НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

УТВЪРДИЛ: ..............(п)...............

ВАНЯ ГРАШКИНА
Изпълнителен директор
29.06.2017 г.
Подписът е заличен на основание чл. 2 от ЗЗЛД

П Р О Т О К О Л
от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД-19-37 от 26.06.2017 г.,
за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в процедура за възлагане на
обществена поръчка чрез публикуване на обява за събиране на оферти с предмет „Доставка на
нетна активна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за
Национален център за информация и документация”

Днес, 26.06.2017 г., в сградата на Национален център за информация и документация, ет. 2,
зала 208 в 11:00 часа започна работа комисията за провеждане на процедура за възлагане на
обществена поръчка чрез публикуване на обява за събиране на оферти с предмет: „Доставка на
нетна активна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за
Национален център за информация и документация”. Комисията, назначена със Заповед № РД-1937 от 26.06.2017 г. на изпълнителния директор на НАЦИД, е в състав:

Председател:
Вержиния Петрова Цанкова – на длъжност: главен секретар на Национален център за
информация и документация.
Членове:
1. Александър Дамянов Радовски - на длъжност: главен секретар на Изпълнителна агенция „Българска
служба за акредитация”.
2. Валери Йорданов Димитров - на длъжност: ръководител на управление „Администрация, сигурност и
контрол” в Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”.
3. Динко Танев Мандов – на длъжност: началник на отдел „Управление на собствеността” в Държавна
агенция за метрологичен и технически надзор.
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4. Димитър Евтимов Евтимов - на длъжност: главен специалист в дирекция „Административна,
финансово - стопански дейности и управление на собствеността” в Национален център за информация и
документация.

След като се запозна с документите за възлагане на обществената поръчка, комисията констатира
следното:
На 12.06.2017 г. на електронната страница на НАЦИД в раздел „Профил на купувача” е
публикувана Обява за събиране на оферти с № 12-00-14/12.06.2017 г., Документация за
обществената поръчка, утвърдена от изпълнителния директор на НАЦИД и Образци на
документи. В същия ден на Портала на обществените поръчки на АОП е публикувана
„Информация за публикувана в Профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3
от ЗОП” под № 9065148.
В срока за подаване на оферти, посочен в Обявата, са подадени 2 оферти.
На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП на 20.06.2017 г. на електронната страница на НАЦИД в
раздел „Профил на купувача” е публикувано Съобщение с № 92-00-10/20.06.2017 г., с което се
удължава срока за събиране на оферти – до 17.00 часа на 23.06.2017 г. и е посочено мястото,
датата и часа на публичното отваряне на офертите. На същата дата на Портала на обществените
поръчки на АОП е публикувана „Информация за публикувана в Профила на купувача обява за обществена
поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП” под № 9065419, като е отбелязано, че информацията е за
удължаване на първоначалния срок за събиране на оферти.
В срока, удължен от Възложителя, не са постъпили други оферти.
Комисията, назначена от Възложителя за разглеждане, оценка и класиране на
офертите, на основание чл. 188, ал. 3 от ЗОП, започна работа.
В 11.00 часа председателят на комисията с приемо-предавателен протокол, получи копие на входящия
регистър на офертите, съдържащ данните по чл. 48, ал. 1 от ППЗОП и общо 2 (две) оферти в запечатани
пликове, получени по съответния ред и в определения срок, а именно:

№

Наименование на участник

Вх. номер на
офертата

Дата и час

1.

„ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ” ЕАД

1/19.06.2017 г.

16:30 ч.

2.

„МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД

2/19.06.2017 г.

16:40 ч.

В хода на своята работа комисията се съобрази със законовото изискване за публичност на
част от нейните действия, както и на законовата възможност на публичните заседания да имат
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право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и
представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.
На заседанието на комисията, проведено на 26.06.2017 г., не присъстваха представители на
участниците. Не се явиха представители на средствата за масова информация и на юридически
лица с нестопанска цел.
След като се запознаха със списъка на получените оферти председателят и членовете
на комисията подписаха декларацията по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
Комисията установи, че офертите са подадени в съответствие с чл. 47, ал. 2 от ППЗОП.
Членовете на комисията удостовериха с подписите си, че офертите са в запечатани,
непрозрачни пликове и председателят на Комисията отвори по реда на тяхното постъпване
офертите на участниците и оповести предложената от тях цена, както следва:

1. „ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ” ЕАД:

Предложена цена: 76,72 лв. без ДДС за 1 (един) MWh.

2. „МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД:

Предложена цена: 75,63 лв. без ДДС за 1 (един) MWh.

