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УТВЪРДИЛ : 
       

           ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /п/ ……чл. 2 от ЗЗЛД……… 
     

 (Директор ТП „ДГС Нова Загора” – заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД) 

 

 

Д О К Л А Д 
 

 

За резултатите от работата на комисията определена със Заповед № РД-10-70/05.12.2019 г.  на 

Директора на ТП „ДГС Нова Загора” за разглеждане и оценяване на представените оферти за 

участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор 

на координатор на стандартна балансираща група за срок от 24 месеца“, открита с Решение 

№ РД-10-50 от 28.10.2019г. на директора на ТП „ДГС Нова Загора”, в състав: 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД – зам. Директор в ТП „ДГС Нова Загора” 

  ЧЛЕНОВЕ:  1. заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД – Адвокат 

2. заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД – гл. счетоводител в ТП „ДГС Нова Загора” 

3. заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД – пом. лесничей в ТП „ДГС Нова Загора” 

  4. заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД – счетоводител в ТП „ДГС Нова Загора” 

 

Комисията на основание чл. 103, ал.1 от ЗОП, във връзка с чл. 60 от ППЗОП проведе 

открита процедура на три етапа, а именно: 

 

I етап – Разглеждане на представените документи относно съответствието на 

кандидатите/участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 

II етап – Разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на 

кандидатите/участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор във 

връзка с чл. 54, ал. 9 и чл. 54, ал.12 от ППЗОП,  разглеждане на техническите предложения на 

допуснатите участници и отваряне на ценовите предложения и оценка съгласно утвърдените 

Критерии („Методика”) в откритата процедура по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ 

и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/. 

III етап - Разглеждане на представените писмени обосновки по чл. 72, ал. 1 от ЗОП и  по оценка 

на ценовите предложения съгласно утвърдените Критерии („Методика”) в откритата процедура 

по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки /ППЗОП/. 

 

На 05.12.2019 г. комисията проведе I етап от работата си по разглеждане на представените  

документи относно съответствието на кандидатите/участниците с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор. За извършените действия , комисията състави Протокол №1 

подписан на 06.12.2019 г. , който беше изпратен на участниците в процедурата и бе публикуван в 

„Профила на купувача” .  



Комисията установи, че до 17:00 часа на 04.12.2019 година в деловодството на ТП „ДГС Нова 

Загора” са постъпили 3 (три) опаковки с оферти, както следва: 

 

1. „АСМ Енерджи” ООД, ЕИК: 202836900, вписано в регистъра за търговски дружества на 

Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Стефан Караджа” № 7, 

вх. Б, ет. 1, ап. 11,  представлявано от заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД и заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 

в качеството им на управители, регистриран като участник в процедурата с пореден номер № 1 с вх. № 

ПО-05-86/02.12.2019 г. 

2. „Мост Енерджи” АД, ЕИК: 201325372, вписано в регистъра за търговски дружества на 

Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „България” № 118, 

представлявано от заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД в качеството на изпълнителен директор, 

регистриран като участник в процедурата с пореден номер № 2 с вх. № ПО-05-90/04.12.2019 г. 

3. „КУМЕР” ООД, ЕИК: 200907117, вписано в регистъра за търговски дружества на Агенция по 

вписванията, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Бяло поле” №3, ет. 4, офис 12, 

представлявано от заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД в качеството на управител, регистриран като 

участник в процедурата с пореден номер № 3 с вх. № ПО-05-91 / 04.12.2019г. 

  На заседанието на комисията не присъстваха представители на кандидата. 

Преди пристъпване към отваряне на офертите членовете на комисията подписаха 

декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП. Няма член на комисията направил отвод. 

Председателят на комисията отвори опаковката с офертата, представена в запечатана, 

непрозрачна, с ненарушена цялост опаковка и комисията констатира наличието на 1 отделен 

непрозрачен, запечатан, с ненарушена цялост плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, 

както и „Техническо предложение за изпълнение на поръчката”. 

Трима членове на комисията в изпълнение на чл.54, ал.4 от ППЗОП подписаха плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри” и „Техническото предложение за изпълнение на 

поръчката”  на участника.  

Председателят на комисията оповести документите, които се съдържат в опаковката с 

офертата на участника и комисията провери съответствието с изготвения опис, като не установи 

различия. 

С оглед правилната преценка за редовността на офертите, Комисията, като взе предвид на 

първо място законовите изисквания и минималните изисквания на Възложителя за подбор на 

участниците, както и всички други изисквания поставени от възложителя в документацията и 

след като разгледа документите в опаковката на участниците подали оферти установи: 

Комисията констатира, че участниците са представил всички необходими документи 

съгласно условията на Възложителя и единодушно РЕШИ: допуска участниците  до следващия 

етап в процедурата. 

