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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  № 4
от дейността на 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 оповестяване на предлаганите цени от офертите на участниците на публичното 
заседание на комисията на 08.02.2017г., работата на комисията продължи в закрито заседание с 
разглеждане на представените ценови предложения.

I. След направена детайлна проверка, констатациите на комисията са 
следните:

1. Участник „Мост Енерджи“ АД, оферта с Вх.№ УД-02-20-89/20.01.2017 г. 
Предложение на участника: 63.70 /шестдесет и три лева и седемдесет ст./ лв. без вкл. 

ДДС за един М\УЬ нетна активна ел.енергия.
1.В предложената цена е включена цената на нетна активна електрическа енергия, 
цената на доставката на електрическата енергия и други разходи, свързани с доставката 
на електрическата енергия, разходите за балансиране, разходите за прогнозиране на 
потреблението, разходи по изготвяне и администриране на прогнозни графици (на 
дневните почасови товарови графици), такса за участие в балансиращата група и 
всички разходи свързани с изпълнението на поръчката, без в балансиращата група 
допълнително да се начисляват суми за излишък и недостиг на небалансите.
Цената по договора не включва регулаторно определените цени за пренос и достъп 
през/до електроразпределителните мрежи, за пренос и достъп през/до 
електропреносната мрежа, за „задължения към обществото”, други регулируеми от 
КЕВР цени и акциз.
Заявява, че предложената от в настоящото Ценово предложение цена на нетна активна 
електрическа енергия не подлежи на промяна за целия срок на действие на договора, 
освен в случаите, когато е в полза на възложителя.
2.Приема предложения в проекта на договор начин на плащане.
3. Участникът приема ангажимента, в случай, че бъде избрани за Изпълнител на 
обществената поръчка, да представи парична или банкова гаранция за изпълнение на 
задълженията по договора в размер на 5 /пет на сто/ % от обща стойност на договора 
без ДДС.



2. Участник ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕООД, оферта с Вх.№ УД-02-20-
131/26.01.2017г.

Предложение на участника: 69.43 /шестдесет и девет лева и четиридесет и три ст./ 
лв. без вкл. ДДС за един М\УЬ нетна активна ел.енергия.
1.В предложената цена е включена цената на нетна активна електрическа енергия, 
цената на доставката на електрическата енергия и други разходи, свързани с доставката 
на електрическата енергия, разходите за балансиране, разходите за прогнозиране на 
потреблението, разходи по изготвяне и администриране на прогнозни графици (на 
дневните почасови товарови графици), такса за участие в балансиращата група и 
всички разходи свързани с изпълнението на поръчката, без в балансиращата група 
допълнително да се начисляват суми за излишък и недостиг на небалансите.
Цената по договора не включва регулаторно определените цени за пренос и достъп 
през/до електроразпределителните мрежи, за пренос и достъп през/до 
електропреносната мрежа, за „задължения към обществото”, други регулируеми от 
КЕВР цени и акциз.
Заявява, че предложената от в настоящото Ценово предложение цена на нетна активна 
електрическа енергия не подлежи на промяна за целия срок на действие на договора, 
освен в случаите, когато е в полза на възложителя.
2.Приема предложения в проекта на договор начин на плащане.
3. Участникът приема ангажимента, в случай, че бъде избрани за Изпълнител на 
обществената поръчка, да представи парична или банкова гаранция за изпълнение на 
задълженията по договора в размер на 5 /пет на сто/ % от обща стойност на договора 
без ДДС.

3. Участник ..ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД, оферта с Вх.№ УД-02-20- 
132/26.01.2017г.

Предложение на участника: 69.80 /шестдесет и девет лева и осемдесет ст./ лв. без вкл. 
ДДС за един М\УЬ нетна активна ел.енергия.
1.В предложената цена е включена цената на нетна активна електрическа енергия, 
цената на доставката на електрическата енергия и други разходи, свързани с доставката 
на електрическата енергия, разходите за балансиране, разходите за прогнозиране на 
потреблението, разходи по изготвяне и администриране на прогнозни графици (на 
дневните почасови товарови графици), такса за участие в балансиращата група и 
всички разходи свързани с изпълнението на поръчката, без в балансиращата група 
допълнително да се начисляват суми за излишък и недостиг на небалансите.
Цената по договора не включва регулаторно определените цени за пренос и достъп 
през/до електроразпределителните мрежи, за пренос и достъп през/до 
електропреносната мрежа, за „задължения към обществото”, други регулируеми от 
КЕВР цени и акциз.
Заявява, че предложената от в настоящото Ценово предложение цена на нетна активна 
електрическа енергия не подлежи на промяна за целия срок на действие на договора, 
освен в случаите, когато е в полза на възложителя.
2.Приема предложения в проекта на договор начин на плащане.
3. Участникът приема ангажимента, в случай, че бъде избрани за Изпълнител на 
обществената поръчка, да представи парична или банкова гаранция за изпълнение на 
задълженията по договора в размер на 5 /пет на сто/ % от обща стойност на договора 
без ДДС.

