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Утвърждавам: ……/п/………. 
 
Пенчо Чанев  
Кмет на  
Община Златарица 

Дата: …08.02….…… 2019  г. 

 
 

 

П Р О Т О К О Л 

от дейността на Комисия за разглеждане и оценка на офертите и за класиране на 
участниците, на основание чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки (ППЗОП)  

  
 
 

І. На 28.01.2019 г. в 09:30 часа в гр. Златарица, ул. „Стефан Попстоянов“ № 22, 
Заседателна зала на Общински съвет Златарица, комисия, назначена със Заповед № РД-12-35 от 
28.01.2019 г. на кмета на Община Златарица за разглеждане и оценка на офертите в обществена 
поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП – събиране на оферти с обява с предмет: 
„Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща 
група за ниско напрежение за нуждите на Община Златарица,  

 
съгласно Обява № ООП-1-2019/14.01.2019 г. на кмета на Община Златарица за 

обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, Информация в АОП от 14.01.2019 г. с ID 
9084852 за публикувана в Профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 
20, ал. 3 от ЗОП и Информация в АОП от 22.01.2019 г. за удължаване на първоначалния срок за 
получаване на оферти за публикувана в Профила на купувача обява за обществена поръчка на 
стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, в състав:  
 

Председател: инж. В. Ч., на длъжност: заместник-кмет на Община Златарица, 
квалификация: магистър електроинженер 
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Членове:  
 

 1. М. А., на длъжност: юрисконсулт в дирекция „Специализирана администрация“ при 
Община Златарица, квалификация: юрист; 
 2. К. Х., на длъжност: старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки” 
в дирекция „Специализирана администрация” при Община Златарица, квалификация: икономист, 
  
проведе публично заседание за отваряне на получените оферти по реда на тяхното постъпване. 
 

ІІ. Съгласно чл. 187, ал. 1 от ЗОП, на 14.01.2019 г. в профила на купувача е публикувана 
обява за събиране на оферти с № ООП-1-2019/14.01.2019 г. за възлагане на обществена поръчка с 
горепосочения предмет. На същата дата на Портала за обществени поръчки е публикувана 
информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по 
чл. 20, ал. 3 от ЗОП. Същата информация е публикувана и в профила на купувача на 14.01.2019 г.  

На 22.01.2019 г. на Портала за обществени поръчки е публикувана информация за 
удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за публикувана в профила на 
купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП. Същата информация е 
публикувана и в профила на купувача на 22.01.2019 г., както и Съобщение по чл. 188, ал. 2 от 
ЗОП. 
  

На публичното заседание на комисията не присъстваха представители на участниците. 
Председателят на комисията приключи регистър/присъствен лист на присъстващите участници в 
обществената поръчка или техни упълномощени представители. 

 
ІІІ. Председателят на комисията в 09:25 часа на 28.01.2019 г. получи с протокол, съгласно 

чл. 48, ал. 6 от ППЗОП 1 /един/ бр. оферта и 2 /два/ бр. регистри на получените оферти.  
 
Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и протокола по 

чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 
 
След обявяване на заповедта и протокола председателят и членовете на комисията 

подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 
 
ІV. До първоначалния краен срок за получаване на оферти (17:00 часа на 21.01.2019 г.) в 

Деловодството на Община Златарица е постъпила 1 (една) оферта от участник: 
 

№ Подател на офертата 
(наименование и адрес) 

Номер, дата и час 
на получаване 

на офертата 
1. ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД,  

бул. ………………. ……, ……………, 
…………………………………………..,  
лице за контакт: В. В. 
Тел. ………….., Факс: ………………… 
Моб. ………….., e-mail: ………………….. 
 

СА-ОП-05-466/21.01.2019 г. 
час: 10:52 
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След удължаване на първоначалния краен срок за получаване на оферти (17:00 часа на 
25.01.2019 г.) в Деловодството на Община Златарица няма постъпила друга оферта от участник. 

Няма оферти постъпили след крайния срок. 
 
