МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ «ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ»
АД-ЛОВЕЧ
ПРОТОКОЛ № 3
Днес 05.10.2020г. на основание чл.57, ал.З и чл.58 от Правилника за прилагане закона за
обществени поръчки за оценка и класиране на подадени оферти, във връзка с Решение №
14/12.06.2020г. на Изпълнителния директор на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч за
откриване на Открита процедура с предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия по
свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на
МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“АД Ловеч“ се изготви настоящия протокол от комисията,
назначена със Заповед № 292/15.07.2020г. на Изпълнителния директор на МБАП”проф.др.Параскев Стоянов”АД - Ловеч в състав :
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1.инж.Георги Весков Панчалеев - ИД експерт стопански дейности към
МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч
ЧЛЕНОВЕ: 2.Виктор Георгиев Илиев - техник електрически системи към МБАЛ "проф.др.Параскев Стоянов” АД Ловеч
3. Станислава Давидова - юрист към МБАЛ ”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч
4.
Маргарита Коева Христова - оперативен счетоводител в МБАЛ ”проф.д-р.Параскев
Стоянов” АД Ловеч
б.Теодора Пенкова - заместник директор по икономическите дейности към МБАЛ
”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч
Резервни членове:
1. Детелина Георгиева - главен счетоводител към МБАП“проф.д-р.Параскев Стоянов“ АД
Ловеч
2. Мирослав Василев Иванов техник - електрически системи към МБАЛ "проф.д-р.Параскев
Стоянов” АД Ловеч
Поради отпуск за временна неработоспособност на член от комисията Виктор Георгиев
Илиев - техник електрически системи към МБАЛ ”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч,
резервен член Детелина Георгиева - главен счетоводител към МБАЛ ”проф.д-р.Параскев
Стоянов” АД Ловеч участва в заседанията на комисията до връщането на Виктор Георгиев
Илиев, съгласно 292/15.07.2020г. на Изпълнителния директор на МБАЛ”проф.д-р.Параскев
Стоянов”АД - Ловеч.
Оценителната комисия в пълен състав започна своята работа на 18.08.2020г. от 10:30 часа
в сградата на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД грЛовеч, административна част, етаж № 2,
библиотеката на Лечебното заведение.
На публичното заседание Комисията констатира следното :
1. На основание чл.57, ал.З от ППЗОП участниците са уведомени за часа и мястото на
отварянето на ценовите предложение - съобщение на основание чл.57 ал.З от ППЗОП е
публикувано в преписката към съответната обществена поръчка с УИН 00732-2020-0002 на
интернет страницата на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД - грЛовеч в раздел Профил на
купувача на 13.08.2020г.
2.
На публичното заседание на 18.08.2020г, 10:30 часа не присъстваха участници или техни
упълномощени представители, нито представители от средствата за масова информация, което
е отразено в Регистър на лицата присъстващи при отварянето на ценовите предложения за
обществена поръчка с предмет „Доставка на нетна електрическа енергия по свободно
договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ“проф.др.Параскев Стоянов“АД Ловеч“, подписан от Председателя и от Членовете на комисията.
На основание чл.57, ал.4 от ППЗОП, Председателя на комисията отвори и оповести
ценовите предложения на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на
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Възложителя, по реда на постъпване на офертите за участие. Като при отварянето на ценовите
предложения на участниците комисията единодушно констатира, че всички участници са
предоставили ценовите си предложения в затворени непрозрачни опаковки.
Ценовите предложение на участниците, които оповести комисията на публичното заседание
са както следва:
1. Участника „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД, Оферта с вх.№ 172/03.07.2020г„ 9:34ч. и ценово
предложение съгласно т.1 от Образец № 4 - Ценово предложение - крайна цена за един МВтч
нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение - 102,00 (сто и два лева и 00 ст.)
лева без ДДС.
2. Участника „ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ЕАД, Оферта с вх.№ 176/06.07.2020г., 9:17ч. и ценово
предложение съгласно т.1 от Образец № 4 - Ценово предложение - крайна цена за един МВтч
нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение - 310.00 /триста и десет лева и 00 ст./
без ДДС.
3. Участника “ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД, Оферта с вх.№ 185/10.07.2020г., 8:36ч. и
ценово предложение съгласно т.1 от Образец № 4 - Ценово предложение - крайна цена за един
МВтч нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение - 101.00 /сто и един лева и 00
ст./ без ДДС.
4. Участника “МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД, Оферта с вх.№ 187/14.07.2020г„ 9:35ч. и ценово
предложение съгласно т.1 от Образец № 4 - Ценово предложение - крайна цена за един МВтч
нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение - 96.73 /деветдесет и шест лева и 73
ст./ без ДДС.
5. Участника “КУМЕР“ООД, Оферта с вх.№ 188/14.07,2020г., 10:27ч. и ценово предложение
съгласно т.1 от Образец № 4 - Ценово предложение - крайна цена за един МВтч нетна активна
електрическа енергия за ниско напрежение - 99.07 /деветдесет и девет лева и 07 ст./ без ДДС.
6. Участника „СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, Оферта с вх.№ 189/14.07.2020г., 10:28ч. и ценово
предложение съгласно т.1 от Образец № 4 - Ценово предложение - крайна цена за един МВтч
нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение - 104.74 /сто и четири лева и 74 ст./
без ДДС.
С тези действия на комисията на 18.08.2020г приключи публичната част от заседанието.
II.Комисията се оттегли на закрити заседания на 09.09.2020г., 10.09.2020г и 11.09.2020г, пристъпи
към оценка и класиране на участниците по показателя за оценка „най-ниска цена”.
При подробно разглеждане на Образец № 4 - Ценово предложение на участниците, в раздел
„I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ЗА ФОРМИРАНЕТО Й „ точка „1“ и таблица към точкаТ , оценителната
комисия откри несъответствия, в ценовите предложения на следните участници:
1. Участника „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД, Оферта с вх.№ 172/03.07.2020г., 9:34ч., Предлаганата от
