциз 2 

Общо  125.87 

Ценово предложение  за обособена  позиция 2 –  125.87 лв. 
Предлагана цена /  MWh Лева  без ДДС 

Нетна електрическа енергия 104.30 

Задължения към обществото 19,57 

Акциз 2 

Общо  125.87 

Председателят и членовете на комисията подписаха ценовото предложение на 

участника   

 

3.Оферта с  входящ  № 3/ 01-8167  на Енерго Про енергийни услуги ЕООД 

Ценово предложение  за обособена  позиция 1 –  137.51 лв. 
Предлагана цена /  MWh Лева  без ДДС 

Нетна електрическа енергия 115.94 

Задължения към обществото 19,57 
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Акциз 2 

Общо  137.51 

Ценово предложение  за обособена  позиция 2 –  136.43 лв. 
Предлагана цена /  MWh Лева  без ДДС 

Нетна електрическа енергия 114.86 

Задължения към обществото 19,57 

Акциз 2 

Общо  136.43 

 

Председателят и членовете на комисията подписаха ценовото предложение на 

участника   

 

4.Оферта с  входящ  № 4  01-8174  на МОСТ Енерджи АД 

       Ценово предложение  за обособена  позиция 1–  135.60 лв. 
Предлагана цена / MWh Лева  без ДДС 

Нетна електрическа енергия 114.03 

Задължения към обществото 19.57 

Акциз 2 

Общо  135.60  

 

 

       Ценово предложение  за обособена  позиция2 –  137.70 лв. 
Предлагана цена / MWh Лева  без ДДС 

Нетна електрическа енергия 116.13 

Задължения към обществото 19.57 

Акциз 2 

Общо  137.70    

 

Председателят и членовете на комисията подписаха ценовото предложение на 

участника   

 

5.Оферта с  входящ  № 5/  01-8175 на Кумер ООД 

        Ценово предложение  за обособена  позиция 1 –  136.57 лв. 
Предлагана цена / MWh Лева  без ДДС 

Нетна електрическа енергия 115 

Задължения към обществото 19.57 

Акциз 2 

Общо  136.57  

 

       Ценово предложение  за обособена  позиция 2 –  134.57 лв. 
Предлагана цена / MWh Лева  без ДДС 

Нетна електрическа енергия 113 

Задължения към обществото 19.57 

Акциз 2 

Общо  134.57  

 

 Председателят и членовете на комисията подписаха ценовото предложение на 

участника   
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6.Оферта с  входящ  № 6/  01-8183   на ЧЕЗ Трейд България ЕАД  

Ценово предложение  за обособена  позиция 1 –  124.68лв. 
Предлагана цена /  MWh Лева  без ДДС 

Нетна електрическа енергия 102.11 

Задължения към обществото 19.57 

Акциз 2 

Общо  124.68 

 

Ценово предложение  за обособена  позиция 2 –  124.68лв. 
Предлагана цена /  MWh Лева  без ДДС 

Нетна електрическа енергия 102.11 

Задължения към обществото 19.57 

Акциз 2 

Общо  124.68 

 

Председателят и членовете на комисията подписаха ценовото предложение на 

участника   

След извършване на тези действия председателят на комисията закри 

публичната част на заседанието  и продължи своята работа в закрито заседание.  

Комисията направи   проверка  за   наличие на обстоятелства по чл.72 , ал.1  от 

ЗОП , установи , че  няма оферта , която е с повече от 20 на сто по –благоприятна  от 

средната стойност на предложенията на останалите участници. 

Комисията реши да продължи своята работа  по оценка и класиране на 

допуснатите оферти.Показател за оценка на офертите е най-ниска предложена цена  

при следната методика :   

Участникът, предложил  най-ниска  цена за един MWh активна електрическа 

енергия (без ДДС)  с включени разходи за балансиране,   ще получи максималната 

оценка от 100 точки. Оценката на всеки останал участник  ще се получи по 

формулата : 

             Цена min  х 100 /  Цена на всяко оцен. предложение 

Участникът, получил максимален брой точки, се класира на първо място.  

Оценка на подадените оферти за ОП 1  

Енерджи Маркет Глобал ООД    - 124.68/ 125.37 *100= 99,45 

Енерджи Маркет АД  -  124.68/ 125.87 *100= 99,05 

Енерго Про Енергийни услуги ЕООД -   124.68/ 137.51 *100= 90.67 

МОСТ Енерджи АД – 124.68/135,60*100 = 91,95 

Кумер ООД – 124.68/136,57*100= 91.29 

           ЧЕЗ Трейд България ЕАД  - 124.68/124.68*100 = 100  

 

Класиране по ОП1 Избор на доставчик на средно напрежение и координатор на 

балансираща група 

 

Участник точки 

1 ЧЕЗ Трейд България ЕАД  100 
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2 Енерджи Маркет Глобал ООД  ООД  99.45 

3 Енерджи Маркет АД  99.05 

4 Мост Енерджи АД 91.95 

5 Кумер ООД 91.29 

6 Енерго Про енергийни услуги ЕООД  90.67 

Оценка на подадените оферти за ОП 2  

Енерджи Маркет Глобал ООД    - 124.68/ 125.37 *100= 99,45 

Енерджи Маркет АД  -  124.68/ 125.87 *100= 99,05 

Енерго Про Енергийни услуги ЕООД -   124.68/ 136.43 *100= 91.39 

МОСТ Енерджи АД – 124.68/137.70 *100 = 90.54 

Кумер ООД – 124.68/134.57*100= 92.65 

           ЧЕЗ Трейд България ЕАД  - 124.68/124.68*100 = 100  

 

Класиране по ОП1 Избор на доставчик на ниско прежение 

и координатор на балансираща група 

 

Участник точки 

1 ЧЕЗ Трейд България ЕАД  100 

2 Енерджи Маркет Глобал ООД  ООД  99.45 

3 Енерджи Маркет АД  99.05 

4 Кумер ООД 92.656 

5 Енерго Про енергийни услуги ЕООД  91.39 

6 Мост Енерджи АД 90.54 

 

За това заседание на Комисията е съставен  протокол №4 с дата  07.01.2020 г.                                                                                                                             

Комисията приключи своята работа и прави следните предложения  на 

Управителя на дружеството: 

1.Да сключи договори  с класираните  на първо място участници по обособени 

позиции 

Настоящият прoтокол ,съставен на дата  15.01. 2020  год. , всички протоколи и 

цялата документация по процедурата се предава на възложителя за  утвърждаване и 

вземане на решение съгласно изискванията на  ЗОП и ППЗОП.  

 

 

Комисия във състав: 

Председател :  

                инж. Андрей Станков                 подпис  *                 

Членове :         Снежана Бадева                 подпис  * 
                   Адвокат Павел Петков       подпис  * 

*  Съгласно чл. 36 А ЗОП заличена информация на основание чл . 39  от ЗЗЛД 
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