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Утвърждавам: (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД   18.12.2017 г. 

  (Александър Велев – генерален директор на БНР) 

 

 

ДОКЛАД 

ПО ЧЛ. 103, АЛ. 3 ОТ ЗОП 

 

Уважаеми г-н Велев, 

В изпълнение на Ваша Заповед № АВ-1486/05.12.2017 г. беше формирана комисия за 

провеждане на обществена поръчка 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“. Обществената поръчка е 

открита с Решение № АВ-1318/26.10.2017 г. на генералния директор на Българското 

национално радио. 

 

I. Комисията заседава в състав: 

Председател: Димитър Заров – ръководител сектор „Електрозахранване и 

противопожарна охрана“ 

Членове: 1. Адриана Станчева – счетоводител, оперативен;  

        2. Мина Павлова – юрисконсулт. 

Съставът на комисията остана непроменен през цялото време на нейната работа 

 

II. Съгласно Заповед № АВ-1486/05.12.2017 г. на генералния директор на БНР, 

комисията има задължение да извърши подбор на участниците, да разгледа и оцени 

подадените оферти за участие в процедурата. Срокът за работа на комисията е определен 

със Заповед № АВ-1486/05.12.2017 г. до 09.02.2018 г. Съгласно заповедта за назначаване на 

комисията, до приключване на нейната работата, документите, свързани с обществената 

поръчка се съхраняваха в стая № 17 на 6-ти етаж в програмно-редакционната сграда на БНР. 

За правилното съхранение на документите отговаряше председателят на комисията. 

 

III. На 05.12.2017 г. от 14:00 часа в програмно-редакционната сграда на БНР се 

проведе публично заседание на комисията. В заседанието взеха участие всички членове на 

комисията, като същите, след запознаване със списъка на участниците в процедурата, 

подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 
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Комисията установи, че в предварително обявения срок са постъпили оферти за 

изпълнение на поръчката от следните участници: 

1. „Енерджи маркет“ АД, вх. № ОП-159/04.12.2017 г. 16:25 ч.; 

2. „Мост енерджи“ АД, вх. № ОП-160/04.12.2017 г. 16:30 ч. 

 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците. 

 

На основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията отвори запечатаните непрозрачни 

опаковки с офертите на участниците по реда на тяхното постъпване и провери за наличието 

на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията оповести 

документите, съдържащи се в опаковката с офертата на всеки участник. 

 

IV. След извършване на горните действия, председателят на комисията закри 

публичната част от заседанието. Комисията продължи своята работа в закрито заседание и 

пристъпи към проверка на представените от участниците документи за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, при 

което по отношение на офертите на участниците не бяха констатирани липси, непълноти или 

несъответствия на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. 

 

V. 1. Комисията се събра на закрито заседание за разглеждане на техническите 

предложения, което се проведе на 11.12.2017 г. от 11:00 часа в програмно-редакционната 

сграда на БНР.  

 

2. Комисията установи, че офертите на участниците по обособена позиция № 1 

отговарят на изискванията на възложителя, съгласно техническата спецификация . С оглед на 

това, комисията пристъпи към оценяване на офертите по показателя К2 – „Предложени 

минути за отчет на измервателното устройство“, както следва: 

 

Оферта на „Енерджи маркет“ АД 

 

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

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

     Кn /предложени минути на съответния участник/   0,01 

 

 

Оферта на „Мост енерджи“ АД 

 

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

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

     Кn /предложени минути на съответния участник/   0,1 
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3. Комисията установи, че офертите на участниците по обособена позиция № 2 

отговарят на изискванията на възложителя, съгласно техническата спецификация. С оглед на 

това, комисията пристъпи към оценяване на офертите по показателя К2 – „Предложени 

минути за отчет на измервателното устройство“, както следва: 

 

Оферта на „Енерджи маркет“ АД 

 

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

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

     Кn /предложени минути на съответния участник/   0,01 

 

Оферта на „Мост енерджи“ АД 

 

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

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

     Кn /предложени минути на съответния участник/   0,1 

 

След приключване на оценяването по показателя К2 – „Предложени минути за отчет на 

измервателното устройство“, комисията реши в деня на съставяне и подписване на 

протокола от извършеното оценяване, председателят на комисията да изготви съобщение за 

датата и часа на отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници.  

 

VI. Комисията проведе публично заседание на 15.12.2017 г. от 10:00 часа в програмно-

редакционната сграда на БНР за отваряне на ценовите предложения на участниците, чиито 

технически предложения отговарят на изискванията на възложителя. На заседанието не 

присъстваха представители на участниците.  

Комисията отвори запечатаните непрозрачни пликове, съдържащи ценовите 

предложения на участниците за изпълнение на поръчката по реда на постъпване на 

допуснатите оферти и оповести направените ценови предложения. С това приключи 

публичната част от заседанието на комисията. 

 

VII. 1. Комисията извърши оценяване на участниците по обособена позиция № 1 по 

предварително обявения от възложителя критерий „Оптимално съотношение качество/цена“ 

съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП при показателите, определени в обявлението и 

документацията за възлагане на поръчката, както следва: 

 

Оферта на участника „Енерджи маркет“ АД 

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

 

 

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 

 

 

2. Комисията извърши оценяване на участниците по обособена позиция № 2 по 

предварително обявения от възложителя критерий „Оптимално съотношение качество/цена“ 

съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП при показателите, определени в обявлението и 

документацията за възлагане на поръчката, както следва: 

 

Оферта на участника „Енерджи маркет“ АД 

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

 

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

 

 

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 

 

VIII. В резултат на извършените действия, комисията направи следното класиране на 

участниците, съгласно предварително обявения критерий по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП – 

„оптимално съотношение качество/цена”: 

 

За обособена позиция № 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“: 

 

 На първо място – оферта на „Енерджи маркет“ АД с краен резултат 100 точки; 

 На второ място – оферта на „Мост енерджи“ АД с краен резултат 53,75 точки; 
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За обособена позиция № 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“: 

На първо място - оферта на „Енерджи маркет“ АД с краен резултат 100 точки; 

На второ място - оферта на „Мост енерджи“ АД с краен резултат 53,75 точки. 

 

Мотиви: Офертите на участниците отговарят на поставените от възложителя критерии 

за подбор и са изготвени съобразно техническата спецификация за изпълнение на 

поръчката по обособена позиция № 1. Офертите са оценени по предварително обявения 

критерий по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП – „оптимално съотношение качество/цена” и съобразно 

методиката за оценка – част от документацията за участие в процедурата. 

 

IХ. Въз основа на гореописаното, комисията предлага: 

1. По обособена позиция №  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“ да бъде сключен договор за изпълнение на поръчката с класирания на 

първо място участник - „Енерджи маркет“ АД. 

2. По обособена позиция №  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“ да бъде сключен договор за изпълнение на поръчката 

с класирания на първо място участник - „Енерджи маркет“ АД. 

 

Неразделна част от настоящия доклад са Протоколи № 1 - 3, изготвени в хода на 

работата на комисията, както и цялата необходима документация за вземане на решение 

от възложителя. 

 

Докладът 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 

 

 