него крайна цена за един МВтч нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение е :
102,00 (сто и два лева) лева без ДДС в т.1 от Образец № 4. А в таблица към то ч ка Т от Образец
№ 4 участника е вписал Обща цена без ДДС /Д+Н+В/ ЗА ЕДИН МВТЧ 313,80 лв.
2. Участника “ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД, Оферта с вх.№ 185/10.07.2020г., 8:36ч.
Предлаганата от него крайна цена за един МВтч нетна активна електрическа енергия за ниско
напрежение е : 101,00 (сто и един лева и 00 ст.) лева без ДДС в т.1 от Образец № 4. А в таблица
към то ч ка Т от Образец № 4 участника е вписал Обща цена без ДДС /Д+Н+В/ ЗА ЕДИН МВТЧ
310,80 лв.
3. Участника “МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД, Оферта с вх.№ 187/14.07.2020г., 9:35ч. Предлаганата от
него крайна цена за един МВтч нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение е :
96.73 /деветдесет и шест лева и 73 ст./ без ДДС в т.1 от Образец № 4. А в таблица към точкаТ
от Образец № 4 участника е вписал Обща цена без ДДС /Д+Н+В/ ЗА ЕДИН МВТЧ 290,19 лв.
4. Участника “КУМЕР“ООД, Оферта с вх.№ 188/14.07.2020г., 10:27ч. Предлаганата от него
крайна цена за един МВтч нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение е : 104.74
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/сто и четири лева и 74 ст./ без ДДС в т.1 от Образец № 4. А в таблица към точка“1“ от Образец
№ 4 участника е вписал Обща цена без ДДС /Д+Н+В/ ЗА ЕДИН МВТЧ 297.21 лв.
С цел спазване на принципите на чл.2, ал.1 от ЗОП и съгласно чл.54, ал.13 от ППЗОП
оценителната комисия реши единодушно да изиска разяснения относно предложената цена за
изпълнение на поръчката от гореописаните участници.
На 11.09.2020г Комисията подготви искания за разяснения по чл.54, ал.13 от ППЗОП, съгласно
срока по чл. 54, ал.9 от ППЗОП и ги изпрати по e-mail, както следва:
1. „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД, Искане за разяснение с изх.№ 220/11,09.2020г. изпратено на
11.09.2020г, 14:00 часа и потвърдено от участника на 11.09.2020г., 14:14 ч.
2. “ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД, Искане за разяснение с изх.№ 221/11.09.2020г.
изпратено на 11.09.2020г, 13:55 часа и потвърдено от участника на 14.09.2020г., 14:06 ч.
3. “МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД, Искане за разяснение с изх.№ 218/11.09.2020г. изпратено на
11.09.2020г, 14:12 часа и потвърдено от участника на 14.09.2020г., 13:57 ч.
4. “КУМЕР“ООД, Искане за разяснение с изх.№ 219/11.09.2020г. изпратено на 11.09.2020г,
14:08 часа и потвърдено от участника на 11.09.2020г., 15:39 ч.
В срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП при експерт обществени поръчки са постъпили следните
допълнителни документи за разяснение от участниците, както следва :
1. “КУМЕР“ООД с входящ № от регистъра 222 от 15.09.2020г.
2. “МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД с входящ № от регистъра 223 от 15.09.2020г.
3. “ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД с входящ № от регистъра 224 от 16.09.2020г.
4. „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД с входящ № от регистъра 231 от 17.09.2020г поставен на
отговор на разяснени изпратено по e-mail на 15.09.2020г в 13:34ч. Цитираното
разяснение е предоставено и в оригинал на 17.09.2020г.
Съгласно срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП Председателят на Комисията на 23.09.2020г. получи
от експерт обществени поръчки към МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч представените
от участниците допълнителни документи за разяснение.
На закрити заседания Комисията на основание чл.54, ал.12 от ППЗОП пристъпи към
разглеждане на допълнително представените документи за разяснение от участниците, относно
ценовите им предложения и единодушно констатира, следното:
1. Участника „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД е предоставил отговор на разяснение с изх.№ 01 от
15.09.2020г подписано от Христо Януцев - идпълнителен директор, с което потвърждава
ценовото си предложение съгласно т.1 от Образец № 4 - Ценово предложение - крайна цена за
един МВтч нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение - 102,00 (сто и два лева и
00 ст.) лева без ДДС.
2. Участника “ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД е предоставил отговор на разяснение без
изх.№ с дата 15.09.2020г подписано от Емил Коноратов - управител ,с което потвърждава
ценовото си предложение съгласно т.1 от Образец № 4 - Ценово предложение - крайна цена за
един МВтч нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение - 101.00 /сто и един лева и
00 ст./ без ДДС.
3. Участника “МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД е предоставил отговор на разяснение с изх.№ МЕ - 6516 от
дата 14.09.2020г подписано от Тони Тенева - изпълнителен директор, с което потвърждава
ценовото си предложение съгласно т.1 от Образец № 4 - Ценово предложение - крайна цена за
един МВтч нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение - 96.73 /деветдесет и шест
лева и 73 ст./ без ДДС.
4. Участника “КУМЕР“ООД е предоставил отговор на разяснение с изх.№ 114 от дата 14.09.2020г
подписано от Емилия Илиева - управител, с което потвърждава ценовото си предложение
съгласно т.1 от Образец № 4 - Ценово предложение - крайна цена за един МВтч нетна активна
електрическа енергия за ниско напрежение - 99.07 /деветдесет и девет лева и 07 ст./ без ДДС.
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Комисията единодушно прие получените отговори от участниците и допуска до класиране
ценовите им предложения.
Комисията провери за наличие на обстоятелства по чл.72 от ЗОП - необичайно благоприятни
оферти, съдържащи предложение, което подлежи на оценяване, и е с повече от 20 на сто поблагоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия
показател за оценка. В резултат от извършената проверка комисията установи, че в
предложенията на участниците както следва, се откриват обстоятелства по чл.72, ал.1 от ЗОП :
№ Участник - оферта вх. №
Ценово предложение за 1 %
по
МВтч
нетна
активна благоприятна
електрическа енергия за оферта
ниско напрежение.
1
“МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД, Оферта с вх.№ 96,73 лева без ДДС
32,53
187/14.07.2020г.,9:35ч.
2
“КУМЕР“ООД, Оферта с вх.№ 188/14.07.2020г„ 99,07 лева без ДДС
30,67
10:27ч.
3

“ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД, Оферта с
вх.№ 185/10.07.2020г., 8:36ч.

101,00 лева без ДДС

29,13

4

ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД, Оферта с вх.№
172/03.07.2020г.,9:34ч.

102,00 лева без ДДС

28,32

5

“СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, Оферта с вх.№
189/14.07.2020г., 10:28ч.

104,74 лева без ДДС

26,11

На основание чл. 72, ал. 1, когато предложение в офертата на участник, свързано с цена
или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната
стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка,
възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се
представя в 5-дневен срок от получаване на искането. Участника в обосновката си за наличие
на обстоятелства по чл.72, ал.1 от ЗОП, може да се позовава на обстоятелства по чл.72, ал.2 от
ЗОП. На основание чл.72, ал.З от ЗОП получената обосновка се оценява от комисията, по
отношение на нейната пълнота и обективност относно констатираните обстоятелствата по чл.72,
ал. 2 от ЗОП, на които се позовава участникът. При необходимост от участника комисията може
да изиска уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде
отстранен само, когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват
предложената цена или разходи.
Комисията на 24.09.2020г пристъпи към подготовка на Искания за обосновка, относно
констатирани обстоятелства по чл.72, ал.1 от ЗОП. И същите бяха изпратени до участниците,
както следва:
1. „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД, Искане за обосновка с изх.№ 232/24.09.2020г. изпратено на
24.09.2020г, 12:51 часа и потвърдено от участника на 24.09.2020г., 14:12 ч.
2. „СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, Искане за обосновка с изх.№ 233/24.09.2020г. изпратено
на 24.09.2020г, 12:49 часа и потвърдено от участника на 28.09.2020г., 10:09 ч.
3. “МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД, Искане за обосновка с изх.№ 234/24.09.2020г. изпратено на
24.09.2020г, 12:46 часа и потвърдено от участника на 25.09.2020г„ 09:15 ч.
4. “КУМЕР“ООД, Искане за обосновка с изх.№ 235/24.09.2020г. изпратено на 24.09.2020г,
12:43 часа и потвърдено от участника на 25.09.2020г„ 12:22ч.
5. “ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД, Искане за обосновка с изх.№ 236/24.09.2020г.
изпратено на 24.09.2020г, 12:40 часа и потвърдено от участника на 24.09.2020г., 13:18ч.

