УТВЪРЖДАВАМ:
КАЛИН НИКОЛОВ
Вр.И.Д. Кмет на район „Красно село“
Решение № 641 на СОС от 17.09.2019 г. .................................. (п)
ПРОТОКОЛ
Настоящият протокол е съставен на основание чл. 192, ал. 4 от ЗОП, и във
връзка с публикуване на обява с изх. № РКС19-РД93-4/29.07.2019 г. за обществена
поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени
цени за нуждите на район „Красно село“ – Столична община и избор на
координатор на балансираща група с пълно администриране на информационния
поток с ЕСО и поемане на разходите да небаланси на обекти- собственост на
район „Красно село“ – Столична община.
Със заповед № РКС19-РД09-424/16.08.19 г. на възложителя – кмет на район
„Красно село” е назначена комисия със задача: На 16.08.2019 г. от 10:00 часа, ет. 2, зала
№ 209 в сградата на район "Красно село", бул. “Цар Борис ІІІ” № 124, комисията да
проведе заседание на което да отвори, разгледа и оцени съгласно нормативните
изисквания, получените в обявения срок оферти.
На 16.08.2019 г. от 10.00 ч. в залата на районна администрация „Красно село” се
събра комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
инж. Веска Савова – Главен инженер
ЧЛЕНОВЕ:
1. Любомир Миладинов – Главен юрисконсулт
2. Марияна Хънтева – Началник отдел ПИО и ЧР,
След получаване на офертите членовете на комисията представиха декларации за
обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
В първоначалният обявен срок за подаване на оферти, в деловодството на района e
постъпила 1 /една/ на бр. оферта, както следва:
1. „МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД, като след удължаването на срока за подаване на
оферти, съгласно изискванията на чл. 188, ал. 2 от ЗОП, а именно до:
15.08.2019 г., не са постъпвали други оферти в деловодството на район
„Красно село“.
Отварянето на офертите се извърши при условията на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП. На
публичното заседание неприсъстваха представители на участниците. Комисията отвори
офертите по реда на тяхното постъпване и обяви ценовите предложения, а именно:
1. „МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД:
Цена на 1 /един/ MWh нетна електрическа енергия 121,43 лв. без вкл. ДДС.
Цена за прогнозното количество нетна активна електрическа енергия на
средно и ниско напрежение за целия срок на договора 29 143.20 лв. без ДДС.
С това приключи публичната част от заседанието на Комисията, която се
оттегли за продължаване на работата си в закрито заседание.

След което Комисията на свое заседание на 19.09.2019 г. извърши проверка на
предоставените документи от участника съгласно изискванията на възложителя, а
именно:
Условия, на които трябва да отговарят участниците: в т.ч.:
Изисквания за личното състояние: Към офертите участниците трябва да
прилагат декларации по образец за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и
7 от ЗОП и Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП.
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Участникът
трябва да притежавава валидна лицензия издадена от КЕВР, издадена на името на
участника, със съответните допълнения/приложения (ако има такива), от които да е
видно, че участника има право да извършва дейността „търговия с електрическа
енергия” с включени в същата лицензия, права и задължения, свързани с дейността
„координатор на стандартна балансираща група”, съгласно Закона за енергетиката,
като следва да представи доказателство за това.
Икономическо и финансово състояние: Няма изискване за икономическо и
финансово състояние
Технически и професионални способности:
1.
През последните 3 (три) години, считано от крайния срок за подаване на
офертите, самостоятелно или като участник в обединение, участникът да е изпълнил
най-малко 2 /два/ договора с предмет, подобен на предмета на поръчката.
2.
Участниците следва да прилагат системи за управление на качеството по
стандарт
ISO 9001:2015 или еквивалент, издаден на името на участника с обхват
“Търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група”.
По т.1 участниците следва да представят:
Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на
обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на
подаване на офертата, с посочени стойностите, датите и получателите, заедно с
доказателство за извършената доставка - удостоверение, издадено от получателя или
от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е
публикувана информация за доставката;
По т.2 участниците следва да представят заверено копие от сертификат за
управление на качеството по стандарт ISO 9001:2015 или еквивалент, издаден на името
на участника с обхват “Търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна
балансираща група”.

1. Участникът „МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД е представил всички необходими
документи и отговаря на изискванията за подбор посочени от Възложителя в
обявата.

Съгласно гореописаното, комисията допусна до оценяване участника, съобразно
методиката и критериите за оценка на възложителя.

Съгласно обявата за участие представените оферти се оценяват по следната
формула:
Методика и критерии за определяне на комплексна оценка
Критерий за оценка – „Икономически най-изгодна оферта”
Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта.
Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка
оферта „Комплексна оценка“(КО).
Комплексната оценка се извършва по посочените показатели за комплексна
оценка, тяхната относителна тежест и точни указания за определяне на оценка по всеки
показател:
КО = К1+К2, където
К1 – Оценка на техническото предложение на участника, в зависимост от
източника на ел. енергия – максимален брой точки 40 т.
К2 – Предложена цена – 60 т.
Показателите за определяне на комплексна оценка, тежест в общата комплексна оценка
методика на оценка при максимален брой точки 100.
К1 – Оценка на техническото предложение на участника, в зависимост от
източника на ел. енергия – максимален брой точки 40 т.
Точките по този показател се определят на база предложени източници на енергия:
25 т. – получава участник, който е извършвал доставка и предложи доставка на
електроенергия от конвенционални енергийни източници;
40 т. – получава участник, който е извършвал доставка предложи доставка на
електроенергия от конвенционални енергийни източници и
от възобновяеми
източници.
К2 – Предложена цена
Оценката се определя съгласно формула:
К2= К2мин*60/К2съотв.,
Където:
К2мин – най-ниската предложена цена в лева без ДДС за 1 /един/ MWh нетна електрическа
енергия
К2съотв. – предложената цена в лева без ДДС за 1 /един/ MWh нетна електрическа енергия на
съответния участник.

Участникът събрал максимален брой точки се класира на първо място.
Класирането на останалите участници ще става съответно според получените им
оценки.
Изчисляването на точките се извършва със закръгляне до втория знак, след
десетичната запетая.
След което Комисията на свое заседание на 14.10.2019 г. пристъпи към
оценяване на постъпилата оферта, както следва:
1. „МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД:

К1 – Оценка на техническото предложение на участника, в зависимост от
източника на ел. Енергия – участника е извършвал доставка на електроенергия от
конвенционални енергийни източници и от възобновяеми източници. Представил е
писмо от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, в което е отразено, че „МОСТ
ЕНЕРДЖИ” АД в качеството си на координатор на комбинирана балансираща група,
сключва сделки с производители на електрическа енергия от възобновяеми източници.
Във връзка с горното, участникът получава 40 т.
К2= К2мин*60/К2съотв.
К2= 121.43*60/121.43
К2= 60 т.
КО = К1+К2

или КО = 40 + 60 или КО = 100 т.

Комисията класира кандидатите както следва:
1. място - „МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД – 100 т.
Във връзка с гореописаното, Комисията предлага на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – кмета на
район „Красно село” да сключи договор с класираният на първо място кандидат, а
именно: „МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД.
Комисията приключи своята дейност в 10.00 ч. на 06.11.2019 г., в който час
настоящият протокол беше подписан от членовете на комисията и предаден на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
инж. Веска Савова – Главен инженер .................................. (п)
ЧЛЕНОВЕ:
Любомир Миладинов – Главен юрисконсулт .................................. (п)
Марияна Хънтева – Началник отдел ПИО и ЧР .................................. (п)

*Подписите на лицата са заличени на основание Общия Регламент за защита на
личните данни

