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Приложение № 2

МЕТОДИКА
за оценка на офертите на участниците в процедура с предмет:

„Доставка на активна електрическа енергия за тягови нужди за електрическия ТПС, 
собственост на “БДЖ - Товарни превози” ЕООД и избор на координатор на стандартна

балансираща група за срок от една година”

I. Критерий за оценка
Офертите на участниците ще се оценяват и класират според критерия „ниво на разходите, като 

се отчита разходната ефективност, включително разходите за целия жизнен цикъл”.
II. Оценка на офертите
Показателите, по които ще се определи икономически най-изгодната оферта и тежестта на всеки 

един от тях в комплексната оценка на офертата са, както следва:
1. Показател ПЦ -  „Предлагана цена за доставка на един MW нетна активна електрическа

енергия“.
Максимален брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена за доставка на

един MW нетна активна енергия 100 точки. Точките на участниците се определят като
съотношение между най-ниската предложена цена за доставка на един MW нетна активна 
електрическа енергия към предложената от конкретния участник цена, по следната формула:

ПЦ = (ПЦ„|П/ПЦп)* 100, кьдето:
ПЦт,п е най-ниската предложена цена за доставка на един MW нетна активна електрическа енергия 

на участник;
ПЦ, е предложена цена за доставка на един MW нетна активна електрическа енергия на „п-тия“ 

участник в поръчката.

2. Показател БГ -  „Брой членове в балансиращата група“.
Максимален брой точки получава офертата с най-голям брой членове в балансираща група 

-  100 точки. Точките на участниците се определят като съотношение между брой членове в 
балансираща група на конкретния участник към максималния брой членове в балансираща група на 
участник, по следната формула:

БГ = (БГ п / БГ |гах) *100,  кьдето:
БГП е брой членове в балансираща група на „n-тия“ участник, съгласно приложен към техническото 

предложение на участника документ, издаден от „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД;
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БГ |пах е най-големия брой членове в балансираща фупа на участник в поръчката, съгласно 
приложен към техническото предложение на участника документ, издаден от ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН 
СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД.

3. Комплексна оценка КО
Относителната тежесг на показател „Предлагана цена за доставка на един MW нетна активна 

електрическа енергия“ (ПЦ) в комплексната оценка е 70%;
Относителната тежест на показател „Брой членове в балансиращата група*4 (БГ) в комплексната 

оценка е 30%.
Комплексната оценка КО се определя като сбор от точките на посочените по-горе показатели, 

умножени със съответната им относителна тежест, изразен чрез следната формула:
КО = Ц*70%+ БГ*30%.
Максималната комплексна оценка КО, която може да получи всеки участник е 100 (сто) точки. 

Предложението за всеки от показателите трябва да бъде по-голямо от единица и да е реално число. Ако 
предложен показател е различен от предходното изискване, то офертата няма да бъда оценявана.

Цената за доставка на един MW нетна активна електрическа енергия се предлага в български лева. 
без ДДС, до втория знак след десетичната запетая. Същата включва разходите по изпълнение на поръчката, 
съгласно описаното в раздел III от проекта на договора и не включва регулаторно определените цени за 
разпределение на електрическа енергия през електроразпределителните мрежи, цени за пренос на 
количества електрическа енергия и достъп през/до електропреносната мрежа, такса „задължения 
към обществото44 към фонд „Сигурност на електроенергийната система”, акциз и ДДС.

Броят членове в балансиращата група на участника изразява икономическата стабилност на 
балансиращата група.

Офертата получила комплексна оценка КО с най-висок брой точки се класира на първо 
място. В случай на равен брой точки комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител 
по обществената поръчка.

Информацията е заличена на основание чл.2 от Закона за защита на личните данни
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