4

В срока по чл.72, ал.1 от ЗОП при експерт обществени поръчки са постъпили следните
допълнителни документи за обосновка по чл.72 от ЗОП :
1. „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД с входящ № от регистъра 237 от 24.09.2020г., като участника
първо е изпратил писменната обосновка на e-mail на 24.09.2020г, 14:12ч.
2. “КУМЕР“ООД с входящ № от регистъра 239 от 28.09.2020г., като участника първо е
изпратил писменната обосновка на e-mail на 25.09.2020г, 12:22ч.
3. “ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД с входящ № от регистъра 238 от 25.09.2020г., като
участника първо е изпратил писменната обосновка на e-mail на 24.09.2020г, 17:04ч.
4. “МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД с входящ № от регистъра 241 от 28.09.2020г., като участника е
изпратил писменната обосновка на e-mail на 28.09.2020г, 11:51ч.
5. „СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ“ ЕООД с входящ № от регистъра 244 от 01.10.2020г., като
участника е изпратил писменната обосновка на e-mail на 01.10.2020г, 11:17ч.
Съгласно срока по чл.72, ал.1 от ЗОП Председателят на Комисията на 05.10.2020г. получи
от експерт обществени поръчки към МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч представените
от участниците допълнителни документи за обосновка по чл.72, ал.2 от ЗОП.
На закрито заседание на 05.10.2020г. комисията на основание чл.72, ал.З от ЗОП пристъпи
към разглеждане на допълнително представените документи, като получената обосновка се
оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по чл.72, ал.
2 от ЗОП, на които се позовават участниците.
1.Участника „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД е предоставил писменна обосновка от Христо Януцев изпълнителен директор, без изходящ номер с дата 24.09.2020г - обосновката е изпратена първо
по e-mail след това е предоставена в оригинал. Като обосновката на участника се отнася до :
1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на
строителния метод;
2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за
участника за предоставянето на продуктите;
Извадка от обосновката на участника, съгласно чл.72, ал.2 от ЗОП : „при формиране на цената,
представлявания от мен участник използва технически решения, които ни позволяват да
минимизираме разходите за изпълнение на поръчката. Представляваното от мен дружество има
изградена система за мониторинг на измервателна точка, която позволява "on-line" достъп в
реално време. Данните се предават автоматично от концентратора към централния сървър на
системата, намиращ се в data center на дружеството. Работата на сървъра и концентраторите
се следи дистанционно. Това улеснява прогнозирането на потреблението на обектите на
Възложителя и планирането и договарянето на конкретните количества активна нетна
електрическа енергия на различните нива напрежение (средно и ниско), като същевременно
намалява чувствително разходите за тези услуги. В същото време, предлагаме да включим
Възложителя в стандартна балансираща група с около 1300 членове. Участниците в
стандартната балансираща група създават условия за групов ефект на балансиране, който води
до намаление на общия измерен небаланс на групата и разходите се разпределят според
точността на прогнозата за всеки участник и описания групов ефект на балансиране. При
съществуващите силно санкциониращи административно-определяни цени на балансиращия
пазар за недостиг и излишък ползите от такова обединяване са още по-убедителни. Когато
търговеца е и същевременно координатор на балансиращата група (какъвто сме ние),има
възможност да сключва договори за доставка на електрическа енергия с един и повече
доставчици, като по този начин се постигане зависимост и гъвкавост относно доставките на
електрическа енергия. По този начин се постига по-висока степен на контрол върху разходите и
съответно тяхното минимизиране. При така изложената фактическа обстановка броят на
участниците в стандартната балансираща група създават условия за групов ефект на
балансиране. Когато всички участници в групата в даден период на сетълмент са с еднаква
посока на отклонение - положителна или отрицателна, не възниква групов ефект, но когато един
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или повече от участниците са в различна посока на отклонение, възниква групов ефект, т.е.
намаление на общия измерен небаланс допълнително рефлектиращ върху оптимизирането на
разхода.“
Оценителната комисия единодушно констатира, че участника „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД е
представил пълна и подробна обосновка за начина на образуване на предложената от него цена.
Обосновка на предложената цена е пълна, подробна и обективна относно обстоятелствата по чл.
72, ал. 2, т.от ЗОП, на които се е позовал Участникът, и не са налице обстоятелствата по чл. 72,
ал. 4 и ал. 5 от ЗОП.
Оценителната Комисията приема единодушно, че представените доказателства са
достатъчни да обосноват предложената от участника „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД цена за
изпълнение предмета на обществената поръчка и приема получената обосновка за начина на
образуване на тази цена и допуска от класиране офертата на участника.
2.Участника “КУМЕР“ООД е предоставил писменна обосновка от Емилия Илиева - управител, с
изходящ номер 130 с дата 25.09.2020г - обосновката е изпратена първо по e-mail след това е
предоставена в оригинал. Като обосновката на участника се отнася д о :
1.икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на
строителния метод;
2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за
участника за предоставянето на продуктите;
Извадка от обосновката на участника, съгласно чл.72, ал.2 от ЗОП : „Предлаганата от нас цена
за доставка на 1 (един) МВтч нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение е
изчислена съгласно изискванията в документацията на Възложителя, съобразена е с почасовия
профил на потребление и включва в себе си:
Цена за 1 (един) МВтч. нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение в размер на
99.07000 (деветдесет и девет лева нула седем нула нула нула ст.) лева без ДДС. 1 MWh,
Пълно администриране на информационния поток с БНЕБ и ECO ЕАД Поемане на разходите за
цялото количество небаланси - недостиг и излишък - Участие в балансираща група
Необходимите гаранционни обезпечения към БНЕБ за количествата електрическа енергия на
МБАЛ "проф. д-р. Параскев Стоянов“ АД Ловеч", и към ECO ЕАД за небалансите, реализирани в
Стандартната балансираща група на „КУМЕР"ООД“
Оценителната комисия единодушно констатира, че участника “КУМЕР“ООД е представил
пълна и подробна обосновка за начина на образуване на предложената от него цена.
Обосновка на предложената цена е пълна, подробна и обективна относно обстоятелствата по чл.
72, ал. 2, т.от ЗОП, на които се е позовал участникът, и не са налице обстоятелствата по чл. 72,
ал. 4 и ал. 5 от ЗОП.
Оценителната Комисията приема единодушно, че представените доказателства са
достатъчни да обосноват предложената от участника “КУМЕР“ООД цена за изпълнение
предмета на обществената поръчка и приема получената обосновка за начина на образуване на
тази цена и допуска от класиране офертата на участника.
3. Участника “ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД е предоставил писмена обосновка от Емил
Коноратов - управител, без изходящ номер с дата 24.09.2020г - обосновката е изпратена първо
по e-mail след това е предоставена в оригинал. Като обосновката на участника се отнася до :
1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на
строителния метод;
2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за
участника за предоставянето на продуктите;
Извадка от обосновката на участника, съгласно чл.72, ал.2 от ЗОП : „При формиране на
предложената от нас цена, представлявания от мен участник използва технически решения,