Членовете на Комисията подписаха ценовите предложения, както и документите,
съдържащи се в техническите предложения на двамата участника за изпълнение на поръчката.
Комисията пристъпи към проверка за съответствие на ценовите предложения с
изискванията на Възложителя. Комисията провери предложените ценови параметри за
съответствието им с максимално допустимите граници на цената и установи, че предложенията на
участниците попадат в определените от Възложителя рамки.
Комисията констатира формалното наличие на изискуемите документи за подбор и
съответствието им с приложения списък в офертите на двамата участника, и пристъпи към
проверка на приложените документи и съответствието им с изискванията, посочени в
документацията.
С това приключи публичната част от заседанието на комисията.
Комисията продължи своята работа на закрито заседание.
Комисията разгледа подробно представените от участниците документи за подбор,
относно тяхната валидност, съответствие с нормативните изисквания и предварително обявените
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условия на Възложителя, съгласно Обявата за обществената поръчка и документацията за
участие, при което установи следното:

1. Констатации относно офертата на участника „ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ” ЕАД

При разглеждане на документите за подбор комисията констатира, че участникът отговаря
напълно на критериите за подбор и е представил всички необходими документи за доказване на
съответствието с тях.
На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за Търговския регистър, комисията извърши служебна
проверка на Актуалното състояние. Комисията установи, че представените от участника
документи, съответстват на изискванията за изпълнение на поръчката и изискванията към
участника, утвърдени от Възложителя.
Комисията допуска участника „ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ” ЕАД до следващия етап Разглеждане и оценка на Техническото предложение.

2. Констатации относно офертата на участника „МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД

При разглеждане на документите за подбор комисията констатира, че участникът отговаря
напълно на критериите за подбор и е представил всички необходими документи за доказване на
съответствието с тях.
На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за Търговския регистър, комисията извърши служебна
проверка на Актуалното състояние. Комисията установи, че представените от участника
документи, съответстват на изискванията за изпълнение на поръчката и изискванията към
участника, утвърдени от Възложителя.
Комисията допуска участника „МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД до следващия етап Разглеждане и оценка на Техническото предложение.

Комисията пристъпи към разглеждане и оценяване на техническите предложения на
двамата участника.
При разглеждане на Техническото предложение, комисията констатира, че участниците са
представили технически предложения, напълно съответстващи на изискванията на
Възложителя, указани в Техническата спецификация от Документацията за участие.
Комисията извърши оценяване на техническите предложения на участниците по
следната методика за оценяване на “икономически най-изгодна оферта”:
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Комплексната оценка се изчислява по формулата КО =Т+С
(Т) - възможност за издаване на единна фактура на Възложителя, включваща
консумираната активна електрическа енергия за определения месец, акциз по чл. 20, ал. 2, т. 17 от
Закона за акцизите и данъчните складове и задължение към обществото, както и всички мрежови
услуги с подробна разбивка на всички обекти на възложителя, съгласно чл. 20 от ПТЕЕ.
Показател Т – 30 точки.
Когато участникът предлага възможност да предоставя комбинирани услуги по чл. 20 от
ПТЕЕ, получава 30 точки, ако няма такава възможност получава 1 точка.
Оценка на ценовото предложение на участника - предлагана цена за MWh нетна активна
електрическа енергия на ниво средно напрежение.
(С) – предлагана цена за MWh.
Цената следва да е в лева, с точност до втория знак след десетичната запетая, без начислен
данък добавена стойност и акциз.
Показател С – 70 точки.
Стойността му се изчислява по следната формула: С= (Сmin/Сn) х 70
Сmin - предложената най-ниска цена
Сn – цена на конкретен участник
С – ценовата оценка на конкретен участник
След като приложи утвърдената и влязла в сила методика за оценка, комисията постави
съответните оценки на участниците, при което се получиха следните резултати:

Участник

Показатели
Показател Т
Показател С -

„ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ” ЕАД

„МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД

Предложение

Оценка

Предложение

Оценка

(цена за MWh)
-

(в точки)
30

(цена за MWh)
-

(в точки)
30

76,72

69,00

75,63

70

(С= (Сmin/Сn) х 70)
Комплексната оценка, изчислена по формулата КО =Т+С, за всеки участник е, както
следва:
1. За участника „ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ” ЕАД - КО = 30+69,00 = 99,00 точки.
2. За участника „МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД - КО = 30+70 = 100 точки.
Комисията предлага на Възложителя следното крайно класиране:
1 място: „МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД: със 100 т.
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2 място:: „ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ” ЕАД с 99,00 т.
Комисията предлага на Възложителя да определи за изпълнител фирма „МОСТ
ЕНЕРДЖИ” АД, със седалище и адрес на управление: 1618 гр. София, бул. „България” №
118 и сключи с нея договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на
нетна активна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група
за Национален център за информация и документация”, при условията, съдържащи се в
техническата спецификация и подадената от тях оферта.
Комисията приключи своята работа в 16,00 часа на 26.06.2017 г.
Настоящият протокол е съставен на основание чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на
Закона за обществените поръчки и е подписан от членовете на комисията на 26.06.2017 г.

Председател на комисията:

.............(п)................
(Вержиния Цанкова)

Членове на комисията:

1. ...............(п).....................

3. ..................(п)....................

(Александър Радовски)

(Динко Мандов)

2. .............(п)......................

4. ...................(п)....................

(Валери Димитров)

(Димитър Евтимов)

Подписите са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД
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