СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РАЙОН ТРИАДИЦА
Обществена поръчка, възлагана чрез Публично състезание по реда и условията на Глава двадесет и пета от ЗОП, с
предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия за обекти на Район Триадица – СО и избор на координатор
на стандартна балансираща група“

УТВЪРЖДАВАМ:
подписът е заличен на основание Общия регламент
за защитата на личните данни

ДИМИТЪР БОЖИЛОВ,
Кмет на Район Триадица – СО
ДО
Г-Н ДИМИТЪР БОЖИЛОВ,
КМЕТ НА РАЙОН ТРИАДИЦА – СО

П Р О Т О К О Л1
по чл. 181, ал. 4 от ЗОП и чл. 60а от ППЗОП
обобщаващ работата на Комисията, назначена със Заповед № РТР20-РД921/20.05.2020 г. на Кмета на Район Триадица – СО, срокът за работа на която е удължен със
Заповед № РТР20-РД92-1-(1)/06.01.2021 г. за провеждане на процедура Публично
състезание за възлагане на обществена поръчка по реда и при условията на Глава 25та от
Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: „Доставка на нетна активна
електрическа енергия за обекти на Район Триадица – СО и избор на координатор на
стандартна балансираща група“, открита с Решение №РТР20-РД93-2 от 26.03.2020 г.,
изменено с Решение № РТР20-РД93-2-/2/ от 10.04.2020 г. на Възложителя и заседавала в
следния състав:
Председател: Руслан Баждеков – Заместник – кмет на Район Триадица – СО
Членове:
1. Камелия Пандалиева - главен специалист в отдел „ФСД“,
2. Мария Недялкова – външен експерт, правоспособен юрист.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОЖИЛОВ,
На основание чл. 181, ал. 4 от ЗОП и чл. 60а от ППЗОП, с настоящия Протокол
представяме на вниманието Ви следната информация:
Комисията, назначена с Ваша Заповед № РТР20-РД92-1/20.05.2020 г., срокът за
работа на която е удължен със Заповед № РТР20-РД92-1-(1)/06.01.2021 г. и заседавала в
основния си състав с гореизброените редовни членове, приключи работата си,
изпълнявайки възложената ѝ задача да проведе обявената с Ваше Решение № РТР20РД93-2 от 26.03.2020 г., изменено с Решение № РТР20-РД93-2-/2/ от 10.04.2020 г.
процедура Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка
на нетна активна електрическа енергия за обекти на Район Триадица – СО и избор на
координатор на стандартна балансираща груп“, като разгледа, оцени и класира
подадените оферти за участие в процедурата, стриктно спазвайки разпоредбите на

1 На основание §131, ал. 3 от ПЗР на ЗИДЗОП, във връзка с §12 от Закон за мерките и действията по време на извънредното
положение, всички цитирани в настоящия Протокол разпоредби на ЗОП и ППЗОП, са съгласно редакцията им, действаща до 1 ноември
2019 г., с изключение на разпоредбите на чл. 6, ал. 1, чл. 14, ал. 1, т. 5 и 7, чл. 20, ал. 1, чл. 21, ал. 2, чл. 54, ал. 1, т. 5 буква "а", чл. 100, ал.
3 и 12, чл. 107, т. 5 и 6, чл. 112, ал. 9 и 10, чл. 112а и чл. 149, ал. 1, т. 13, които се прилагат в редакцията от 01.01.2020 г.

Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагането му и утвърдената от
Вас, в качеството Ви на Възложител документация за провеждане на процедурата.
Работата на Комисията е отразена в съставените от нея: Протокол №1 от 20.05.2020
г., Протокол №2 от 01.09.2020 г., Протокол №3 от 15.10.2020 г., Протокол №4 от 06.01.2021
г. и Протокол №5 от 11.01.2021 г., които са неразделна част от настоящия, обобщаващ ги
Протокол, правното основание за съставянето на който е чл. 181, ал. 4 от ЗОП.
В съдържанието на визираните протоколи, Комисията подробно и детайлно отрази
установените при работата ѝ факти и обстоятелства, констатациите и приетите от нея
Решения във връзка с допустимостта, съответствието, оценката и класирането на офертите,
подадени в процедурата, изразяващи се в следното:
I. Комисията проведе първото, открито (публично) по характера си заседание за
отваряне на постъпилите оферти за участие в процедурата на 20.05.2020 г. в заседателната
зала, находяща се в административната сграда на Района, с адрес в гр. София, ул. „Алабин“
№54.
При спазване и в изпълнение на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП (в приложимата редация на
разпоредбата), в 10:45 часа, служител в деловодството на Район Триадица - СО предаде с
протокол на Председателя на Комисията запечатаните опаковки с офертите, депозирани за
участие в процедурата.
В рамките на публично оповестения с Решение № РТР20-РД93-2-/2/ от 10.04.2020 г.
краен срок – 17:00 ч. на 19.05.2020 г., в Деловодството на Район Триадица - СО, за участие
в процедурата са подадени 4 (четири) броя оферти от следните Участници:
№
1.
2.
3.

