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П Р О Т О К О Л № 3 

за разглеждане на ценовите предложения 

 

от заседанието на комисията за провеждане на процедура за възлагане на 

обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Доставка на електрическа 

енергия СрН и НН по свободно договорени цени за нуждите на Българското национално 

радио и избор на координатор на балансираща група по две обособени позиции: 1. 

Доставка на електрическа енергия СрН и НН по свободно договорени цени за нуждите на 

БНР – гр. София и избор на координатор на балансираща група; 2. Доставка на 

електрическа енергия СрН и НН по свободно договорени цени за нуждите на РРС 

Благоевград и РТВЦ Благоевград и избор на координатор на балансираща група“. 

 

I. Заседанието на Комисията, назначена със Заповед № АВ-1486/05.12.2017 г. на 

Генералния директор на БНР се проведе на 15.12.2017 г. от 10:00 часа в програмно-

редакционната сграда на БНР 

 

II. Комисията заседава в състав: 

Председател: Димитър Заров – ръководител сектор „Електрозахранване и 

противопожарна охрана“ 

Членове: 1. Адриана Станчева – счетоводител, оперативен; 

        2. Мина Павлова – юрисконсулт. 

 

III. На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците. 

 

ІV. Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на участниците, 

доказали съответствието си с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и 

чиито технически предложения отговарят на поставените от възложителя условия. 

 

V. Комисията отвори запечатаните непрозрачни пликове, съдържащи ценовите 

предложения на участниците по обособена позиция № 1 по реда на постъпване на 

допуснатите оферти и обяви предложената цена, както следва: 

 

1. Ценово предложение на „Енерджи маркет“ АД: 

- цена за изпълнение на предмета на поръчката – 99,50 лева (деветдесет и девет лева и 

петдесет стотинки) без включен ДДС за MWh. 
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2. Ценово предложение на „Мост енерджи“ АД: 

- цена за изпълнение на предмета на поръчката – 120,00 лева (сто и двадесет лева) без 

включен ДДС за MWh. 

 

VІ. Комисията отвори запечатаните непрозрачни пликове, съдържащи ценовите 

предложения на участниците по обособена позиция № 2 по реда на постъпване на 

допуснатите оферти и обяви предложената цена, както следва: 

 

1. Ценово предложение на „Енерджи маркет“ АД: 

- цена за изпълнение на предмета на поръчката – 99,50 лева (деветдесет и девет лева и 

петдесет стотинки) без включен ДДС за MWh. 

 

2. Ценово предложение на „Мост енерджи“ АД: 

- цена за изпълнение на предмета на поръчката – 120,00 лева (сто и двадесет лева) без 

включен ДДС за MWh. 

 

VIІ. След извършване на горните действия, комисията продължи своята работа в 

закрито заседание. 

 

VIIІ. Комисията пристъпи към оценяване на офертите на допуснатите участници по 

обособена позиция № 1, съобразно предварително избрания от възложителя критерий по чл. 

70, ал. 2, т. 3 от ЗОП – „оптимално съотношение качество/цена”, както следва: 

 

1. Оферта на участника „Енерджи маркет“ АД 

Показател К1 – Предложена цена „ел. енергия“ за MWh 

 

К1 min /най-ниска предложена цена/          99,50 

К1 = ------------------------------------------------------------------------- х 60 = ---------------- х 60 = 60 точки 

         Кn / предложена цена на съответния участник/         99,50 

 

 

Показател К2 – „Предложени минути за отчет на измервателното устройство“  

      К2 min /най-малко минути за отчет/             0,01 

К2 = -------------------------------------------------------------------------- х 40 = ---------------- х 40 = 40 точки 

         Кn /предложени минути на съответния участник/            0,01 

 

Краен резултат на участника (К) 

К = К1 + К2 = 60 + 40 = 100 точки 
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2. Оферта на участника „Мост енерджи“ АД 

Показател К1 – Предложена цена „ел. енергия“ за MWh 

 

К1 min /най-ниска предложена цена/          99,50 

К1 = ------------------------------------------------------------------------- х 60 = ---------------- х 60 = 49,75 точки 

         Кn / предложена цена на съответния участник/         120,00 

 

 

Показател К2 – „Предложени минути за отчет на измервателното устройство“  

  К2 min /най-малко минути за отчет/             0,01 

К2 = -------------------------------------------------------------------------- х 40 = ---------------- х 40 = 4 точки 

         Кn /предложени минути на съответния участник/            0,1 

 

Краен резултат на участника (К) 

К = К1 + К2 = 49,75 + 4 = 53,75 точки 

Решението за оценяване е взето единодушно. 

 

VIIІ. Комисията пристъпи към оценяване на офертите на допуснатите участници по 

обособена позиция № 2, съобразно предварително избрания от възложителя критерий по чл. 

70, ал. 2, т. 3 от ЗОП – „оптимално съотношение качество/цена”, както следва: 

 

1. Оферта на участника „Енерджи маркет“ АД 

Показател К1 – Предложена цена „ел. енергия“ за MWh 

 

К1 min /най-ниска предложена цена/          99,50 

К1 = ------------------------------------------------------------------------- х 60 = ---------------- х 60 = 60 точки 

         Кn / предложена цена на съответния участник/         99,50 

 

 

Показател К2 – „Предложени минути за отчет на измервателното устройство“  

      К2 min /най-малко минути за отчет/             0,01 

К2 = -------------------------------------------------------------------------- х 40 = ---------------- х 40 = 40 точки 

         Кn /предложени минути на съответния участник/            0,01 

 

Краен резултат на участника (К) 

К = К1 + К2 = 60 + 40 = 100 точки 
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2. Оферта на участника „Мост енерджи“ АД 

Показател К1 – Предложена цена „ел. енергия“ за MWh 

 

К1 min /най-ниска предложена цена/          99,50 

К1 = ------------------------------------------------------------------------- х 60 = ---------------- х 60 = 49,75 точки 

         Кn / предложена цена на съответния участник/         120,00 

 

 

Показател К2 – „Предложени минути за отчет на измервателното устройство“  

  К2 min /най-малко минути за отчет/             0,01 

К2 = -------------------------------------------------------------------------- х 40 = ---------------- х 40 = 4 точки 

         Кn /предложени минути на съответния участник/            0,1 

 

Краен резултат на участника (К) 

К = К1 + К2 = 49,75 + 4 = 53,75 точки 

 

Решението за оценяване е взето единодушно. 

 

 

ІХ. С тези действия приключи заседанието на комисията. 

 

 

Протоколът е съставен и подписан на 15.12.2017 г. 

 

 

Комисия: 

Димитър Заров:    (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

Адриана Станчева:   (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

Мина Павлова:    (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 


