
ПРОТОКОЛ № 3 
 

от дейността на Комисия, назначена със Заповед № 152 от 13.09.2016г. 
на Управителя на “Тролейбусен транспорт” ЕООД - Плевен за разглеждане на подадените оферти в процедура 

за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Покупка /доставка/ на електрическа енергия на 
свободния пазар от координатор на балансираща група” 
  

 Комисия в състав: 
Председател:  Дамян Стоянов – счетоводител  
Членове:   1. Галина Нинова – гл. счетоводител 
            2. Доротея Костадинова – юрист 
     
се събра на 27.09.2016г., 9,30ч. в Заседателната зала в сградата на дружеството на открито заседание 
за отваряне на ценови оферти при условията на чл. 57 и чл. 54, ал. 2 от ЗППОП. Не присъстваха 
представители на участниците и други лица. 
 
Комисията отвори пликове № 3 на следните участници и оповести предложените цени: 
1. „Гранд Енержи Дистрибюшън” ЕООД: 72,30 лв. без ДДС за 1 мегаватчас. 
2. „Енержи МТ” ЕАД: 64,10 лв. без ДДС за 1 мегаватчас. 
3.  „Мост Енерджи” АД: 63,33 лв. без ДДС за 1 мегаватчас. 
 
Не са налице условията на чл. 72 от ЗОП. 
Офертите на участниците ще се оценяват и класират според критерия „ най- ниска цена”.  
Максимална оценка от 50 т. получава участникът предложил най-ниска цена и се класира на първо 
място. Следващата по размер по- ниска цена в сравнение с цената на получилият максимална оценка 
получава 40 т. и се класира на второ място. Следващата по размер по- ниска цена в сравнение с 
цената на получилият 40т. получава 30 т. и се класира на трето място. Следващата по размер по- 
ниска цена в сравнение с цената на получилият 30т. получава 20 т. и се класира на четвърто място и 
т.н. Класираните след четвърто място получават по 10 т. и съответното място. При предложени 
еднакви цени в две или повече оферти комисията провежда публичен жребий съгласно ЗОП и 
утвърдените правила на възложителя. 
 
1. „Гранд Енержи Дистрибюшън” ЕООД: 30 точки 
2.  „Енержи МТ” ЕАД: 40 точки 
3.  „Мост Енерджи” АД:50 точки 
 
 
Класиране: 
 
Първо място „Мост Енерджи” АД 
Второ място „Енержи МТ” ЕАД 
Трето място „Гранд Енержи Дистрибюшън” ЕООД 
 
Настоящият протокол е съставен на 27.09.2016г. в един оригинален екземпляр. 

 
Комисия:  
          1. Дамян Стоянов                                 

2. Галина Нинова        
3.Доротея Костадинова                                 

           
 