4.

УЧАСТНИК
„ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД
гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ №41
„МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД
гр. София, бул. „България“ №118
„КУМЕР“ ООД,
гр. София, Район Витоша, ул. „Бяло поле“ № 3,
ет. 4, офис 12
„ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ“ ЕАД
гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 258,
Варна Тауърс, кула Г

Вх. №, дата и час на подаване
№ РТР20-ТД26-882 от
11.05.2020 г., подадена в 13:12 ч.
№ РТР20-ТД26-934 от
18.05.2020 г., подадена в 11:03 ч.
№ РТР20-ТД26-950 от
19.05.2020 г., подадена в 10:33 ч.
№ РТР20-ТД26-959 от
19.05.2020 г., подадена в 15:07 ч.

На публичната част от заседанието на Комисията, на основание чл. 54, ал. 1 от
ППЗОП (в приложимата редакция на разпоредбата), не присъстваха представители на
Участниците и/или упълномощени от тях лица.
Други лица от кръга на правните субекти, на които визираната норма на ППЗОП
предоставя правна възможност да присъстват при провеждането на публичните заседания
по отваряне на опаковките, съдържащи офертите за участие в процедурите по ЗОП, също
не присъстваха на провежданото заседание на Комисията.
Председателят на Комисията, след предоставен толеранс от 15 мин. за евентуално
закъснели представители на Участниците и/или средствата за масово осведомяване, откри
заседанието в 11:15 часа, запознавайки членовете на Комисията със съдържанието на
съставения на основание чл. 48, ал. 1 от ППЗОП входящ регистър на офертите,
съобщавайки им имената (фирмените наименования) на Участниците, депозирали оферти
за участие в процедурата.
След запознаване с данните и информацията, отразени в предоставения им регистър
на офертите, всеки един от членовете на Комисията подписа декларация за липса на
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конфликт на интереси с Участниците, както и за спазване на задълженията, вменени с
нормите на чл. 51, ал. 9 и ал. 13 от ППЗОП, в съответствие с изискванията на чл. 51, ал. 8 от
ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
След като констатира, че всички оферти, подадени в изброената по-горе поредност,
са представени преди изтичането на обявения краен срок (17:00 ч. на 19.05.2020 г.) и са в
запечатани, непрозрачни и с ненарушена цялост опаковки, Комисията отвори същите като
провери тяхната комплектуваност, установявайки наличието на изискуемите на основание
чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП (в приложимите за посочените
разпоредби редакции), документи, в което число и отделни запечатани непрозрачни
пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“.
На основание чл. 54, ал. 3, предл. първо от ППЗОП, Председателят на Комисията
оповести документите, съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на всяка отделна
опаковка, след което тримата членове на Комисията подписаха съответния плик, обозначен
с надпис „Предлагани ценови параметри“, както и конкретните Технически предложения,
съдържащи се във всяка отделна оферта.
След приключване на гореописаните действия, в 11:40 ч. приключи публичната част
от работата на Комисията и Председателят ѝ закри заседанието.
II. В последващите свои закрити заседания, Комисията извърши преглед на
съдържащите се във всяка една от офертите документи по чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП, във
връзка с чл. 67, ал. 1 от ЗОП, с цел установяване наличието на съответствие на отделните
Участници с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
Възложителя в Обявлението за поръчка и Документацията за участие.
В резултат от тези си действия, подробно и детайлно документирани от нея в
съставения Протокол №1 (носещ начална дата 20.05.2020 г.), Комисията установи, че във
всички представени оферти има липсващи и/или непълни и/или нередовни документи и/или
информация, и/или несъответствия с поставените от Възложителя изисквания към личното
състояние и критериите за подбор и/или други негови изисквания за участие в процедурата.
С оглед установеното и на основание чл. 54, ал. 8, във връзка с ал. 7 от ППЗОП,
Комисията изиска от всеки от Участниците да представи в срок до 5 (пет) работни дни,
считано от датата на получаване на въпросния Протокол №1, нов ЕЕДОП, давайки им
поотделно ясни и конкретни указания за отстраняване на констатираните пропуски и
несъответствия.
III. В рамките на законоустановения в чл. 54, ал. 9 от ППЗОП срок, ясно посочен и
от Комисията в заключителната част на съставения от нея Протокол №1 от 20.05.2020 г.,
обективиращ констатациите на помощния орган досежно съответствието на документите по
чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, съдържащи се в офертите, подадени за участие в процедурата, с
