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Обществена поръчка по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет: „Доставка на
електрическа енергия - ниско напрежение за нуждите на Община Кубрат, улично осветление
на територията на общината и детски градини, детска ясла „М ир“ на територията на
Община Кубрат за срок от 12 месеца“ с Уникален номер на поръчката в РОП на АОП
00803-2017-0001

П Р О Т О К О Л №2
от дейността комисията

Комисия в състав:
Председател: Зюлфие Алиосманова Исмаил - Директор на дирекция „ТСУЗТООСИДЕПМДТ“
в общинска администрация - Кубрат
Членове:
1. Светлана Кирилова - Главен юрисконсулт в Общинска администрация - Кубрат;
2. инж. Ергин Чакъров -Ст.експерт „ИД“ в Общинска администрация - Кубрат.
След приключване на публичното заседание по отваряне на постъпилите оферти от 27.01.2017
год., Комисията продължи работата си в закрити заседания с разглеждане на документите по
чл.39, ал.2 от ППЗОП от офертите на участниците за съответствие с изискванията на
личностното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и констатира
следното:
1. За участника „Мост Енерджи“ АД, с подадена оферта
с Вх.№ УД-02-2089/20.01.2017г. със седалище и адрес на управление 1619
гр.София, район Витоша,
бул.“България“ № 118, БЦ „Абакус“ представлявано от Тони Латева Тенева - представител,
вписано в Търговски регистър с ЕИК 201325372.
След отварянето на офертата и въз основа на направената проверка на съдържащите се
документи и информация, комисията не установи липса, непълнота или несъответствие на
информацията, включително нередовност или фактическа грешка или несъответствие с
изискванията към личностното състояние или критериите за подбор в заявлението за участие.
Комисията констатира, че подадената оферта от участника „Мост Енерджи“ АД, гр.София
съответства на изискванията относно личностното състояние и критериите за подбор
поставени от възложителя, отговаря на изискванията и условията за подбор обявени от
възложителя и информацията, която трябва да съдържа ЕЕДОП е налична и редовна.

2. За участника ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕООД, гр.Варна с подадена оферта
с Вх.№ УД-02-20-131/26.01.2017г. със седалище и адрес на управление 9009 гр.Варна,
бул.“Владислав Варненчик“ №258, Варна Таурърс. Кула Г, представлявано от Боян Михайлов
Кършаков, Яна Маринова Димитрова, Пламен Стоянов Стефанов - управители, вписано в
търговския регистър с ЕИК 131512672.
След отварянето на офертата и въз основа на направената проверка на съдържащите се
документи и информация, комисията не установи липса, непълнота или несъответствие на
информацията, включително нередовност или фактическа грешка или несъответствие с
изискванията към личностното състояние или критериите за подбор в заявлението за участие.
1

Комисията констатира, че подадената оферта от участника „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни
ЕООД, гр.Варна съответства на изискванията относно личностното състояние и
критериите за подбор поставени от възложителя, отговаря на изискванията и условията
за подбор обявени от възложителя и информацията, която трябва да съдържа ЕЕДОП е
налична и редовна.

услуги

3.
За участника ..ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД г р . С о Ф и я . с подадена
оферта с Вх.№ УД-02-20-132/26.01.2017г. със седалище и адрес на управление: 1360 София,
район Връбница, Индустриална зона „Орион“, ул.“3020“ №34, ет.4, представлявано от
Владимир Бойчов Владимиров - управител, вписано в търговския регистър с ЕИК 201208860.
След отварянето на офертата и въз основа на направената проверка на съдържащите се
документи и информация, комисията не установи липса, непълнота или несъответствие на
информацията, включително нередовност или фактическа грешка или несъответствие с
изискванията към личностното състояние или критериите за подбор в заявлението за участие.
Комисията констатира, че подадената оферта от участника „ГРАНД ЕНЕРДЖИ
ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД гр.София съответства на изискванията относно личностното
състояние и критериите за подбор поставени от възложителя, отговаря на изискванията и
условията за подбор обявени от възложителя и информацията, която трябва да съдържа
ЕЕДОП е налична и редовна.
В резултат на направените по горе констатации Комисията взе единодушно следното
РЕШЕНИЕ:
Допуска тримата участника до етапа на разглеждане на Техническите предложения
от офертите.
Дейността на комисията продължи в закрити заседания с детайлно разглеждане на
техническите предложения и извършване на проверка за тяхното съответствие с предварително
обявените условия.
В резултат на тази проверка констатациите на комисията са следните:
1. За участника „Мост Енерджи“ АД, с подадена оферта
с Вх.№ УД-02-2089/20.01.2017г. с адрес гр.София. бул.“България“ № 118. БЦ „Абакус“ представлявано от Тони
Латева Тенева - представител, вписано в Търговски регистър с ЕИК 201325372.
Техническото предложение на участника съдържа задължителната информация, посочена в
образеца на възложителя, отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на
поръчката и съдържа съответните документи. Участникът е представил към техническото
предложение:
1. Заверено копие на документ от Електроенергиен системен оператор ЕАД,
удостоверяващ броя на членовете в стандартната балансиращата група към
01.12.2016год.;
2. Декларация, че участникът има възможност да достави цялото прогнозно количество
електрическа енергия в срок.
Участникът е посочил брой членове в балансиращата група - 4 152 /четири хиляди сто
петдесет и два/ броя.
2. За участника ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕООД, гр.Варна с подадена оферта
с Вх.№ УД-02-20-131/26.01.2017г. с адрес 9009 гр.Варна. бул.“Владислав Варненчик“ №258.
Варна Таурърс. Кула Г, представлявано от Боян Михайлов Кършаков, Яна Маринова Димитрова,
Пламен Стоянов Стефанов - управители, вписано в търговския регистър с ЕИК 131512672.
Техническото предложение на участника съдържа задължителната информация, посочена
в образеца на възложителя, отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на
поръчката и съдържа съответните документи.
Участникът е представил към техническото предложение:
1. Заверено копие на документ от Електроенергиен системен оператор ЕАД,
удостоверяващ броя на членовете в стандартната балансиращата група към
01.12.2016год.;
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2. Декларация, че участникът има възможност да достави цялото прогнозно количество
електрическа енергия в срок.
Участникът е посочил брой членове в балансиращата група - 12 790 /дванадесет хиляди
седемстотин и деветдесет/ броя.
3.
За участника „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД гр.СоФия. с подадена
оферта с Вх.№ УД-02-20-132/26.01.2017г. с адрес 1360 София, Индустриално зона „Орион“,
ул.“3020“ №34, ет.4, представлявано от Владимир Бойчов Владимиров - управител, вписано в
търговския регистър с ЕИК 201208860.
Техническото предложение на участника съдържа задължителната информация, посочена в
образеца на възложителя, отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на
поръчката и съдържа съответните документи. Участникът е представил към техническото
предложение:
1. Заверено копие на документ от Електроенергиен системен оператор ЕАД,
удостоверяващ броя на членовете в стандартната балансиращата група към
31.12.2016год.;
2. Декларация, че участникът има възможност да достави цялото прогнозно количество
електрическа енергия в срок.
Участникът е посочил брой членове в балансиращата група - 53 /петдесет и три/ броя.
Във връзка с така направените констатации комисията единодушно взе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Допуска до оценка по показателя „Икономическа стабилност на балансиращата
група“ (Т) от техническото предложение офертата на участника „Мост Енерджи“
АД, с подадена оферта с Вх.№ УД-02-20-89/20.01.2017год.
Съгласно Методиката за оценка показателя „Икономическа стабилност на
балансиращата група (Т)“ - максимална оценка 10 точки.
Т = Тп/Ттах х 10,
Където:
Т - оценка на икономическа стабилност на балансиращата група;
Тп - брой членове в балансиращата група на конкретния участник;
Тшах - предложение на участника, с най-висок брой членове в балансираща група.
Числото 10 е коефициент на тежест.
Резултати от оценяването:
Т = Тп/Ттах х 10 = 4152/12790 х 10 =3т.