6

които ни позволяват да минимизираме разходите за изпълнение на поръчката.
Представляваното от мен дружество има изградена система за мониторинг на измервателна
точка, която позволява "on-line" достъп в реално време. Данните се предават автоматично от
концентратора към централният сървър на системата намиращ се в data center на дружеството.
Работата на сървъра и концентраторите се следи дистанционно. Това улеснява прогнозирането
на потреблението на обектите на Възложителя и планирането и договарянето на конкретните
количества активна нетна електрическа енергия ниско напрежение, като същевременно
намалява чувствително разходите за тези услуги. В същото време, предлагаме да включим
Възложителя в ста ндартна балансираща група с около 690 членове. По-големият брой
участниците в стандартната балансираща група създават условия за групов ефект на
балансиране, който води до намаление на общия измерен небаланс на групата и разходите се
разпределят според точността на прогнозата за всеки участник и описания групов ефект на
балансиране. При съществуващите силно санкциониращи административно-определяни цени
на балансиращия пазар за недостиг и излишък ползите от такова обединяване са още поубедителни. Когато търговеца е и същевременно координатор на балансиращата група
(какъвто сме ние), има възможност да сключва договори за доставка на електрическа енергия
с един и повече доставчици, като по този начин се постига независимост и гъвкавост относно
доставките на електрическа енергия. По този начин се постига по-висока степен на контрол върху
разходите и съответно тяхното минимизиране.“
Оценителната комисия единодушно констатира, че участника “ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ
ГЛОБАЛ“ ООД е представил пълна и подробна обосновка за начина на образуване на
предложената от него цена.
Обосновка на предложената цена е пълна, подробна и обективна относно обстоятелствата по чл.
72, ал. 2, т.от ЗОП, на които се е позовал Участникът, и не са налице обстоятелствата по чл. 72,
а л .4 и а л . 5 от ЗОП.
Оценителната Комисията приема единодушно, че представените доказателства са
достатъчни да обосноват предложената от участника “ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД цена
за изпълнение предмета на обществената поръчка и приема получената обосновка за начина на
образуване на тази цена и допуска от класиране офертата на участника.
4.Участника “МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД е предоставил писмена обосновка от Тони Тенева изпълнителен директор, с изходящ номер МЕ - 6541 с дата 24.09.2020г - обосновката е
изпратена по e-mail и е подписана с електронен подпис от Тони Латева Тевева с времеви печат2020/09/28,11:42:44, както следва :
V a lid a te AH
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Като обосновката на участника се отнася д о :
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1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на
строителния метод;
2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за
участника за предоставянето на продуктите;
Извадка от обосновката на участника, съгласно чл.72, ал.2 от ЗОП : “предложената от „Мост
Енерджи“ АД цена в размер на 96,73 (деветдесет и шест лева и седемдесет и три стотинки) лв.
за един МВтч електрическа енергия без ДДС е съобразена с профила на потребление на
електрическа енергия от Възложителя и срокът от 24 месеца за доставка на нетна активна
електрическа енергия. В цената са включени следните разходи:
1. Доставка на нетна активна електрическа енергия до обектите на Възложителя;
2. Прогнозиране на необходимите почасови количества електрическа енергия;
3. Пълно администриране на информационния поток с ECO ЕАД;
4. Поемане на разходите за цялото количество небаланси - недостиг и излишък;
5. Участие в балансираща група без заплащане на такси за участие;
6. Всички други разходи, произтичащи от норматив или по повод и/или във връзка с
изпълнението на договора. Съгласно изисквания на Възложителя, в предлаганата цена не са
включени: - цена за „задължения към обществото“ - 21,47 лв./MWh, приета с решение на КЕВР
№ Ц-19 от 01.07.2020 г. - акциз, съглано Закона за акцизите и данъчните складове - 2,00 лв./MWh
и - ДДС, съгласно Закона за данък върху добавенатастойност - 20%.
Предложената цена от «Мост Енерджи» АД се основава на следните обективни обстоятелства,
посочени в чл. 72, ал. 2 от ЗОП: 1. икономическите особености на производствения процес, на
предоставяните услуги 2. избраните технически решения за предоставянето на продуктите“
Оценителната комисия единодушно констатира, че участника “МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД е
представил пълна и подробна обосновка за начина на образуване на предложената от него цена.
Обосновка на предложената цена е пълна, подробна и обективна относно обстоятелствата по чл.
72, ал. 2, т.от ЗОП, на които се е позовал Участникът, и не са налице обстоятелствата по чл. 72,
ал. 4 и ал. 5 от ЗОП.
Оценителната Комисията приема единодушно, че представените доказателства са
достатъчни да обосноват предложената от участника “МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД цена за изпълнение
предмета на обществената поръчка и приема получената обосновка за начина на образуване на
тази цена и допуска от класиране офертата на участника.
5. Участника „СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ“ ЕООД е предоставил писмена обосновка изпратена по еmail от Селда Црънкова - главен експерт енергийни пазари, без изходящ номер и без вписана
дата - обосновката по чл.72 от ЗОП е подписана с електронен подпис от Димитър Христов
Бартов- управител с времеви печат- 2020:10:01 ,11:15:52, както следва: _________
I
адаш
Уважаеми инж.Панчалеев,