С оглед на така направените констатации Комисията единодушно РЕШИ: 
Допуска офертите на тримата участника до оценка по показателя Предлагана 
цена (С) от Методиката за оценка.

Предлагана цена (С) -  максимална оценка 90 точки.



С = С тт /С п  х 90,

Където:
С -  оценка на предлагана цена;
Сгшп -  най - ниска предложена цена за
Сп - Предлагана цена за М\^Ь от конкретния участник.
Числото 90 е коефициент на тежест.

И. Получена оценка по показателя Предлагана цена (С):
1. Участник ..Мост Енерджи“ АД. оферта с Вх.№ УД-02-20-89/20.01.2017 г. 
Предложение на участника: 63.70 /шестдесет и три лева и седемдесет ст./ лв. без вкл. ДДС

за един М\УН нетна активна ел.енергия.
Получен брой точки съгласно методиката за оценка:

С = С тт/С п  х 90 = 63.70/63.70 х 90 = 90т.
С = 90т.

2. Участник ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕООД, оферта с Вх.№ УД-02-20- 
131/26.01.2017г.

Предложение на участника: 69.43 /шестдесет и девет лева и четиридесет и три ст./ лв. без 
вкл. ДДС за един М\УЬ нетна активна ел.енергия.

Получен брой точки съгласно методиката за оценка:
С = Сгшп/Сп х 90 =63.70/69.43 х 90 = 82.57т.
С =82.57т.

3. Участник ..ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД, оферта с Вх.№ УД-02-20- 
132/26.01.2017г.

Предложение на участника: 69.80 /шестдесет и девет лева и осемдесет ст./ лв. без вкл. 
ДДС за един М\УЬ нетна активна ел.енергия.

Получен брой точки съгласно методиката за оценка:
С = Сгшп/Сп х 90 =63.70/69.80 х 90 = 82.1 Зт.
С =82.13т.

Работата на комисията продължи с комплексна оценка на офертата съгласно 
формулата от Методиката за оценка.

III. Комплексната оценка на офертата се формира като сбор от показател С - 
„оценка на предлагана цена“ и Т - „оценка на икономическа стабилност на 
балансиращата група.

КО = С + Т, където:

КО -  комплексна оценка на офертата;
С - оценка на предлагана цена;
Т -  оценка на икономическа стабилност на балансиращата група.

1. Участник „Мост Енерджи“ АД. оферта с Вх.№ УД-02-20-89/20.01.2017 г. 
Икономическа стабилност на балансиращата група (Т) -  Зт.
Предлагана цена (С) -  90т.
КО = С + Т = 90+3=93т.

2. Участник ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕООД, оферта с Вх.№ УД-02-20- 
131/26.01.2017г.
Икономическа стабилност на балансиращата група (Т) — 1 От.
Предлагана цена (С) -  82.80т.
КО = С + Т = 82.57+10=92.57т.

3. Участник ..ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД, оферта с Вх.№ УД- 
02-20-132/26.01.2017г.
Икономическа стабилност на балансиращата група (Т) -  0.04т.



Предлагана цена (С) -  82.13т.
КО = С + Т = 82.13+0.04=82.17т.

IV. Във връзка с получената комплексна оценка на офертите Комисията 
извърши единодушно следното класиране:

1. На първо място участника „Мост Енерджи“ АД, оферта с Вх.№ УД-02-20- 
89/20.01.2017 г., с получена комплексна оценка КО = С + Т = 90+3=93т.

2.На второ място участника ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕООД, оферта с Вх.№ УД- 
02-20-131/26.01.2017г.. с получена комплексна оценка КО = С + Т = 82.57+10=92.57т.

3. На трето място Участник ..ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД. 
оферта с Вх.№  УД-02-20-132/26.01.2017г„ с получена комплексна оценка КО = С + Т 
= 82.13+0.04=82.17т.

Комисията предлага единодушно за изпълнител на поръчката участника класиран 
на първо място „Мост Енерджи“ АД, оферта с Вх.№ УД-02-20-89/20.01.2017 г.

Дейността на комисията приключи с изготвянето на настоящия протокол, както и 
Доклада от цялостната дейност и предаването им на Възложителя ведно с цялата 
документация по проведената процедура за утвърждаване и вземане на решение за 
избор на изпълнител.

Комисия: ! Заличена информация, на
Председате^ основание чл. 23 от ЗЗЛД

2. Ергин Чакъров ] Заличена информация, на 
| основание чл. 23 от ЗЗЛД