изискванията за лично състояние на Участниците и критериите за подбор, утвърдени от
Възложителя за целите на настоящето възлагане, допълнителни документи към офертите,
подадени за участие в процедурата депозираха всички Участници, спрямо информацията,
отразена в ЕЕДОП от чиито оферти Комисията е констатирала непълноти и/или
несъответствия и/или нередовности и съответно е дала указания за тяхното
отстраняване/коригиране/допълване.
III.А. След установяването, че всички Участници са депозирали допълнително
изискания от всеки един от тях нов ЕЕДОП, в указания вид и начин на представяне,
Комисията, на основание и в изпълнение на чл. 54, ал. 12 от ППЗОП пристъпи към
разглеждане на допълнително представените документи, относно съответствието на
Участниците с изискванията, одобрени от Възложителя към личното състояние и
критериите за подбор, подробно описвайки и анализирайки същите в съставения от нея
Протокол №2 от 01.09.2020 г.
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В резултат от извършения от нея задълбочен и обстоен анализ на данните,
информацията и допълнително представените от отделните Участници документи,
Комисията прие за установено следното:
1. „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД - отговаря на одобрените от Възложителя
условия към личното състояние, както и на утвърдените за целите на настоящето възлагане
минимални изисквания, касаещи годността (правоспособността) за упражняване на
професионална дейност и техническите и професионални способности като критерии за
подбор и допустимост в настоящата процедура, с оглед което Комисията допусна този
Участник до етап разглеждане по същество на представеното от него Техническо
предложение за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на настоящата обществена
поръчка.
2. „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД - отговаря на одобрените от Възложителя условия към
личното състояние, както и на утвърдените за целите на настоящето възлагане минимални
изисквания, касаещи годността (правоспособността) за упражняване на професионална
дейност и техническите и професионални способности като критерии за подбор и
допустимост в настоящата процедура, с оглед което Комисията допусна Икономическия
оператор до етап разглеждане по същество на представеното от него Техническо
предложение за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на настоящата обществена
поръчка.
3. „КУМЕР“ ООД- отговаря на одобрените от Възложителя условия към личното
състояние, както и на утвърдените за целите на настоящето възлагане минимални
изисквания, касаещи годността (правоспособността) за упражняване на професионална
дейност и техническите и професионални способности като критерии за подбор и
допустимост в настоящата процедура, с оглед което Комисията допусна и този Участник до
етап разглеждане по същество на представеното от него Техническо предложение за
изпълнение на дейностите, включени в обхвата на настоящата обществена поръчка.
4. „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ“ ЕАД - отговаря на одобрените от
Възложителя условия към личното състояние, както и на утвърдените за целите на
настоящето възлагане минимални изисквания, касаещи годността (правоспособността) за
упражняване на професионална дейност и техническите и професионални способности като
критерии за подбор и допустимост в настоящата процедура, с оглед което Комисията
допусна и последния от Участниците до етап разглеждане по същество на представеното от
него Техническо предложение за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на
настоящата обществена поръчка.
III.Б. Въз основа на така направените от нея изводи, Комисията реши да бъдат
допуснати до разглеждане по същество Техническите предложения на всички
Участници, депозирали оферти за участие в процедурата, а именно:
(1) „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД;
(2) „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД;
(3) „КУМЕР“ ООД и
(4) „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ“ ЕАД.
IV. На проведено на 15.10.2020 г. свое заседание, Комисията, в качеството си на Ваш
помощен орган, в съответствие с чл. 56, ал. 2 от ППЗОП извърши преглед и експертен
анализ на Техническите предложения на Участниците, като в резултат от извършеното от
нея всестранно и пълно обсъждане на всяко едно Техническо предложение и направения
преглед и анализ на съдържанието им, Комисията обоснова своите заключения, че и
четирите отговарят на изискванията, съгласно одобрената от Вас Документация за участие
в процедурата, като реши, че предложилите ги Участници могат да бъдат допуснати до етап
отваряне на Ценовите им предложения.