Във връзва с Ваше искане с изх.1й 233/27.® .2020г. и на основание чл.72, ал1, от ЗОП относно
предоставяне на писмена обосновка по отношение на начина на образуване на предложената от
Синергон Енерджи крайна йена зз един MWh нетна активна електрическа енергия за ниско
напрежение зз нуждите на МБАП‘рф.д-р.Паракев Сгоянов°АД Ловеч“, за период от 24 календарни
месеца, моля да се запознаете с нашите доводите както следва:
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Като обосновката на участника се отнася д о :
1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на
строителния метод;
2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за
участника за предоставянето на продуктите;
3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството,
доставките или услугите;
Извадка от обосновката на участника, съгласно чл.72, ал.2 от ЗОП Синергон Енерджи изготвя
всяка индивидуална оферта за доставка на електрическа енергия съгласно специфичния профил
на консумация на дадения клиенти, настоящите пазарни и макроикономически данни,прогнозите
за развитие на пазарната конюнктура съгласно заложения период на доставка и наличните
дългосрочни договори за изкупуване на ел.енергия на Синергон Енерджи с производители.
Предвид това, посочената от нас цена в предоставеното ценово предложение се основава на
следните факти:
1.Специфичното потребление на МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“АД Ловеч“-съгласно
приложения към документацията и техническото предложение списък на точките на
доставки(консумация)на МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“АД Ловеч“се характеризират с
изявена Върхова , Дневна и Нощна електрическа енергия.Тези точки на консумация, които
отговарят за 40 % от общия брой се характеризират с изключително изразено потребление в
така наречената подвърхова / нощна / енергия , като тя се отличава със значително по-ниска
средна цена на борсовия и извън борсовия пазар. Това се дължи на константното предлагане и
значително по-ниското търсене / консумация/ на електрическа енергия в този часови диапазон.
Взимайки предвид факта, че 60 % от общата Ви консумация попадат в група на Пиково
потребление, чийто търсене е значително по-високо, сме предвидили значително оптимален и
гарантирано стабилен разход, като сме съпоставили цената за дневна и нощна енергия за
необходима за обезпечаването на общите Ви електроенергийни нужди и респективно
значително по-ниска цена на доставка. При липса на подобен подход при ценообразуването от
другите участници, предложената от тях цена може да не е взела под внимание значението на
точките на консумация за почасовата Ви консумация и ценообразуването да е определено на
база стандартните клиенти ниско напрежение / с изразена дневна консумация и респективно повисока цена/. В допълнение на това, посочените точки на консумация не представляват обекти,
които могат да имат динамична промяна на почасовото си потребление , респ. да предизвикват
неочаквани разходи за небаланси за Синергон Енерджи в качеството на координатор на
стандартна балансираща група. Този факт отново допринася за по-ниско предложената от нас
цена.2.На второ място, периодът на подготовка на ценовото предложение съвпадна с
настъпилата здравна криза свързана с пандемията от Covid -19. В резултат на това се
забелязаха признаци на рецесия на световно, европейско и национално ниво , съпътствано от
значително свиване на крайното потребление на редица стопански потребители. Това доведе до
рязко понижаване на цените на всички енергийни суровини / петрол, природен газ и електрическа
енергия /. Тази тенденция се наблюдава както на така наречените спотови пазари / енергийни
борси/ в региона, така и при дългосрочните индекси. В исторически план, при настъпването на
рецесия на ниво ЕС, спадът в цената на електрическа енергия е с около 40 % , а
възстановяването на цената започва най-рано след 24 месеца. От друга страна 2020г. се
характеризира с изключително големия брой инсталирани нови мощности в ЕС от ВЕИ
/възобновяеми енергийни източници / и топлоелектрически централи работещи на природен газ.
Това доведе до значително увеличаване на предлагането на електрическа енергия. Предвид
гореизложените факти, здравната криза свързана с пандемията от Covid-19 предизвика сериозен
дисбаланс между предлагане и търсене на ел.енергия, което доведе до значително понижаване
на цените на ел.енергия -понижаване, което нашите експерти отчетоха във всяка една
индивидуална оферта с период на доставка до 24 календарни месеца.З.Предложената от
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Синергон Енерджи цена се базира също така на база дългосрочни договори за изкупуване на
електрическа енергия от ВЕИ , в частност -соларни и вятърни централи. Както отбелязахме в
точка 1 от обосновката , профилът на потребление на МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“АД
Ловеч‘'се очаква да бъде с потребление, каквото е описано в документацията -стр. 3. Този
профил съвпада с типичния профил на производство на вятърните централи от които Синергон
Енерджи изкупува ел.енергия / за справка относно специфичното нощно производство на
вятърните централи в България може да реферираме към 10-годишния доклад на
Електроенергийния системен оператор / ECO ЕАД/ -http://www.eso.bg/fileObj.php?oid=2022,
страница 8, точка 3.1, края на първия параграф. По този начин, Синергон Енерджи успяха да
намери реализация на електрическата енергия към която има най-малък интерес от пазара
предвид значително ниската консумация в този часови диапазон от другите крайни консуматори в
България.4.На последно място , търговският екип на компания има директен достъп до всички
пазарни сегменти на организираните борсови пазари в България, Балканите и Унгария. Това
