
ПРОТОКОЛ № 3

Днес, 04.05.2020 г. в 10:00 ч., в сградата на Община Велико Търново, Комисията по чл. 
103, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 51, ал. 1 от Правилника за 
прилагане на Закона за обществените поръчки, назначена със Заповед № РД 22-499 от 
27.03.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново, продължи разглеждането на офертите, 
постъпили във връзка с участие в обществена поръчка чрез провеждане на открита процедура с 
предмет: „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща 
група за нуждите на Община Велико Търново“, с обща прогнозна стойност 1 644 240.00 
(един милион шестстотин четиридесет и четири хиляди двеста и четиридесет) лева без ДДС, с 
публикувано решение с ID 960733 от дата 21.02.2020 г. и обявление за поръчка с ID 960735, и с 
уникален номер в Регистъра на обществените поръчки на АОП: 00073-2020-0011, с адрес на 
профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na- 
kupuvacha/777

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко Кечев - Директор дирекция „Строителство и устройство на 
територията“ в Община Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Инж. Николай Петков - Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура“, дирекция 

„Строителство и устройство на територията“ в Община Велико Търново
2. Грета Маринова - Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико 

Търново

В изпълнение на изискванията на чл. 57. ал. 3 от ППЗОП комисията е обявила чрез 
съобщение с изх. № 91-00-163 от 28.04.2020 г, публикувано в профила на купувача на адрес: 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/777, че отварянето и оповестяването на 
ценовото предложение ще се извърши на дата 04.05.2020 г. от 10:00 часа, в сградата на Община 
Велико Търново на адрес: гр. Велико Търново, пл. „Майка България“ № 2.

На заседанието на комисията не присъстват представители на участниците. Не 
присъстват представители на средствата за масово осведомяване.

Тъй като определения в обявлението и в документацията за участие критерий за оценка е 
„Най-ниска цена“, оценката и класирането на офертите ще се извърши след отварянето и 
разглеждането на ценовите предложения на участниците.

I. Отваряне оповестяване на плик „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите 
участници:

Предвид това, че критерият за оценка е „Най-ниска цена“ чл. 57, ал. 2 от ППЗОП е 
неприложим и комисията пристъпи към отваряне на пликовете „Предлагани ценови параметри“ 
от офертите на участниците и ги оповести:

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-
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I. Ценово предложение от оферта с вход. № 53 - 2295 - 1/23.03.2020 г. от 10:07 часа на 
„Енерджи Маркет“ АД, гр. София 1202, ул. „Георг Вашингтон“ № 41, тел: 02/983 1631, 
факс: 02/983 6058, e-mail: op@energymarketad.com, лице за контакти: Христо Янулцев:

Плик „Предлагани ценови параметри” на „Енерджи Маркет“ АД, гр. София, съдържа:
1. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (Образец № 4), подписано и 

подпечатано от Христо Януцев - Изпълнителен директор: предлагана цена 102.30 (сто и два 
лева и тридесет ст.) лева за MWh без ДДС

II. Ценово предложение от оферта с вход. № 53 - 3006 - 1/24.03.2020 г. от 09:24 часа на 
„ЮРОПИАН ТРЕЙД ОФ ЕНЕРДЖИ“ АД, адрес за кореспонденция: гр. София 1324, бул. 
„Джавахарлал Неру“ № 6, ет. 7, офис 703, тел: 0894 57 12 48, факс: 02/423 29 55, e-mail: 
sales@etebg.eu:

Плик „Предлагани ценови параметри” на „ЮРОПИАН ТРЕЙД ОФ ЕНЕРДЖИ“ АД, гр. 
София, съдържа:

1. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (Образец № 4), подписано и 
подпечатано от Ивелина Димитрова - Изпълнителен директор: предлагана цена 103.74 (сто и 
три лева и седемдесет и четири ст.) лева за MWh без ДДС

2. CD - Ценово предложение

III. Ценово предложение от оферта с вход. № 53 - 3008 - 1/25.03.2020 г. от 11:06 часа на 
„Енерджи Маркет Глобал“ ООД, гр. София, ЕИК: 131481248, гр. София 1202, ул. „Георг 
Вашингтон“ № 41, тел: 0877 610065, факс: 02 983 6154, e-mail: op@em-global.eu, лице за 
контакт: Емил Коноратов:

Плик „Предлагани ценови параметри” на „Енерджи Маркет Глобал“ ООД, гр. София, 
съдържа:

1. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (Образец № 4), подписано и 
подпечатано от Емил Коноратов - Управител: предлагана цена 101.80 (сто и един лева и 
осемдесет ст.) лева за MWh без ДДС

2. CD - Ценово предложение

IV. Ценово предложение от оферта в вход. № 53-162-1/25.03.2020 г. от 14:51 часа на 
„ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕАД, гр. Варпа 9009, бул. „Владислав Варненчик“ № 
258, Варна Тауърс, Кула Г, тел: 052/577 109, факс: 052/577 340, моб: 0885 028 833, e-mail: 
tenders_sales_admin@energo-pro.bg, лице за контакт:: Весела Вачкова:

Плик „Предлагани ценови параметри” на „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕАД, гр. 
Варна, съдържа:

1. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (Образец № 4), подписано и
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подпечатано от Ясен Обретенов и Весла Вачкова - пълномощници: предлагана цена 89.72 
(осемдесет и девет лева и седемдесет и две ст.) лева за MWh без ДДС

2. CD - Ценово предложение

V. Ценово предложение от оферта с вход. № 53-1461-1/26.03.2020 г. от 09:21 часа на „ЧЕЗ 
Трейд България“ ЕАД, гр. София, адрес за кореспонденция: гр. София 1000, пл. 
„Позитано № 2, ет. 7, офис 7, тел: 02/89 59 146, факс/ 02/954 93 82, e-mail: office@cez- 
trade.bg, лице за контакт: Видьо Терзиев:

Плик „Предлагани ценови параметри” на „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, гр. София, 
съдържа:

1. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (Образец № 4), подписано и 
подпечатано от Видьо Терзиев - пълномощник: предлагана цена 100.71 (сто лева и 
седемдесет и една ст.) лева за MWh без ДДС

VI. Ценово предложение от оферта с вход. № 53 - 1459 - 2/26.03.2020 г. от 09:57 часа на 
„ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮ Ш ЪН“ ЕООД, гр. София 1360, Индустриална зона 
„Орион“, ул. „3020“ № 34, ет. 4, тел: 02/89-04-267, факс: 02/89-04-251, e-mail: 
d.pehlivancheva@grandenergy.net:

Плик „Предлагани ценови параметри” на „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШ ЪН“ 
ЕООД, гр. София, съдържа:

1. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (Образец № 4), подписано и
подпечатано от Илия Йорданов - Управител: предлагана цена 102.91 (сто и два лева и 
деветдесет и една ст.) лева за MWh без ДДС

VII. Ценово предложение от оферта с вход. № 53-367-1/26.03.2020 г. от 09:59 часа на 
„МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД, гр. София 1619, бул. „ България“ № 118, тел: 02/4169843, факс: 
02/4160532, e-mail: op@mostenergy.eu, лице за контакти: Людмила Ганчева:

Плик „Предлагани ценови параметри” на „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД, гр. София, съдържа:
1. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (Образец № 4), подписано и 

подпечатано от Тони Тенева - Изпълнителен директор: предлагана цена 107.03 (сто и седем 
лева и три ст.) лева за MWh без ДДС

2. CD - Ценово предложение

След извършване на горните действия комисията пристъпи към разглеждане и проверка 
на ценовите предложения от офертите на допуснатите участници.
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II. Разглеждане и проверка на ценовите предложения от офертите на допуснатите 
участници:

II. 1. Относно плик „Предлагани ценови параметри” на „Енерджи Маркет“ АД, гр. София:

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до оценка при следните 
мотиви:

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на участника и установи, че е 
подготвено и представено в съответствие с изискванията на възложителя; няма допуснати 
грешки и пропуски в изчисленията на предложената цена. Плик „Предлагани ценови 
параметри” от оферта на „Енерджи Маркет“ АД, гр. София има съдържание, съгласно 
предварително обявените условия на поръчката.

II.2. Относно плик „Предлагани ценови параметри” на „ЮРОПИАН ТРЕЙД ОФ 
ЕНЕРДЖИ“ АД, гр. София:

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до оценка при следните 
мотиви:

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на участника и установи, че е 
подготвено и представено в съответствие с изискванията на възложителя; няма допуснати 
грешки и пропуски в изчисленията на предложената цена. Плик „Предлагани ценови 
параметри” от оферта на „ЮРОПИАН ТРЕЙД ОФ ЕНЕРДЖИ“ АД, гр. София, има 
съдържание, съгласно предварително обявените условия на поръчката.

И.З. Относно плик „Предлагани ценови параметри” на „Енерджи Маркет Глобал“ ООД, 
гр. София:

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до оценка при следните 
мотиви:

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на участника и установи, че е 
подготвено и представено в съответствие с изискванията на възложителя; няма допуснати 
грешки и пропуски в изчисленията на предложената цена. Плик „Предлагани ценови 
параметри” от оферта на „Енерджи Маркет Глобал“ ООД, гр. София, има съдържание, 
съгласно предварително обявените условия на поръчката.

II.4. Относно плик „Предлагани ценови параметри” на „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни 
услуги“ ЕАД, гр. Варна:

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до оценка при следните 
мотиви:

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на участника и установи, че е 
подготвено и представено в съответствие с изискванията на възложителя; няма допуснати 
грешки и пропуски в изчисленията на предложената цена. Плик „Предлагани ценови 
параметри” от оферта на „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕАД, гр. Варна, има
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съдържание, съгласно предварително обявените условия на поръчката.