С това приключи публичната част от настоящето заседание. 

На следващият етап, в закрито заседание, комисията пристъпи към разглеждане на 

представените документи и ЕЕДОП на допуснатите участници - „АСМ ЕНЕРДЖИ” ООД, „МОСТ 

ЕНЕРДЖИ” АД и „КУМЕР” ООД. 

С оглед правилната преценка за редовността на офертите, Комисията, като взе предвид на 

първо място законовите изисквания и минималните изисквания на Възложителя за подбор на 

участниците, както и всички други изисквания поставени от Възложителя в документацията и след 

като разгледа документите в опаковката на участниците подали оферти установи: 

Участник № 1 „АСМ ЕНЕРДЖИ” ООД, ЕИК: 202836900 е представил всички изискуеми 

документи на хартиен носител, доказващи личното му състояние и критерии за подбор, поставени от 

Възложителя. 

Комисията констатира, че представената Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от Закона за мерките 

срещу изпирането на пари - Приложение № 9 не е попълнена коректно, от което не става ясно дали 



лицата, представляващи юридическото лице по закон и неговите действителни собственици СА или 

НЕ СА лица, попадащи в обхвата на чл. 36 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.  

На основание чл. 54, ал.9 от ППЗОП участникът „АСМ ЕНЕРДЖИ” ООД следва да представи 

нова Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари - Приложение 

№ 9, попълнена коректно . 

Представеният ЕЕДОП от участника „АСМ ЕНЕРДЖИ” ООД е на СД диск по Образец. 

Комисията счита, че „АСМ ЕНЕРДЖИ” ООД е представил достатъчно информация в ЕЕДОП. 

  

Участник № 2 „МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД, ЕИК: 201325372 е представил всички изискуеми 

документи на хартиен носител, доказващи личното му състояние и критерии за подбор, поставени от 

Възложителя, относно които комисията няма забележки. 

Представеният ЕЕДОП от участника „МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД е на СД диск по Образец. 

Комисията счита, че „МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД е представил достатъчно информация в ЕЕДОП. 

 

Участник № 3 „КУМЕР” ООД, ЕИК: 200907117 е представил всички изискуеми документи на 

хартиен носител, доказващи личното му състояние и критерии за подбор, поставени от Възложителя, 

относно които комисията няма забележки. 

Представеният ЕЕДОП от участника „КУМЕР” ООД е на СД диск по Образец. Комисията 

счита, че „КУМЕР” ООД е представил достатъчно информация в ЕЕДОП. 

  

 Комисията реши: На основание чл.54, ал.9 от ППЗОП, предоставя на участника „АСМ 

ЕНЕРДЖИ” ООД, ЕИК: 202836900 срок до 5 работни дни от получаване на настоящия протокол за 

представяне на нова Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на 

пари - Приложение № 9. 

  

 След като комисията разгледа документите за съответствие с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и взе горните решения, на 

основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, комисията реши настоящия протокол да бъде изпратен на 

участниците и в същия ден да бъде публикуван в профила на купувача. 

С това приключи работата на комисията в това заседание. 

 

На 19.12.2019 г. комисията проведе II етап от работата по разглеждане на допълнително 

представените документи относно съответствието на кандидатите/участниците с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор във връзка с чл. 54, ал. 9 и чл. 54, ал.12 от 

ППЗОП,  разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници и отваряне на 

ценовите предложения и оценка съгласно утвърдените Критерии („Методика”) в откритата 

процедура по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки /ППЗОП/. За извършените действия , комисията състави 

Протокол № 2 подписан на 20.12.2019 г. , който беше изпратен на участниците в процедурата и 

бе публикуван в „Профила на купувача” . 

 

 Председателят на комисията обяви дневният ред на заседанието: 

 

1. Разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на 

кандидатите/участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор във 

връзка с чл. 54, ал. 9 и чл. 54, ал.12 от ППЗОП. 

2. Разглеждане на техническите предложения за изпълнение на поръчката на  

допуснатите участници и проверка за тяхното съответствие с предварително обявените условия в 

техническите спецификации и изискванията на Възложителя съгласно разпоредбите на чл.56, 

ал.2 от ППЗОП.  

   3. Отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници и оценка съгласно 

утвърдените критерии („Методика”).   



 

Комисията констатира следното:  

 

По т. 1 от дневния ред : Разглеждане на допълнително представените документи относно 

съответствието на кандидатите/участниците с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор във връзка с чл. 54, ал. 9 и чл. 54, ал.12 от ППЗОП 

 

за Участник № 1 - „АСМ ЕНЕРДЖИ” ООД, ЕИК: 202836900:  

На основание чл. 54, ал.9 от ППЗОП участникът „АСМ ЕНЕРДЖИ” ООД, ЕИК: 

202836900 представи в определения срок нова Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от Закона за 

мерките срещу изпирането на пари - Приложение № 9, която е попълнена коректно. 