V. В 09:30 часа, председателят на комисията отвори единствената постъпила оферта и 

обяви ценовото предложение, а именно: 
 
1. Оферта с вх. № СА-ОП-05-466/21.01.2019 г., час: 10:52 на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни 

Услуги ЕООД. 
Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на 

възложителя  - представена е в запечатана непрозрачна опаковка и с ненарушена цялост, с 
посочени върху нея данни. Съгласно разпоредбата на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП комисията обяви 
ценовото предложение на участника ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД, а именно:  

Цена за един МВтч нетна активна електрическа енергия да е в размер на 105,89 (сто и пет 
лева и осемдесет и девет стотинки) лева без ДДС. 

Участникът заявява, че: 
- при несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази написана с думи, важи 

сумата, написана с думи; 
- в предложената цена е включена цената на нетна активна електрическа енергия, цената 

на доставката на електрическата енергия и други разходи, свързани с доставката на 
електрическата енергия, разходите за балансиране, разходите за прогнозиране на потреблението, 
разходи по изготвяне и администриране на прогнозни графици (на дневните почасови товарови 
графици), такса за участие в балансиращата група и всички разходи свързани с изпълнението на 
поръчката, без в балансиращата група допълнително да се начисляват суми за излишък и 
недостиг на небалансите; 

- предложената в настоящото Ценово предложение цена на нетна активна електрическа 
енергия не подлежи на промяна за целия срок на действие на договора, освен в случаите, когато е 
в полза на възложителя; 

- начинът на плащане е съгласно проекта на договор. 
ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД декларира, че е регистрирано по ЗДДС. 
 
При проверка на документите за административно съответствие със списъка /описа/ 

приложен към офертата, комисията установи, че всички документи и информация, посочени в 
него, са налице. 

 
След извършването на тези действия председателят на комисията закри публичното 

заседание в 10:20 часа. 
 
VІ. В 13:30 часа на 05.02.2019 г., комисията продължи своята работа в закрито заседание. 
Комисията предлага на Възложителя, на основание чл. 193 от ЗОП, във връзка с чл. 110, 

ал. 2, т. 1 от ЗОП настоящата обществена поръчка да бъде прекратена. 
Мотиви: Подадена е само една оферта. Съгласно Докладна записка, изготвена на 

05.02.2019 г. от инж. В. Ч. – заместник-кмет и Председател на комисията, при сравнение на 
цената, предложена от участника на свободния пазар в настоящата обществена поръчка и цената 
на регулирания пазар, съгласно Решение № Ц-11 от 01.07.2018 г. на КЕВР, цената, която е на 
регулирания пазар е по-изгодна от тази, предложена от участника на свободния пазар. Комисията 
счита, че трябва да се създаде възможност за сключване на финансово изгоден договор, което 
при продължаване на поръчката не би се постигнало. При условие, че в обществената поръчка е 
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подадена само една оферта, са налице материално-правните предпоставки на чл. 110, ал. 2, т. 1 от 
ЗОП, което дава възможност на Възложителя да прекрати възлагането на обществената поръчка.  

 
Комисията предлага на Възложителя: 

- на основание чл. 193 от ЗОП, във връзка с чл. 110, ал. 2, т. 1 от ЗОП да се публикува 
Съобщение в профила на купувача за прекратяване на обществената поръчка. 

- на основание чл. 96, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 
в деня на публикуване на съобщението за прекратяване на поръчката, да бъде оттеглена 
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на 
стойност по чл. 20, ал. от ЗОП с ID 9084852.   
 
Комисията приключи своята работа на 05.02.2019 г. в 14:10 часа  
 
Комисията състави и подписа в един оригинален екземпляр на 06.02.2019 г. настоящия 

протокол в съответствие с разпоредбите на чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за 
обществените поръчки. 

 
На основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП, настоящият протокол се предава на възложителя на 

07.02.2019 г. за утвърждаване, заедно с цялата документация на обществената поръчка. 
 
В един и същи ден копие от Протокола да се изпрати на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги 

ЕООД и същия да се публикува в профила на купувача на Община Златарица. Съдържанието на 
публикувания в Профила на купувача Протокол да бъде съобразено с изискванията на Закона за 
защита на личните данни. 

 

 

Комисия:  

Председател: инж. В. Ч.  …………/п/………………….. 

Членове:   

1. М. А. ………………..…………/п/………….……….. 
 

2. К. Х. ……………………..……/п/…………………… 

 

 

 

 
Заличената информация е на основание чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП. 
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