позволява на компанията да извършва дневни и почасови оптимизации на разходите за
електрическа енергия.В обобщение предложената от нас цена е базирана на специфичното
потребление на МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“АД Ловеч“, което се характеризира с изразена
нощна консумация, като са отразени действащите пазарни и макроикономически показатели и са
отчетени дългосрочните договори с ВЕИ производители , които позволяват на компанията да
подсигури нужната Ви електрическа енергия за посочения период на доставка.
Оценителната комисия единодушно констатира, че участника „СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ“ ЕООД
е представил пълна и подробна обосновка за начина на образуване на предложената от него
цена.
Обосновка на предложената цена е пълна, подробна и обективна относно обстоятелствата
по чл. 72, ал. 2, т.от ЗОП, на които се е позовал Участникът, и не са налице обстоятелствата по
чл. 72, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП.
Оценителната Комисията приема единодушно, че представените доказателства са
достатъчни да обосноват предложената от участника „СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ“ ЕООД цена за
изпълнение предмета на обществената поръчка и приема получената обосновка за начина на
образуване на тази цена и допуска от класиране офертата на участника.
Предвид гореописаните действия и направените подробни констатации, комисията
единодушно реши и допуска до класиране ценовите предложения на участниците, както
следва:
1. Участника „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД, Оферта с вх.№ 172/03.07.2020г., 9:34ч. и ценово
предложение съгласно т.1 от Образец № 4 - Ценово предложение - крайна цена за един МВтч
нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение - 102,00 (сто и два лева и 00 cm.)
лева без ДДС.
2. Участника „ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ЕАД, Оферта с вх.№ 176/06.07.2020г., 9:17ч. и ценово
предложение съгласно т.1 от Образец № 4 - Ценово предложение - крайна цена за един МВтч
нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение - 310.00 /триста и десет лева и 00
cm./ без ДДС.
3. Участника “ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД, Оферта с вх.№ 185/10.07.2020г., 8:36ч. и
ценово предложение съгласно т.1 от Образец № 4 - Ценово предложение - крайна цена за един
МВтч нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение - 101.00 /сто и един лева и 00
cm./ без ДДС.
4. Участника “МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД, Оферта с вх.№ 187/14.07.2020г., 9:35ч. и ценово
предложение съгласно т.1 от Образец № 4 - Ценово предложение - крайна цена за един МВтч
нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение - 96.73 /деветдесет и шест лева и
73 cm ./без ДДС.
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5. Участника “КУМЕР“ООД, Оферта с вх.№ 188/14.07.2020г., 10:27ч. и ценово предложение
съгласно т.1 от Образец № 4 - Ценово предложение - крайна цена за един МВтч нетна активна
електрическа енергия за ниско напрежение - 99.07 /деветдесет и девет лева и 07 cm./ без
ДДС.
6. Участника „СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, Оферта с вх.№ 189/14.07.2020г., 10:28ч. и ценово
предложение съгласно т.1 от Образец № 4 - Ценово предложение - крайна цена за един МВтч
нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение - 104.74 /сто и четири лева и 74
cm ./без ДДС.
I. Класиране на допуснатите участници.
На основание чл.58 от ППЗОП комисията на 05.10.2020г. престъпи към класиране на
допуснатите Ценови предложения на участниците, по степента на съответствие на офертите с
предварително обявените от възложителя условия.
За настоящата процедура по възлагане на обществената поръчка критерият „най-ниска цена“
представлява най-ниската предложена цена за доставка на 1 (един) MWh нетна активна
електрическа енергия за ниско напрежение, посочена от участника в Ценовото предложение (по
Образец № 4 от документацията за участие) без ДДС. Крайното класиране на участниците се
извършва в низходящ ред в зависимост от предложената крайна цена за един MWh нетна
активна електроенергия за ниско напрежение.
На първо място се класира участникът предложил най-ниска крайна цена за един MWh
нетна активна електроенергия за ниско напрежение. Останалите участници се класират в
низходящ ред.
Комисията предлага единодушно на възложителя следното класиране на допуснатите
участници по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя
условия:
•
1-во място - Участника “МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД, Оферта с вх.№ 187/14.07.2020г., 9:35ч. и
ценово предложение съгласно т.1 от Образец № 4 - Ценово предложение - крайна цена за един
МВтч нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение - 96.73 /деветдесет и шест
лева и 73 cm ./без ДДС.
•
И-ро място - Участника “КУМЕР“ООД, Оферта с вх.№ 188/14.07.2020г., 10:27ч. и
ценово предложение съгласно т.1 от Образец № 4 - Ценово предложение - крайна цена за един
МВтч нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение - 99.07 /деветдесет и девет
лева и 07 cm ./без ДДС.
•
Ill-то място - Участника “ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД, Оферта с вх.№
185/10.07.2020г., 8:36ч. и ценово предложение съгласно т.1 от Образец № 4 - Ценово
предложение - крайна цена за един МВтч нетна активна електрическа енергия за ниско
напрежение - 101.00/сто и един лева и 00 cm ./без ДДС.
•
IV-то място - Участника „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД, Оферта с вх.№ 172/03.07.2020г.,
9:34ч. и ценово предложение съгласно т.1 от Образец № 4 - Ценово предложение - крайна цена
за един МВтч нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение - 102,00 (сто и два лева
и 00 cm.) лева без ДДС.
t