         След цялостно разглеждане на документите по чл. 39, ал.2 от ППЗОП, представени от 

участник „АСМ ЕНЕРДЖИ” ООД, ЕИК: 202836900, гр. София за участие в процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетни количества активна 

електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна 

балансираща група за срок от 24 месеца“ за съответствие с изискванията към личното  състояние 

и критериите за подбор, поставени от Възложителя, комисията установи, че няма липсващи 

документи, непълноти или несъответствия на информацията и може да пристъпи към т.2 от 

дневния ред. 

 

По т. 2 от дневния ред : Разглеждане на техническите предложения за изпълнение на 

поръчката на  допуснатите участници и проверка за тяхното съответствие с предварително 

обявените условия в техническите спецификации и изискванията на Възложителя 

съгласно разпоредбите на чл.56, ал.2 от ППЗОП 

 

 Участник № 1 - „АСМ ЕНЕРДЖИ” ООД, ЕИК: 202836900:  

 

 Комисията продължи работата си като пристъпи към разглеждане на техническото 

предложение участника. Беше установено че предложението за изпълнение на поръчката 

съответства на изискванията на Възложителя: 

1. Срок на валидност на офертата – 3 (три) месеца, считано от датата на изтичане на срока за 

подаване на предложенията; 

2. Технически условия – съгласно техническата спецификация и идентични с образеца на 

техническото предложение. 

       След като разгледа съдържанието на техническото предложение на участника за изпълнение 

на поръчката, комисията установи, че техническата му оферта е изготвена съгласно изискванията 

на Възложителя, по приложения образец, отговаря на изискванията на ЗОП и обявените от 

Възложителя условия за участие в процедурата. 

 

Участник № 2 - „МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД, ЕИК: 201325372:  

  

 Комисията продължи работата си като пристъпи към разглеждане на техническото 

предложение участника. Беше установено че предложението за изпълнение на поръчката 

съответства на изискванията на Възложителя: 

1. Срок на валидност на офертата – 3 (три) месеца, считано от датата на изтичане на срока за 

подаване на предложенията; 

2. Технически условия – съгласно техническата спецификация и идентични с образеца на 

техническото предложение. 

       След като разгледа съдържанието на техническото предложение на участника за изпълнение 

на поръчката, комисията установи, че техническата му оферта е изготвена съгласно изискванията 

на Възложителя, по приложения образец, отговаря на изискванията на ЗОП и обявените от 

Възложителя условия за участие в процедурата. 

 



Участник № 3 - „КУМЕР” ООД, ЕИК: 200907117:  

  

 Комисията продължи работата си като пристъпи към разглеждане на техническото 

предложение участника. Беше установено че предложението за изпълнение на поръчката 

съответства на изискванията на Възложителя: 

1. Срок на валидност на офертата – 3 (три) месеца, считано от датата на изтичане на срока за 

подаване на предложенията; 

2. Технически условия – съгласно техническата спецификация и идентични с образеца на 

техническото предложение. 

       След като разгледа съдържанието на техническото предложение на участника за изпълнение 

на поръчката, комисията установи, че техническата му оферта е изготвена съгласно изискванията 

на Възложителя, по приложения образец, отговаря на изискванията на ЗОП и обявените от 

Възложителя условия за участие в процедурата. 

По т. 3 от дневния ред: Отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници и 

оценка съгласно утвърдените критерии („Методика”). 

 

Председателят на Комисията запозна присъстващите с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от 

ППЗОП, а именно, че пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на 

изискванията на Възложителя, не се отваря. 

Комисията установи, че съобщение за датата, мястото и часа на отваряне на ценовите 

предложения е поместено и в сайта на ЮИДП с оглед разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.  

В съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, преди отварянето и 

оповестяването на ценовите оферти, председателят на комисията съобщи резултатите от 

оценяването на офертите по другите показатели. 

До по - нататъшно участие в процедурата са допуснати следните участници: „АСМ 

ЕНЕРДЖИ” ООД, „МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД и „КУМЕР” ООД. 

На настоящото заседание бяха разгледани ценовите предложения в Плик „Предлагани 

ценови параметри” на „АСМ ЕНЕРДЖИ” ООД, „МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД и „КУМЕР” ООД.  