11.5. Относно плик „Предлагани ценови параметри” на „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, гр. 
София:

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до оценка при следните 
мотиви:

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на участника и установи, че е 
подготвено и представено в съответствие с изискванията на възложителя; няма допуснати 
грешки и пропуски в изчисленията на предложената цена. Плик „Предлагани ценови 
параметри” от оферта на „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, гр. София, има съдържание, съгласно 
предварително обявените условия на поръчката.

11.6. Относно плик „Предлагани ценови параметри” на „ГРАНД ЕНЕРДЖИ 
ДИСТРИБЮ Ш ЪН“ ЕООД, гр. София:

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до оценка при следните 
мотиви:

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на участника и установи, че е 
подготвено и представено в съответствие с изискванията на възложителя; няма допуснати 
грешки и пропуски в изчисленията на предложената цена. Плик „Предлагани ценови 
параметри” от оферта на „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮ Ш ЪН“ ЕООД, гр. София, има 
съдържание, съгласно предварително обявените условия на поръчката.

11.7. Относно плик „Предлагани ценови параметри” на „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД, гр. 
София:

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до оценка при следните 
мотиви:

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на участника и установи, че е 
подготвено и представено в съответствие с изискванията на възложителя; няма допуснати 
грешки и пропуски в изчисленията на предложената цена. Плик „Предлагани ценови 
параметри” от оферта на „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД, гр. София, има съдържание, съгласно 
предварително обявените условия на поръчката.

След извършената проверка на представените ценови предложения и след като установи, 
че те отговарят на поставените от възложителя условия, комисията извърши проверка за 
наличие на обстоятелствата по чл. 72, ал. 1 от ЗОП.
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При проверката се установи, че не е налице наличие на необичайно благоприятни 
оферти.

Комисията пристъпи към оценка на ценовите предложения на участниците, и по- 
конкретно - на предложените от тях цени (в лева без ДДС) за MWh електроенергия, както 
следва:

Участник Предложена цена (в лева без ДДС) за 
MWh електроенергия

„Енерджи Маркет“ АД, гр. София 102.30

„ЮРОПИАН ТРЕИД ОФ ЕНЕРДЖИ“ АД, гр. 
София

103.74

„Енерджи Маркет Глобал“ ООД, гр. София 101.80

„ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕАД, гр. 
Варна

89.72

„ЧЕЗ Трейд България“ ЕОД, гр. София 100.71

„ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮ Ш ЪН“ ЕООД, 
гр. София

102.91

„МОСТ ЕНЕРДЖ И“ АД, гр. София 107.03

Съгласно определените условия в документацията, Глава V „Критерий за възлагане на 
поръчката“, критерият за оценка е „Най-ниска цена“. Всеки участник предлага единична цена за 
MW/h (мегаватчас) електроенергия в български лева без ДДС. Предложилият най-ниска цена 
за MW/h (мегаватчас) електроенергия в български лева без ДДС се класира на първо 
място, а следващите предложения се класират във възходящ ред.

Съобразно така определените условия, комисията извърши следното:

КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ:

Като взе предвид резултатите от оценката на офертите по определения в обявлението и 
документацията за обществена поръчка критерий за възлагане „най-ниска цена“, комисията 
единодушно предлага следното класиране на допуснатите до оценка участниците в открита 
процедура с предмет: „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на 
балансираща група за нуждите на Община Велико Търново“:

1-во място: „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕАД, гр. Варна, с предложена цена 
89.72 лв. без ДДС за MWh електроенергия

2-ро място: „ЧЕЗ Трейд България“ ЕОД, гр. София, с предложена цена 100.71 лв. 
без ДДС за MWh електроенергия
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3-то място: „Енерджи Маркет Глобал“ ООД, гр. София, с предложена цена 101.80 
лв. без ДДС за MWh електроенергия

4-то място: „Енерджи Маркет“ АД, гр. София, с предложена цена 102.30 лв. без ДДС 
за MWh електроенергия

5-то място: „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮ Ш ЪН“ ЕООД, гр. София, с 
предложена цена 102.91 лв. без ДДС за MWh електроенергия

6-то място: „Ю РОПИАН ТРЕЙД ОФ ЕНЕРДЖИ“ АД, гр. София, с предложена 
цена 103.74 лв. без ДДС за MWh електроенергия

7-мо място: „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД, гр. София, с предложена цена 107.03 лв. без 
ДДС за MWh електроенергия

Настоящия протокол отразява действията на комисията от заседание на дата 04.05.2020 
г. от 10:00 ч. до 10:40 часа, като резултатите от всички действия от работата на комисията се 
отразиха в доклад на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 60, ал.1 от ППЗОП.

Настоящия протокол се състави в един екземпляр.

Комисията приключи работа в 10:40 часа.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...........................  у ..............
инж. Динко Кечев - Директор дирекция „Строителство и устройство на територията“ в Община 
Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:

Инж. Николай Петков - Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура“, дирекция 
„Строителствши устройство на територията“ в Община Велико Търново

Трета Мари^ЬкУ-ЦО^исконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико Търново
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