•
V-то място - Участника „СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, Оферта с вх.№
189/14.07.2020г., 10:28ч. и ценово предложение съгласно т.1 от Образец № 4 - Ценово
предложение - крайна цена за един МВтч нетна активна електрическа енергия за ниско
напрежение - 104.74/сто и четири лева и 74 cm ./без ДДС.
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•
Vl-то място - Участника „ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ЕАД, Оферта с вх.№
176/06.07.2020г., 9:17ч. и ценово предложение съгласно т.1 от Образец № 4 - Ценово
предложение - крайна цена за един МВтч нетна активна електрическа енергия за ниско
напрежение - 310.00 /триста и десет лева и 00 cm ./без ДДС.
В резултат на извършеното класиране, комисията единодушно предлага на Възложителя да
сключи договор с класирания на l-во място участник:
1.Участника “МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД, Оферта с вх.№ 187/14.07.2020г., 9:35ч. и ценово
предложение - крайна цена за един МВтч нетна активна електрическа енергия за ниско
напрежение - 96.73/деветдесет и шест лева и 73 cm./ без ДДС.
За участника класиран на първо място не са налице основанията за отстраняване от
процедурата, същият отговаря на критериите за подбор, офертата на участника е получила найвисока оценка при прилагане на предварително обявените от възложителя условия и избрания
критерий за възлагане.
Комисията на 05.10.2020г., 12:00 часа премина към изготвяне на Доклад съгласно чл.ЮЗ, ал.З от
ЗОП.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1.инж.Георги Весков Панчале1
МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч

1Д експерт стопански дейности към

Заличена информация съгласно чл.37 от ЗОП
на основание чл.4, т.1 от регламент ЕС 2016/679
ЧЛЕНОВЕ: 2.Детелина Георгиева - главен счетоводител към МБАЛ“проф.д-р.Параскев
Заличена
АД Ловеч
информация съгласно
3. Станислава Давилова - юрист към МБАЛ ”проф.д-р.Параскев Стоянов” X fl Ловеч
чл.37 от ЗОП
на
основание
чл.4, т.1
4.
Маргарита Коева Христова - оперативен счетоводител в МБАЛ ”проф.д-р.Параскев
Заличена информация съгласно чл.37 от ЗОПот регламент ЕС
Стоянов" АД Ловеч
2016/679
на основание чл.4, т.1 от регламент ЕС 2016/679

J ff

б.ТеодорауНенкова - заместник директор по икономическите дейности към МБАЛ
”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч
Заличена

информация съгласно
чл.37 от ЗОП
на основание чл.4, т.1
от регламент ЕС
2016/679
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