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Утвърдил на дата:…………………
/П/,П/*/
/Директор ТП ”ДГС-Котел
инж. Ивайло Русев/
ДО ИНЖ. ИВАЙЛО РУСЕВ ДИРЕКТОР ТП "ДГС - КОТЕЛ"

ДОКЛАД
от дейността на комисията, назначена със заповед № РД-10-47 / 03.02.2021г на инж. Ивайло Русев Директор ТП "ДГС - Котел" за провеждане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на нетни
количества активна електрическа енергия(високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор
на стандартна балансираща група за срок от 12месеца”,открита с Решение № F68711 за отриване на
процедура за възлагане на обществена поръчка.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РУСЕВ,
На 03.02.2021г. в 10:00 часа, комисия в състав:
Председател на оценителната комисия:
Ванина Събева Иванова – юрисконсулт ТП „ ДГС Котел“
Членове на оценителна комисия:
1. Инж. Мария Симеонова – завеждащ административна служба в ТП „ДГС Котел“
2. Инж. ДжахитКобак – технолог в ТП „ДГС Котел“
пристъпи към отваряне и разглеждане на получените заявления за участие.
До крайния срок за получаване на заявления за участие – 01.02.2021г. 23:59 в платформата са
постъпили заявления за участиеот следните кандидати:
1. OF274511 КУМЕР ООД
След узнаване на кандидатите, на основание чл. 51, ал. 8 от ППЗОП членовете на комисията
подписаха декларации за липса на конфликт на интереси по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
До крайния срок за декриптиране на подадените заявления за участие – 03.02.2021 , 10:00ч, следните
кандидати са декриптирали
заявленията си за участие:
1. OF189539 КУМЕР ООД
Участника е декриптирал заявлението/офертата на: 02 фев 2021 (вто), 9:22:46
Председателят на комисията декриптира и отвори получените заявления за участие , както следва:
1. OF189539 КУМЕР ООД
Заявлението/офертата е декриптирана и отворена от председателя на оценителната комисия на: 03
фев 2021 (сря), 10:00:49

Председателят на комисията оповести съдържанието на получените заявления за участие, както
следва:
1. Оферта № OF189539 от „КУМЕР“ ООД - е представил изискуемите документи за лично
състояние и критерии за подбор, Техническо предложение и Ценово предложение; Офертата е
подписана електронно и подадена от Емилия Илиева, управител на дружеството.
Комисията разгледа представените документи по чл. 39, ал. 2 / чл. 106, ал. 19 от ППЗОП за
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя, в резултат на което установи следните обстоятелства по чл. 54, ал. 8 от ППЗОП:
За участник КУМЕР ООД
- след разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, Комисията установи
следното:
В група изисквания: 1. „ Изисквания за лично състояние и критерии за подбор“ въпрос 1.1 е
представен 1 /един/ брой ЕЕДОП за участника подписан електронно от управителя на дружеството –
Емилия Илиева, декларация по чл.41, ал.1 от ППЗОП. На въпроси 1.2 и 1.3 участникът е отговорил
„неприложимо“
В група изисквания 2. „Техническо предложение“, на въпрос 2.1 участникът е представил своето
техническо предложение, а за въпрос 2.2 е прикачена декларация по чл.39, ал.3,т.1 б „д“ от ППЗОП,
на въпрос 1.3 участникът е отговорил, че в представеното от него предложение за изпълнение на
поръчката не се съдържа информация, която е конфиденциална във връзка с наличието на търговска
тайна във вр. с чл.102,, ал.1 от ЗОП.
С това комисията приключи, първи етап от своята работа в 11:30 часа на 03.02.2021г.
Комисията продължи своята работа като пристъпи към разглеждане на техническото предложение от
офертата на участника.Техническото предложение на участника е в съответствие с приложената
техническа спецификация и изискванията на Възложителя. Участникът е изразил, своето съгласие по
всички точки от поставените условия.
● В своето техническо предложение, участникът е изразил:
Съгласие със срокът за изпълнение на предмета на поръчката да е 12 месеца или до достигане на
предвидения финансов ресурс в размер на 9600 /девет хиляди и шестстотин/ лева без ДДС, за целия
срок на договора, което събитие от двете настъпи по –рано. Заявява, че има възможност да достави
цялото прогнозно количество електрическа енергия, посочено в Техническа спецификация –
Приложение № 3 от документацията за участие в срок и с необходимото качество. Заявявява, че ще
осигури непрекъснатост на електроснабдяването и ще достави електрическа енергия с качество и по
ред съгласно предвиденотов Закона за енергетиката (ЗЕ) и останалите нормативни актове, които
уреждат обществените отношения, свързани с доставката на електрическа енергия. Запознат е с
условието, че Възложителят си запазва правото след сключване на договора за доставка на
електрическа енергия да коригира съответните количества необходима за доставка електро енергия
при наличие на достатъчно данни за потребеното количество такава. Запознат е с условието, че
посоченото в техническа спецификация – Приложение № 1 от документацията за участие е
прогнозно количество електрическа енергия не ангажира Възложителя да го потреби, както и че
същото може да бъде надвишено, като се задължаваме да доставим нужното количество
електроенергия за денонощие, за месец и за целия период на доставка. В случай на отклонения от
заявените количества електрическа енергия за всеки период в дневните графици за доставка и
тяхното заплащане се уреждат от координатора на балансиращата група, като всички
разходи/приходи по балансирането ще са за тяхна сметка. Декларира че притежава защитно-работно
оборудване, което да осигурява спазване на правилата за безопасност на работното място, съгласно
ЗЗБУТ и Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни
условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване. Запознат е и приема
условията на проекта на Договора. Ако бъде определен за Изпълнител, ще сключи Договор по

