
МЕТОДИКА
за определяне на комплексната оценка на участниците в процедура с предмет:

„ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА АКТИВНА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И 
КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТИ А БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА 

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА“

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕЖЕСТТА ИМ В КОМПЛЕКСНАТА
ОЦЕНКА:

Предлагана цена за един MWh (ПЦ)....... ..................... .............. ................. .......... .70 точки
Брой членове в балансиращата група (БГ).............................. .................... ..........30 точки.

Комплексна оценка (КО)

Комплексната оценка (КО) се определя като сбор от точките по посочените по-горе 
основни показатели, изразен чрез следната формула: .

КО = ПЦ + БГ

1. ПОКАЗАТЕЛ - (ПЦ) „Предлагана цена за един MWh“ /не надвишаваща
140.00лв., без вкл. ДДС/.

ПЦ - изразява се като отношение между най-ниската предложена цена за един 
MWh от участник в поръчката към предложената цена за един MWh на всеки един от 
участниците в поръчката.

ПЦ = (ПЦ min. / ПЦ учасхника) х 70,
където :

>  “ ПЦ ” е тежест в комплексната оценка по показател предложена цена на 
участника;

> “ СПЦ min.” е най-ниската предложена цена;

>  “ СПЦ участника” е предложена цена на оценявания участник.

2. ПОКАЗАТЕЛ - (БГ) „Брой членове в балансиращата група“

БГ -■ изразява се като отношение между посочения в издаден от 
„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД документ за брой членове в 
балансираща група на конкретния участник към максимално предложения брой участници 
в балансираща група

БГ = (БГ „./БГтах. ) х 30, '■
където :

> “ БГ ” е тежест в комплексната оценка по показател брой членове в 
балансиращата група на участника;



>  “ БГ п” е предложения брой членове в балансираща група на оценявания 
участник, съгласно приложен в офертата на участника документ издаден от 
„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД;

^  БГ max ” е максималния брой членове в балансираща група посочен от участник 
в процедурата.

з. ОЦЕНЯВАНЕ

Максималната комплексна оценка, която може да получи всеки участник е 100 (сто)
точки.

Предложението за всеки от показателите трябва да бъде по-голямо от единица и да 
е реално число. Ако предложен показател е различен от предходното изискване, то 
офертата няма да бъда оценявана.

Цената за един MWh се предлага в български лева, без включен ДДС, до втория 
знак след десетичната запетая

Предложената цена включва и всички разходи, свързани с администриране и 
балансиране на доставянето на електрическа енергия и всички други разходи, свързани с 
изпълнението на поръчката.

Предложената цена не включва цена на регулаторно определените цени за мрежови 
услуги, задължения към обществото, акциз и ДДС. .

Брой членове в балансираща група на участника, изразява икономическата 
стабилност на балансиращата група -  критерия се изразява с цифра, представляваща 
съотношение между посочен в издаден от ECO ЕАД документ за удостоверяване броя 
членове в балансиращата група на конкретния участник към максималио посочения брой 
членове в балансираща група, умножен с тегловен коефициент 30.

Комисията класира участниците в низходящ ред на получените комплексни оценки 
на офертите им. На първо място се класира участникът, получил най-голяма комплексна 
оценка. При равни комплексни оценки на първо място се класира участникът, чиято 
предлагана цена е по-писка.

В случай на равен брой точки, Изпълнителя на поръчката се определя чрез жребий.