 

Критерий за оценка на ценовите предложения. Показатели и начин на оценка 

(Методика): 

Критерия за оценка е  „най-ниска цена“ , като цената не е единственият критерий за 

възлагане, а комплексната оценка се състои от следните Критерии-Показатели: 

№ Критерий-Показател Тежест  

1 2 3 

1 Цена на реално консумиран 1 kWh дневна електроенергия 

без такса „Задължения към обществото”, акциз и ДДС/Ц1/ 
95 точки 

2 
Цена на реално консумиран 1 kWh нощна електроенергия 

без такса „Задължения към обществото”, акциз и ДДС/Ц1/ 
5 точки 

 

Комплексната оценка /КО/ на офертата на участника се изчислява по формулата:  

 

КО = Ц1 + Ц2  

 

където: 

- Ц1 – точките получени по показател цена за реално консумиран 1 kWh дневна електроенергия 

без такса „Задължения към обществото”, акциз и ДДС;  

- Ц2 – точките получени по показател цена за реално консумиран 1 kWh нощна електроенергия 

без такса „Задължения към обществото”, акциз и ДДС; 

 



Максимална комплексна оценка КО = 100 точки 

 

Резултатите се оценяват до петия знак след десетичната запетая! 

 

Показатели за оценка на предложенията и начина на определяне на тежестта им в комплексната 

оценка:  

 

1. ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ Ц1 – ЦЕНА ЗА РЕАЛНО КОНСУМИРАН  1 kWh  ДНЕВНА 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ БЕЗ ТАКСА „ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩЕСТВОТО”, АКЦИЗ И 

ДДС – максимален брой точки – 95 точки.  

 

На оценка подлежи предложената цена в лева за реално консумиран 1kWh дневна 

електроенергия без такса „Задължения към обществото”, акциз и ДДС.  

 

Максимален брой точки – 95, получава офертата с най-ниска цена за реално консумиран 1 kWh 

дневна електроенергия без такса „Задължения към обществото”, акциз и ДДС  

 

Точките на останалите кандидати се определят по следната формула:  

 

Ц1 =( Ц1min / Ц1 участ.) х 95,  

 където:  

- Ц1 min – представлява предложена най-ниска цена за реално консумиран 1kWh дневна 

електроенергия без такса „Задължения към обществото”, акциз и ДДС.  

- Ц1 участ. – представлява цената на реално консумиран 1kWh дневна електроенергия без такса 

„Задължения към обществото”, акциз и ДДС, предложена от съответния участник.  

 

   Резултатите се оценяват до петия знак след десетичната запетая!  

 

2. ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ Ц2 – ЦЕНА ЗА РЕАЛНО КОНСУМИРАН  1 kWh  НОЩНА 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ БЕЗ ТАКСА „ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩЕСТВОТО”, АКЦИЗ И 

ДДС – максимален брой точки – 5 точки 

 

На оценка подлежи предложената цена в лева за реално консумиран 1kWh нощна електроенергия 

без такса „Задължения към обществото”, акциз и ДДС.  

 

Максимален брой точки – 5, получава офертата с най-ниска цена за реално консумиран 1 kWh 

дневна нощна електроенергия без такса „Задължения към обществото”, акциз и ДДС  

 

Точките на останалите кандидати се определят по следната формула:  

 

Ц2 =( Ц2min / Ц2 участ.) х 5,  

 където:  

- Ц2 min – представлява предложена най-ниска цена за реално консумиран 1kWh нощна 

електроенергия без такса „Задължения към обществото”, акциз и ДДС.  

- Ц2 участ. – представлява цената на реално консумиран 1kWh нощна електроенергия без такса 

„Задължения към обществото”, акциз и ДДС, предложена от съответния участник.  

Резултатите се оценяват до петия знак след десетичната запетая!  

 

 

Участник № 1 - „АСМ ЕНЕРДЖИ” ООД: 

 

Председателят предостави на вниманието на членовете на комисията плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри”, съдържащ ценовото предложение, с ненарушена цялост. След 



отварянето на плика, трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на 

участника. След като отвори плика, председателят на комисията оповести гласно предложената 

от участника цена, както следва:  

 

1. Предлаганата цена за консумиран 1 kWh дневна електроенергия без такса 

„Задължения към обществото”, акциз и ДДС е: 0,189 (нула цяло едно осем девет) лева без 

ДДС, 

Респективно : 0,2268 (нула цяло две две шест осем) лева с ДДС 

2. Предлаганата цена за консумиран 1 kWh нощна електроенергия без такса 

„Задължения към обществото”, акциз и ДДС е: 0,11 (нула цяло едно едно) лева без ДДС, 

Респективно : 0,132 (нула цяло едно три две) лева с ДДС 

 

Начин на плащане : По банков път до 15 дни след датата на издаване . 

