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вх.№ РД-20- 769/23.10.2017г.

ПРОТОКОЛ №3
(продължение на Протокол №2 вх.№ РД-20-758 от 18 октомври 2017г.)
от
23 октомври 2017г. за дейността на комисията назначена по реда чл.51, ал.1 от Г1ПЗОП със
заповед на Зам.-ректора „ФМБ“ на ИУ - Варна № РД-06-3047/10.10.2017г. за разглеждане и
оценка на офертите по реда на тяхното постъпване и за клагиране на участниците в
обществена поръчка с ред за възлагане публично състезание /основание чл.20, ал.2, т.2 и
глава двадесет и пета отЗОП/, обявенас решение№ РД~21-1302/15.09.2017г. и
публикувана в АОП под уникален номер 805459 с предмет „Избор на доставчик на активна
нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на
Икономически университет - Варна”
/код, съгласно общия терминологичен речник /CPV/: 0931 0000/.

В 09:00 часа на 23 октомври 2017г. в Конферентна зала 205 в Учебен корпус - 1 на
Икономически университет - Варна. адрес: гр. Варна, бул. „Княз Борис I” № 77,
определената комисия за разглеждане и оценка на офертите по реда на тяхното постъпване и
за класиране на участниците в обществената поръчка се събра в състав:
1. Владимир Новаков - председател - експерт „Обществени поръчки”;
2. доц. д-р Андрияна Андреева - член - юрисконсулт в ИУ - Варна;
3. инж.Владко Влаев -- член - Ръководител отдел „Стопанска и инвестиционна дейно’:г“
в ИУ-Варна.
Участниците в процедурата са уведомени за датата, часа и мястото на отваряне на
ценовите параметри с писмо изх. № РД-21-1448/18.10.20!7г., което в съответствис с
изискванията на чл.57, ал.З от ППЗОП и решение на настоящата комисия по протокол вх. №
РД-20-758/18.10.2017г. е публикувано на интернет страницать на Възложителя в рубриката
„Профил на купувача“ на 18.10.2017г.
В залата не присъстват участниците в процедурата, техни упълномощени
представители и представители на средствата за масово осведомяване.
В предходното заседание от 18.10.2017г., комисията разгледа представените от
участниците „Мост Енерджи“ АД и от „Енерго-про енергийни услуги“ ЕООД:
• заявени данни относно критериите за подбор за липса на основание за отстраняваме
/информацията за годн. :т/правоснособност, икономическо и финансово състояни*: и
техническа и професионална способност/, определени от Е ъзложителя;
• „Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническтга
спецификация“,
които са съобразени с предварително обявените от Въз. (. жителя условия във връзка с
което „Ценовите параметри“ на участниците „Мост Енерджи“ АД и от „Енерго-про
енергийни услуги“ ЕООД са допуснати до разглеждане, оценка и класиране.

Председателят на комисията обяви показателите "Брой членове в балансиращата група"
(БГ), съгласно писма от „Електроенергийния системен оператор“ ЕАД, както следва:
За „Мост енерджи“ АД броят на членовете, присъединени към стандартнага
балансираща група е 1771.
За „Енерго-про енергийни услуги“ ЕООД, броят на членове, присъединени към
стандартната балансираща група е i 5831.
Ценовите параметри на участниците за един MWh нетна акгивна електрическа бяха
отворени по реда на тяхното постъпването и бе оповестено тяхното съдържание, както
следва:
_______________ _________________________
Предлагани
ненови параметри
№
Участник
Офер га №
в лева без вкл.
по ред
ДДС
„Мост Енерджи“ АД
вх.№ 64.1 ./09.10.2017г. от 10.15ч.
88.93
1
„Енерго-про
вх.№ 64.3./09.10.2017г. от 11.20ч.
84.98
2
енергийни
услуги“
ЕООД
Владимир Новаков, доц. д-р Андрияна Андреева и Владко Влаев подписаха ценовите
параметри на участниците.
След извършване на горепосочените действия приключи публичната част от
заседанието на комисията, която продължи работата си в закрито заседание.
Комисията няма основание да прави проверка за съотношението на предложената от
участника цена със средна стойност на ценови параметри на останалите участници.
Резултати от разглеждане и оценяване на ценовите оферти на допуснатите
участници:
1. Участникът „Мост Енерджи“ АД е представил ценови параметри в оригинал по
приложения в документацията образец. Комисията констатира, че предложената ценова
оферта е редовна, но надвишава предвидения финансов ресурс и не отговаря на условията
на Възложителя цената за един MWh нетна акгивна електрическа да не надвишаваща
95.00лв., без вкл. ДДС. Предложението е подписано от представляващия предприятието.
Комисията не установи разминаване между посочените с цифри и думи стойности, както и
няма разминаване при умножението на посочените единични и общи цени.
2. Участникът „Енерго-про енергийни услуги“ ЕООД е представил ценови параметри в
оригинал по приложения в документацията образец. Комисията констатира, че
предложената ценова оферга е редовна, не надвишава предвидения финансов ресурс и
отговаря на условията на Възложителя цената за един М'а нетна активна електрическа \
да не надвишаваща 95.00лв., без вкл. ДДС. Предложението е подписано от лица
нотариално упълномощени да представляват предприятието. Комисията не установи
разминаване между посочените с цифри и думи стойности, както и няма разминаване при
умножението на посочените единични и общи цени.

ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕЦИТИРАНИТЕ КОНСТАТАЦИИ КОМИСИЯТА РЕШИ:
1. Да бъде допусната до класиране офертите на „Мост Енерджи“ АД и „Енерго-про
енергийни услуги“ ЕООД по критерии за възлагане оптимално съотношение
качество/цена /основание чл.70 ал.2, т.З от ЗОП/, като на първо място се класира
участникът, получил най-висока сумарна стойност по показателите съгласно
методиката по процедурата - ’’Предлагана цена за един MWh” и ’’Брой членове в
балансиращата груна".
Съгласно показателите за оценка и определяне на тежесгга им в комплексната оценка на
предложението, определени от възложителя в „Методика за определяне на комплексната
оценка на офертите за „Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на
сгандартна балансираща група за нуждите на Икономически университет - Варна“ се
получиха следните резултати:
офертата на „Мост Енсрджи“ АД с ЕИК но КУЛСТАТ 201325372:
По показател - (ПЦ) „Предлагана цена за един MWh f 66.89 точки.
По показател - (БГ) „Брой членове в балансиращата група“ - 3.36 точки.
Комплексна оценка /КО = ПЦ + БГ/ - 70.25 точки.
По отношение на участника „Мост енерджи“ АД не са налице основанията за
отстраняване от процедурата. Офертата на „Мост енерджи“ АД отговаря на всички
предварително оповестени изисквания на Възложителя и съгласно определения критерий за
оценка на икономически най-изгодната оферта въз основа на оптимално съотношение
качество/цена /основание чл.70 ал.2, т.З от ЗОП/ е получил най висока сумарна стойност.
офертата на „Ег?рго~про енергийни услуги“ \ .'ООД с ЕИК по БУЛСТАТ
131512672:
По показател - (ПЦ) „Предлагана цена за един MWh'4- 70.00 точки.
По показател - (БГ) „Брой членове в балансиращата група“ - 30.00 точки.
Комплексна оценка /КО = ПЦ + БГ/ - 100 точки.
По отношение на участника „Енерго-про енергийни услуги“ ЕООД не са наш це
основанията за отстраняване от процедурата. Офертата на „Енерго-про енергийни услуги“
ЕООД отговаря на всички предварително оповестени изисквания на Възложителя и съгласно
определения критерий за оценка на икономически най-изгодната оферта въз основа на
оптимално съотношение качество/цена /основание чл.70 ал.2, т.З от ЗОП/ е получил найвисока сумарна стойност.
ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕЦИТИРАНИТЕ КОНСТАТАЦИИ КОМИСИЯТА КЛАСИРА
УЧАСТНИЦИТЕ, КАКТО СЛЕДВА:
Първо място: „Енерго-про енергийни услуги“ ЕООД
Второ място: „Мост енерджи ‘ АД
В съответствие с разпоредбите на чл.60 от ППЗОП, комисията ще изготви доклад, които
заедно с протоколите от заседанията . на комисията, както н цялата документация по
процедурата ще бъдат предени на Възложителя за утвърждаване, съгласно чл. 181, ал.5 от
ЗОП.
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Комисията предлага на Възложителя с утвърждаване H d'настоящия протокол /чрез
доклада/ да бъде предложено. сключване на договор с предмет „Избор на доставчик на
активна нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за
нуждите на Икономически университет - Варна” /код, съгласно общия терминологичен
речник /CPV/: 0931 0000/ на „Енерго-про енергийни услуги“ ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ
131512672, съгласно предложението за изпълнение на поръчката и ценовите параметри на
участника.
Председателят на комисията закри заседанието.
Настоящият протокол технически е съставен на 23 октомври 2017г.

КОМИСИЯ:

1. Владимйр Но]

2. доц.д-р Андрияна Андреева,

3. инж. Владко Влаев
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