приложения в документацията образец. До сключването на договор, това предложение формира
обвързващо споразумение между двете страни. Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено
поръчката в пълно съответствие с предлаганата цена.
● Към Техническото си предложение, участникът е приложил всички необходими документи за
подбор в обхват и съдържание, съответстващо на изискванията на Възложителя, посочени в
Обявлението и Документацията.
Комисията констатира, че офертата на КУМЕР ООД, отговаря на изискванията на Възложителя
С оглед на гореизложеното, комисията реши:
1. Допуска участника „КУМЕР“ ООД с Оферта № OF189539, до отваряне на ценовото
предложение.
Отварянето на ценовото предложение се извърши на 05.02.2021 г. в 10:30 часа в ЦАИС ЕОП. На
основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОПденят, часът и мястото за отваряне на допуснатите до отваряне
ценови предложения се обяви в профила на купувача чрезпубликуване на съобщение.
На 05.02.2021 год. комисията в непроменен състав пристъпи към отваряне и разглеждане на
получените ценови оферти надопуснатите участници в обществената поръчка.
До крайния срок за декриптиране на подадените Ценови оферти - 05 фев 2021 (пет), 10:30:00,
следните участници са декриптирали ценовите си предложения:
1. Оферта № OF274511 КУМЕР ООД
Участника е декриптирал заявлението/офертата на: 03 фев 2021 (ср), 12:10:04
Председателят на комисията декриптира 05 фев 2021 (пет) 10:31:38 и отвори декриптираните от
участниците ценови предложения както следва:
Ценовото предложение на участника е съгласно условията на процедурата, предлаганата цена за
консумиран 1kWh нетна активна електрическа енергия, без такса „Задължение към обществото, без
акциц и без ДДС.
Предложената цена за 1 kWh нетна електрическа енергия, от участника „ КУМЕР“ ООД е 0,11
лв. без ДДС.
Предлаганата цена включва цената на нетна активна електрическаенергия, цената на доставка на
електрическата енергия и други разходи, свързани с доставката на електрическата енергия, разходи
за балансиране, за прогнозиране на потреблението, за изготвяне и администриране на прогнозните
графици (на дневните почасови товарови графици), такса за участие в балансиращата група и всички
други разходи, свързани с изпълнението на предмета на поръчката. Предлаганата цена за доставка на
нетна електрическа енергия не включва определените от КЕВР цена за пренос и достъп през/до
електроразпределителните мрежи, цена за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа, цена
„задължение към обществото“, акциз и ДДС. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да заплаща такса за участие в
балансиращата група, извън предложената от нас цена. В случаите на небаланси на електрическа
енергия същите ще са за наша сметка. На ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ няма да се начисляват допълнително
суми за излишък и недостиг. Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансираща
група и не поема разходите за небаланси.
КУМЕР ООД е представил "Ценово предложение" и "Детайлно ценово предложение",
съответстващо на изискванията на Възложителя.
К Л А С И Р А Н Е:
Първо място – участник № 1 OF189539 КУМЕР ООД, ЕИК 200907117, със седалище и адрес на
управление ПК 1618, гр. София,район Витоша, ул. „Бяло поле“№ 3, ет. 4, офис 12, представлявано
от Емилия Йорданова Илиева в качеството и на управителс представена цена за консумиран 1 kWh

електроенергия без такса „Задължения към обществото”, акциз и ДДС е: 0.10 (словом: нулаточка
едно нула) лева без ДДС, респективно 0.12 (нула точка едно две) лева с ДДС, която цена не
надвишава финансовия ресурсопределен от възложителя.
Второ място – участник №2 - няма класиран участник.
Въз основа на извършеното класиране, Комисията предлага на Възложителя да определи за
изпълнител на настоящата процедура,участникът класиран на първо място, а именно: OF189539
КУМЕР ООД, ЕИК 200907117, със седалище и адрес на управление ПК1618, гр. София, район
Витоша, ул. „Бяло поле“№ 3, ет. 4, офис 12, представлявано от Емилия Йорданова Илиева в
качеството и науправител с представена цена за консумиран 1 kWh електроенергия без такса
„Задължения към обществото”, акциз и ДДС е: 0.110 (нула точка едно еднонула) лева без ДДС,
респективно 0.132 (нула точка едно три две) лева с ДДС., която цена не надвишава
финансовияресурс определен от възложителя.
На основание чл. 36а, ал. 1, т. 1 от ЗОП и чл. 24, ал. 1, т. 5 от ППЗОП настоящият доклад да бъде
публикуван в профила на купувача.
Настоящият доклад е съставен на основание чл. 60, ал. 1 от ППЗОП на 08.02.2021 г. и съдържа
следните приложения:
1. Протокол № 01 от 03.02.2021 г.
2. Протокол № 02 от 05.02.2021 г.
Докладът на комисията се подписа от всички членове и се предаде на Възложителя заедно с цялата
документация, за вземане наРешение по чл. 108, т. 1 от ЗОП, за определяне на Изпълнител.
Настоящият протокол се подписва от членовете на комисията, както следва:
Дата: 08.02.2021 год.
/п/*
Председател на оценителната комисия: ………………………
/В. Иванова/
Членове на оценителна комисия:

/п/*
…………………………..
/инж. М.Симеонова/
/п/*
…………………............
/инж. ДжахитКобак/

* Заличена информация на основание чл.37 от ЗОП във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679.