 

Участник № 2 - „МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД: 

 

Председателят предостави на вниманието на членовете на комисията плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри”, съдържащ ценовото предложение, с ненарушена цялост. След 

отварянето на плика, трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на 

участника. След като отвори плика, председателят на комисията оповести гласно предложената 

от участника цена, както следва:  

 

1. Предлаганата цена за консумиран 1 kWh дневна електроенергия без такса 

„Задължения към обществото”, акциз и ДДС е: 0,20303 (нула цяло две нула три нула три) 

лева без ДДС, 

Респективно : 0,24364 (нула цяло две четири три шест четири) лева с ДДС 

2. Предлаганата цена за консумиран 1 kWh нощна електроенергия без такса 

„Задължения към обществото”, акциз и ДДС е: 0,20303 (нула цяло две нула три нула три) 

лева без ДДС, 

Респективно : 0,24364 (нула цяло две четири три шест четири) лева с ДДС 

 

Начин на плащане : Плащанията се извършват в срок до 15 работни дни след 

получаване на надлежно оформени данъчни фактури, изпратени по електронна поща, 

посочена от Възложителя. 
  

Участник № 3 - „КУМЕР” ООД: 

 

Председателят предостави на вниманието на членовете на комисията плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри”, съдържащ ценовото предложение, с ненарушена цялост. След 

отварянето на плика, трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на 

участника. След като отвори плика, председателят на комисията оповести гласно предложената 

от участника цена, както следва:  

 

1. Предлаганата цена за консумиран 1 kWh дневна електроенергия без такса 

„Задължения към обществото”, акциз и ДДС е: 0,19303 (нула цяло едно девет три нула три) 

лева без ДДС, 

Респективно:  0,23164 (нула цяло две три едно шест четири) лева с ДДС 

2. Предлаганата цена за консумиран 1 kWh нощна електроенергия без такса 

„Задължения към обществото”, акциз и ДДС е: 0,19303 (нула цяло едно девет три нула три) 

лева без ДДС, 

Респективно : 0,23164 (нула цяло две три едно шест четири) лева с ДДС 

 



Начин на плащане : В български лева , по банков път, в срок от 20 (двадесет) календарни 

дни. 

Комисията провери за наличие на основания по чл.72, ал.1 от ЗОП, при което установи: 

 В ценовото предложение на участник „АСМ ЕНЕРДЖИ” ООД се съдържа 

предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване с повече от 20 на сто по-

благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по показател:   Ц 

2 - Предлаганата цена за консумиран 1 kWh нощна електроенергия без такса „Задължения 

към обществото”, акциз и ДДС, а именно: 

Участник Ц 2 - Предлаганата цена 
за консумиран 1 kWh 
нощна електроенергия 
без такса „Задължения 
към обществото”, акциз 
и ДДС Средена цена 

Отклонение от 
средния % 

Отклонение 
- цена 

„АСМ 
ЕНЕРДЖИ” 
ООД 0,11 

0,19803 /нула цяло 
едно девет осем 
нула три/ лева 

44,45286 
ОТКЛОНЕ
НИЕ! 

„МОСТ 
ЕНЕРДЖИ” 
АД 0,20303 

0,15152 /едно цяло 
едно пет едно пет 
две/ лева 

-33,99551 НЯМА! 

„КУМЕР” 
ООД 

0,19303 

0,15652 /нула цяло 
едно пет шест пет 
две/ лева 

 -23,32609 НЯМА! 

 

Въз основа на гореописаните действия комисията взе следното, Р Е Ш Е Н И Е :   

Изисква от участник „АСМ ЕНЕРДЖИ” ООД подробна писмена обосновка, относно 

предложената  цена за консумиран 1 kWh нощна електроенергия без такса „Задължения 

към обществото”, акциз и ДДС (по показател Ц2), като определя 5-дневен срок за представяне 

на обосновката от получаването на искането за това. 

След като установи наличието на обстоятелства по чл.72, ал.1 от ЗОП, комисията взе 

решение следващото й заседание за разглеждане и оценяване на ценовите предложения на 

участниците да се състои след получаване на писмената обосновка от „АСМ ЕНЕРДЖИ” ООД. 

Комисията реши настоящия протокол да бъде изпратен на участниците и в същия ден да бъде 

публикуван в профила на купувача. 

С това приключи работата на комисията в това заседание. 

 
На 06.01.2020 г. комисията проведе III етап от работата си по разглеждане на представените 

писмени обосновки по чл. 72, ал. 1 от ЗОП и  по оценка на ценовите предложения съгласно 

утвърдените Критерии („Методика”) в откритата процедура по реда на Закона за обществените 

поръчки /ЗОП/ и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/. За 

извършените действия , комисията състави Протокол № 3 подписан на 06.01.2020 г. , който беше 

изпратен на участниците в процедурата и бе публикуван в „Профила на купувача” . 

 

След представяне на извадка от входящия регистър за постъпилите писмени обосновки, 

председателят на комисията откри заседанието. 

Комисията установи, че в деловодството на ТП „ДГС Нова Загора” в определеният от 

комисията с протокола й от заседанието, проведено на 19.12.2019 г. 5 – дневен срок, считано от 



изпращане на протокола, са постъпили писмени обосновки от участниците в процедурата, както 

следва:   

4.  „АСМ ЕНЕРДЖИ” ООД, ЕИК: 202836900, регистриран като участник в процедурата 

под № 1. 

