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РЕШЕНИЕ
за определяне на изпълнител на обществена поръчка
На основание ч;л.22, ал.1, т.6 във връзка с чл. 106, ал. 6, предл. І-во и чл. 108, т. 1
от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка протоколи, както следва: Протокол №
1 03.02.2021 г., Протокол № 2 от 05.02.2021 г. както и Доклад от 08.02.2021 г. от работата на
комисията, назначена със Заповед № РД -10-47 от 03.02.2021 г. на Директора на ТП "ДГС Котел"
за провеждане на обществена поръчка с предмет:
РЕШИХ
I. ОБЯВЯВАМ СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ на цитираната по-горе обществена поръчка,
както следва:
Класиране Предложения/Оферти
1
КУМЕР ООД

Цена
0,11 лв.

Мотиви за класирането:
Мотивите, отразени в протоколите от работата на комисията, както следва: Протокол № 1 от 03.02.2021
г., и Протокол № 2 от 05.02.2021 г.
За участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка е постъпила само една оферта за от
КУМЕР ООД . Комисията е установила, че участникът е представил всички изискуеми документи,
отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, техническото и ценовото
предложение от офертата му съответстват на предварително обявените условия от Възложителя.
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.Заявява, че ще осигури непрекъснатост
на електроснабдяването и ще достави електрическа енергия с качество и по ред съгласно предвиденото
в Закона за енергетиката (ЗЕ) и останалите нормативни актове, които уреждат обществените
отношения, свързани с доставката на електрическа енергия.
КУМЕР ООД е представил "Ценово предложение" и "Детайлно ценово предложение", съответстващо
на изискванията на Възложителя. 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.
II. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на цитираната по-горе обществена поръчка:
 „ДОСТАВКА НА НЕТНИ КОЛИЧЕСТВА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
(ВИСОКО/СРЕДНО/НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ) И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА
СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА”
1. „КУМЕР“ ООД
При следните мотиви:
Утвърден Доклад от 08.02.2021 г. на комисията, назначена със Заповед № РД-10-47 от 03.02.2021 г. на
Директора на ТП „ДГС Котел“
Съгласно чл. 109, т. 1 и т. 2 от ЗОП за участника, избран за изпълнител, са изпълнени следните условия:

1. не са налице основанията за отстраняване от процедурата и същият отговаря на критериите за
подбор;
2. офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на предварително обявените от
възложителя условия и избрания критерий за възлагане.
Съгласно чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 19а, ал. 2, т. 1 от ППЗОП настоящото решение да
бъде публикувано в Регистъра на обществените поръчки и на профила на купувача в деня на
изпращането му на участника.
Настоящото решение подлежи на обжалване от всеки заинтересован участник по реда на чл. 197, ал.
1, т. 7, буква "а" от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията 10-дневен срок от връчването му.
/П/,П/*/

ИНЖ. ИВАЙЛО РУСЕВ
ДИРЕКТОР НА ТП „ДГС КОТЕЛ“
* Заличена информация на основание чл.37 от ЗОП във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679.