2. Допуска до оценка по показателя „Икономическа стабилност на балансиращата
група“ (Т) от техническото предложение офертата на участника ЕНЕРГО-ПРО
Енергийни услуги ЕООД, гр.Варна с подадена оферта с Вх.№ УД-02-20131/26.01.2017г.
Съгласно Методиката за оценка показателя „Икономическа стабилност на
балансиращата група (Т)“ - максимална оценка 10 точки.
Т = Тп/Ттах х 10,
Където:

Т - оценка на икономическа стабилност на балансиращата група;
Тп - брой членове в балансиращата група на конкретния участник;
Тшах - предложение на участника, с най-висок брой членове в балансираща група.
Числото 10 е коефициент на тежест.
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Резултати от оценяването:
Т = Тп/Ттах х 10 = 12790/12790 х 10 =10т.
3. Допуска до оценка по показателя „Икономическа стабилност на балансиращата
група“
(Т) от техническото предложение офертата на участника „ГРАНД
ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД гр.София, с подадена оферта с Вх.№ УД-0220-132/26.01.2017г.
Съгласно Методиката за оценка показателя „Икономическа стабилност на
балансиращата група (Т)“ - максимална оценка 10 точки.
Т = Тп/Ттах х 10,
Където:
Т - оценка на икономическа стабилност на балансиращата група;
Тп - брой членове в балансиращата група на конкретния участник;
Тшах - предложение на участника, с най-висок брой членове в балансираща група.
Числото 10 е коефициент на тежест.
Резултати от оценяването:
Т = Тп/Ттах х 10 = 53/12790 х 10 =0,04т.
Резултата от оценяването на комисията по показателя „Икономическа стабилност
на балансиращата група“ е отразен в таблицата.

Име на участника

Вх.№
УД-02-20
89/20.01.2017г.
УД-02-20131/26.01.2017г.
УД-02-20132/26.01.2017г.

Бр. членове в
балансиращата
група
Тп

Участник №1 „Мост Енерджи“
АД
Участник№2 „ЕНЕРГО-ПРО
Енергийни услуги“ ЕООД
Участник№3 „ГРАНД ЕНЕРДЖИ
ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД

4 152
12 790
53

Оценка в точки
Т = Тп/Ттах х 10
Зт.
1От.
0,04т.

След извършване на оценка по показателя „Икономическа стабилност на
балансиращата група (Т)“, комисията взе решение публичното заседание по отваряне на
запечатания Плик „Предлагани ценови параметри“ да се извърши на 08.02.2017г. от 10:00
часа в Заседателната зала, етаж втори, в сградата на Община Кубрат на адрес:
гр.Кубрат, ул. "Княз Борис I" № 1. На публичното заседание могат да присъстват
кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители,
както и представители на/средства^а ^а масово осведомяване.

Дата на с ъ с ^ в я ^ на проу<^сола:02.02.2017г.

/

Комисия: /
Председатк

Заличена информация, на

основание чл. 23 от 33/1Д
Зюлфие Алио|Уанова Жмаил
/
Членове:
/
Заличена информация, на
1. Светлан^кирило^й
основание чл. 23 от ЗЗЛД

у

2. Ергин Чакъров .]

Заличена информация, на
основание чл. 23 от ЗЗЛД
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