 

             Председателят на комисията обяви дневният ред на заседанието: 

1.  Разглеждане на представените подробни писмени обосновки за начина на образуване на 

числовите показатели за оценка в изпълнение на задължителната разпоредба на чл.70, ал. 1 

и във връзка с чл. 72, ал.1 от ЗОП. 

2. Оценка на ценовите предложения на допуснатите участници съгласно утвърдените 

критерии („Методика”).   

 

Комисията констатира следното:  

 

По т. 1 от дневния ред : Разглеждане на представените подробни писмени обосновки за 

начина на образуване на числовите показатели за оценка в изпълнение на задължителната 

разпоредба на чл.70, ал. 1 и във връзка с чл. 72, ал.1 от ЗОП. 

 

за Участник № 1 - „АСМ ЕНЕРДЖИ” ООД, ЕИК: 202836900:  

На основание чл. 72, ал.1 от ЗОП участникът „АСМ Енерджи” ООД, ЕИК: 202836900 

представи в определения срок подробна писмена обосновка, относно предложената  цена за 

консумиран 1 kWh нощна електроенергия без такса „Задължения към обществото”, акциз 

и ДДС (по показател Ц2). 

  Участникът е обосновал предложената цена със следните фактори: Икономически 

особености на производствения процес, на предоставените услуги или на строителния метод: 

„АСМ Енерджи” ООД е направило изчисления основани на количествата електрическа енергия, 

заявени от Възложителя в Приложение № 7 „Техническа спецификация” , а именно 6078 КВтч. за 

година и тяхното разпределение между дневна и нощна енергия, където консумираната дневна 

енергия е 7,95 пъти повече от нощната.  

 Също така са взети предвид и цените за последните няколко месеца на Българската 

независима енергийна борса (Борсата), от където участника закупува електрическата енергия. 

Направена е съпоставка между цените на нощната и дневна енергия и прогнози за оптимизации, 

което им позволява да дадат цена за нощна енергия, която да е различна от дневната и то 

значително по-ниска, така както е и на Борсата през повечето дни в годината. 

 „АСМ Енерджи” ООД поясняват, че в тяхната оферта разликата в цената между дневна 

и нощна енергия е от порядъка на 41,8 % , но трябва да се има в предвид значително по-голямата 

консумация на електричество през деня, която Възложителя прави. От тук те изчисляват и 

среднопретеглента цена на Възложителя, която според дадената от тях оферта и Приложение № 

7, ще е в порядъка на 180,17 лв./МВтч., което е в рамките на пазарните цени на Борсата. Също 

така, тази среднопретеглена цена е с отклонение 9,02% от среднопретеглените цени на 

останалите класирани участници, което е значително по-малко от регламентираните 20 %. 

 Също така участникът отбелязва, че относно спазването на задълженията по чл. 115 от 

ЗОП в ЕЕДОП е декларирал, че спазва всички нормативни изисквания, вкл. тези свързани с 

опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни 

споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право. 

 

След като разгледа и обсъди представената обосновка, Комисията РЕШИ: 

  Приема писмената обосновка на участника „АСМ Енерджи” ООД   на основание чл. 72, 

ал.2, т. 1 и т.4 от Закона за обществените поръчки.  

           Основания за отстраняване от по-нататъшно участие не са налице, поради което комисията 

взе следното решение: Допуска участника до оценяване на ценовото предложение.   

 

По т. 2 от дневния ред: Оценка на ценовите предложения на допуснатите участници 



съгласно утвърдените критерии („Методика”). 

 

До по - нататъшно участие в процедурата са допуснати следните участници: „АСМ 

ЕНЕРДЖИ” ООД, „МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД и „КУМЕР” ООД. 

На настоящото заседание следва да бъде извършена оценка на ценовите предложения 

съгласно утвърдените критерии  на „АСМ ЕНЕРДЖИ” ООД, „МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД и 

„КУМЕР” ООД.  

 

Прогнозната стойност за изпълнение на предмета на поръчката е в размер на 3000,00 

(три  хиляди) лева без вкл. ДДС. 

