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вх № ПО-05-2 

гр. Котел, 05.02.2021г.  
ПРОТОКОЛ № 2 

За отваряне на ценовите предложения 

Настоящият протокол е изготвен от комисия, назначена със Заповед № РД-10-47 / 03 фев 2021 (ср), 

UTC+2 на инж. Ивайло Русев – директор на ТП „ДГС Котел“ по Открита процедура за възлагане 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 12 месеца”. 

Обществената поръчка е обявена с Решение № D68711 / 30 декември 2020 (сряда) 12:05 на инж. Ивайло 

Русев – директор на ТП „ДГС Котел“ 
 

На 05.02.2021г г. комисията в състав: 

Председател: Ванина Събева Иванова – Юрисконсулт 

Членове на оценителна комисия    

1. Джахит Мустафа Кобак 

2. Мария Василева Симеонова 
 

Продължи, своята работа по разглеждане на офертите и пристъпи към отваряне и разглеждане на 

получените ценови оферти на допуснатите 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. 

КОМИСИЯТА РЕШИ:  

На първо място се класира: „КУМЕР“ ООД – с предложена цена от 0,11 лв.без ДДС за 1 kWh  

нетна електрическа енергия. 

На второ място: няма класирани участници. 

Настоящият протокол се подписа от членовете на комисията както следва: 
 

Председател: ………/п/*………. 

                        /Ванина Иванова/                             Членове:………… /п/*………… 

                                                                                       /Инж. Мария Симеонова/ 

         …….… /п/*…….... 

          /инж. ДжахитКобак/        

 

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