 

Критерий за оценка на ценовите предложения. Показатели и начин на оценка 

(Методика): 

Критерия за оценка е  „най-ниска цена“ , като цената не е единственият критерий за 

възлагане, а комплексната оценка се състои от следните Критерии-Показатели: 

№ Критерий-Показател Тежест  

1 2 3 

1 Цена на реално консумиран 1 kWh дневна електроенергия 

без такса „Задължения към обществото”, акциз и ДДС/Ц1/ 
95 точки 

2 
Цена на реално консумиран 1 kWh нощна електроенергия 

без такса „Задължения към обществото”, акциз и ДДС/Ц1/ 
5 точки 

 

Комплексната оценка /КО/ на офертата на участника се изчислява по формулата:  

 

КО = Ц1 + Ц2  

където: 

- Ц1 – точките получени по показател цена за реално консумиран 1 kWh дневна електроенергия 

без такса „Задължения към обществото”, акциз и ДДС;  

- Ц2 – точките получени по показател цена за реално консумиран 1 kWh нощна електроенергия 

без такса „Задължения към обществото”, акциз и ДДС; 

 

Максимална комплексна оценка КО = 100 точки 

 

Резултатите се оценяват до петия знак след десетичната запетая! 

 

Показатели за оценка на предложенията и начина на определяне на тежестта им в комплексната 

оценка:  

 

1. ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ Ц1 – ЦЕНА ЗА РЕАЛНО КОНСУМИРАН  1 kWh  ДНЕВНА 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ БЕЗ ТАКСА „ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩЕСТВОТО”, АКЦИЗ И 

ДДС – максимален брой точки – 95 точки.  

 

На оценка подлежи предложената цена в лева за реално консумиран 1kWh дневна 

електроенергия без такса „Задължения към обществото”, акциз и ДДС.  

 

Максимален брой точки – 95, получава офертата с най-ниска цена за реално консумиран 1 kWh 

дневна електроенергия без такса „Задължения към обществото”, акциз и ДДС  

 

Точките на останалите кандидати се определят по следната формула:  

 



Ц1 =( Ц1min / Ц1 участ.) х 95,  

 където:  

- Ц1 min – представлява предложена най-ниска цена за реално консумиран 1kWh дневна 

електроенергия без такса „Задължения към обществото”, акциз и ДДС.  

- Ц1 участ. – представлява цената на реално консумиран 1kWh дневна електроенергия без такса 

„Задължения към обществото”, акциз и ДДС, предложена от съответния участник.  

 

   Резултатите се оценяват до петия знак след десетичната запетая!  

 

2. ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ Ц2 – ЦЕНА ЗА РЕАЛНО КОНСУМИРАН  1 kWh  НОЩНА 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ БЕЗ ТАКСА „ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩЕСТВОТО”, АКЦИЗ И 

ДДС – максимален брой точки – 5 точки 

 

На оценка подлежи предложената цена в лева за реално консумиран 1kWh нощна електроенергия 

без такса „Задължения към обществото”, акциз и ДДС.  

 

Максимален брой точки – 5, получава офертата с най-ниска цена за реално консумиран 1 kWh 

дневна нощна електроенергия без такса „Задължения към обществото”, акциз и ДДС  

 

Точките на останалите кандидати се определят по следната формула:  

 

Ц2 =( Ц2min / Ц2 участ.) х 5,  

 където:  

- Ц2 min – представлява предложена най-ниска цена за реално консумиран 1kWh нощна 

електроенергия без такса „Задължения към обществото”, акциз и ДДС.  

- Ц2 участ. – представлява цената на реално консумиран 1kWh нощна електроенергия без такса 

„Задължения към обществото”, акциз и ДДС, предложена от съответния участник.  

Резултатите се оценяват до петия знак след десетичната запетая!  

 

Предложена цена от участниците 
 

Критерии - Показатели Предложена цена от 

Участник „АСМ 

Енерджи” ООД 

Предложена цена от 

Участник „Мост 

Енерджи” АД 

Предложена цена от 

Участник „КУМЕР” 

ООД 

    

Цена на реално 

консумиран 1 kWh 

дневна електроенергия 

без такса „Задължения 

към обществото”, 

акциз и ДДС/Ц1/ 

0,189 0,20303 0,19303 

Цена на реално 

консумиран 1 kWh 

нощна електроенергия 

без такса „Задължения 

към обществото”, 

акциз и ДДС/Ц2/ 

0,11 0,20303 0,19303 

 

 



ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ Ц1 – ЦЕНА ЗА РЕАЛНО КОНСУМИРАН  1 kWh  ДНЕВНА 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ БЕЗ ТАКСА „ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩЕСТВОТО”, АКЦИЗ И 

ДДС – максимален брой точки – 95 точки. 
 

Ц1 = ( Ц1min / Ц1 участ.) х 95 

 

„АСМ ЕНЕРДЖИ” ООД „МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД „КУМЕР” ООД 

   

Ц1 = (0,189 / 0,189) х 95 = 

= 1 х 95 =  

= 95 точки 

Ц1 =(0,189 / 0,20303) х 95 =  

= 0,93090 х 95 =  

= 88,4355 точки 

Ц1 = (0,189 / 0,19303) х 95 = 

= 0,97912 х 95 = 

= 93,0164 точки 

 

ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ Ц2 – ЦЕНА ЗА РЕАЛНО КОНСУМИРАН  1 kWh  НОЩНА 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ БЕЗ ТАКСА „ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩЕСТВОТО”, АКЦИЗ И 

ДДС – максимален брой точки – 5 точки 
 

Ц2 = ( Ц2min / Ц2 участ.) х 5 
 

„АСМ ЕНЕРДЖИ” ООД „МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД „КУМЕР” ООД 

   

Ц2 = (0,11 / 0,11) х 5 = 

= 1 х 5 = 

= 5 точки  

Ц2 = (0,11 / 0,20303) х 5 = 

= 0,54179 х 5 = 

= 2,70895 точки 

Ц2 = = (0,11 / 0,19303) х 5 = 

= 0,56986 х 5 = 

= 2,84930 точки 

 

Комплексната оценка /КО/ на офертата на участника се изчислява по формулата:  

 

КО = Ц1 + Ц2  
 

„АСМ ЕНЕРДЖИ” ООД „МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД „КУМЕР” ООД 

   

KO = 95 + 5 = 

= 100 точки  

KO = 88,4355 + 2,70895 = 

= 91,14445 точки 

KO = 93,0164 + 2,84930 =  

= 95,8657 точки 

 

 

Комисията извърши крайното класиране, както следва:  

 

Класиран на първо място участник със 100 точки : „АСМ Енерджи” ООД, ЕИК: 202836900, 

вписано в регистъра за търговски дружества на Агенция по вписванията, със седалище и адрес на 

управление гр. София, ул. „Стефан Караджа” № 7, вх. Б, ет. 1, ап. 11,  представлявано от заличен 

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД и заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД в качеството им на управители, с предложена 

цена за консумиран 1 kWh дневна електроенергия без такса „Задължения към обществото”, акциз и 

ДДС  - 0,189 лева без ДДС и предложена цена за консумиран 1 kWh нощна електроенергия без такса 

„Задължения към обществото”, акциз и ДДС – 0,11 лева без ДДС. 

 Класиран на второ място участник с 95,8657 точки : „КУМЕР” ООД, ЕИК: 200907117, 

вписано в регистъра за търговски дружества на Агенция по вписванията, със седалище и адрес на 



управление гр. София, ул. „Бяло поле” №3, ет. 4, офис 12, представлявано от заличен съгласно чл. 2 от 

ЗЗЛД в качеството на управител, с предложена цена за консумиран 1 kWh дневна електроенергия без 

такса „Задължения към обществото”, акциз и ДДС  - 0,19303 лева без ДДС и предложена цена за 

консумиран 1 kWh нощна електроенергия без такса „Задължения към обществото”, акциз и ДДС – 

0,19303 лева без ДДС. 

Класиран на трето място участник с 91,14445  точки : „Мост Енерджи” АД, ЕИК: 

201325372, вписано в регистъра за търговски дружества на Агенция по вписванията, със седалище и 

адрес на управление гр. София, бул. „България” № 118, представлявано от заличен съгласно чл. 2 от 

ЗЗЛД в качеството на изпълнителен директор, с предложена цена за консумиран 1 kWh дневна 

електроенергия без такса „Задължения към обществото”, акциз и ДДС  - 0,20303 лева без ДДС и 

предложена цена за консумиран 1 kWh нощна електроенергия без такса „Задължения към 

обществото”, акциз и ДДС – 0,20303 лева без ДДС. 

Отстранени участници в процедурата няма. 

 

   С горните действия, работата на комисията по оценка на ценовото предложение на 

допуснатите участници приключи.  

Комисията реши Протокол №3 да бъде изпратен на участниците и в същия ден да бъде 

публикуван в профила на купувача. 

 

 С това дневния ред на заседанието беше изчерпан и комисията приключи своята работа. 

На база извършеното класиране комисията предлага на Възложителя да сключи договор за 

„Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско 

напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за срок от 24 

месеца“ с участника „АСМ Енерджи” ООД, ЕИК: 202836900. 

 

     Към доклада са приложени Протоколи № 1, 2 и 3 от работата на комисията. 

Настоящия доклад подписан от цялата комисия и ведно с цялата документация, на основание 

чл.97, ал.4 от ППЗОП се представи на Възложителя за утвърждаване и ще се изпрати до всички 

участници. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ……чл. 2 от ЗЗЛД……..       

                     /заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД/                                                                    

      

 ЧЛЕНОВЕ:   

                              

1. /п/ ……чл. 2 от ЗЗЛД……..                                     

                            /заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД/ 

 

2. /п/ ……чл. 2 от ЗЗЛД……..                                      

                               /заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД/ 

  

      3. /п/ ……чл. 2 от ЗЗЛД……..                                    

                                /заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД/ 

 

      4. /п/ ……чл. 2 от ЗЗЛД……..                                     

                               /заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД/  
 