Подробни мотиви за конкретните, обосновани от нея изводи за съответствие на
оферираните от Участниците предложения, в съпоставка с одобрените и влезли в сила
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изисквания, поставени от Възложителя към изпълнението на възлаганите дейности,
Комисията е обективирала в съставения от нея Протокол №3 от 15.10.2020 г.
В заключение, отчитайки обстоятелството, че съобразно Раздел VII от Ваше
Решение № РТР20-РД93-2-/2/ от 10.04.2020 г., с което е одобрено Обявлението за
изменение и допълнителна информация, в частта, относима към Раздел IV.2.6 от Решение
№РТР20-РД93-2 от 26.03.2020 г. за откриване на процедурата, срокът на валидност на
подадените от Участниците оферти изтича на 19.10.2020 г., Комисията отправи към Вас
предложение да поканите Икономическите оператори, участващи във възлагането, да
удължат/потвърдят валидността на подадените от тях оферти на основание чл.
35а, ал. 3 от ППЗОП.
V. На проведеното от нея на 06.01.2021 г. закрито заседание, Комисията се запозна
със следните обстоятелства:
1. С писмо, изведено в Деловодната система на Район Триадица – СО под № РТР20 –
РД93-2-4 от 22.12.2020 г., Възложителят, отчитайки обстоятелството (на което Комисията
обърна внимание в съставения от нея предходен Протокол №3 от 15.10.2020 г.), че
валидността на офертите, подадени от Участниците в провежданата процедура е изтекла на
19.10.2020 г. и основавайки се на разпоредбата на чл. 35а, ал. 3, изр. второ от ППЗОП, е
поканил всичките четирима Икономически оператори, участващи във възлагането, да
потвърдят същата (валидността на офертите си) за срок до 31.01.2021 г.
Едновременно, с цел препятстване вероятността от нееднозначно и разнопосочно
тълкуване, досежно срока, в който Участниците могат да заявят и потвърдят обвързаността
си със съдържащите се в офертите им конкретни предложения (технически и ценови),
Възложителят изключително ясно и недвусмислено, повдигайки го в цвят за привличане на
вниманието, им е указал, че в срок 3 (три) работни дни следва да представят декларация
за потвърждаване валидността на офертите си (в тяхната цялост) за определения от
Възложителя нов времеви период, посочен в същото това писмо.
Стремейки се към максимална коректност, прозрачност и яснота по отношение на
нормативно установените негативни за Икономическите оператори последици,
Възложителят им е обърнал внимание, че съгласно чл. 35а, ал. 3, изр. трето от ППЗОП при
непотвърждаване валидността на офертата си, съответният Участник ще бъде отстранен от
участие в процедурата на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП.
2. Обсъденото в предходната точка писмо-покана за потвърждаване валидността на
офертите, подписано с електронен подпис от Възложителя, е изпратено в 10:07 ч. на
22.12.2020 г. до всички Участници в процедурата на посочените от тях електронни адреси,
като прикачен файл към адресирано до всички тях електронно писмо (e-mail).
Видно от данните от мейл сървъра на Възложителя, всички Участници, адресати на
отправената от Възложителя покана, са получили изпратеното им по реда и при условията
на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ)
писмо на същата дата - 22.12.2020 г., от която именно дата спрямо всеки един от тях е
започнал да тече указания им от Възложителя срок от 3 (три) работни дни, в който трябва
да заявят обвързаността си с направените от тях оферти.
Съобразявайки същият този срок, определен от Възложителя като преклузивен,
Икономическите оператори е следвало да представят изисканите им декларации в срок
не по-късно от 17:00 ч. на 30.12.2020 г.
3. На 23.12.2020 г., в 12:41 ч., на официалната електронна поща на Район Триадица –
СО (triaditza@triaditza.org), е получено писмо от „Кумер“ ООД, в прикачения файл към
което е обективирана декларация, подписана с квалифициран електронен подпис и
съдържаща правеното от Управителя на „Кумер“ ООД волеизявление, че потвърждава
валидността на депозираната от Дружеството оферта за участие в настоящата обществена
поръчка (в нейната цялост) за срок до 31.01.2021 г.
4. В резултат от направената от Комисията справка както във входящите регистри от
деловодната система на Район Традица, така и във всички постъпили писма в официалната
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електронна поща на Района (triaditza@triaditza.org), беше установено, че в периода след
10:07 ч. на 22.12.2020 г. до 17:00 ч. на 30.12.2020 г. не са постъпвали изискуемите от
Възложителя декларации, писма и/или други документи, отразяващи волеизявления
от страна на останалите трима Участници – „Енерджи маркет глобал“ ООД,
„Мост енерджи“ АД и „Енерго-Про енергийни услуги“ ЕАД да потвърдят
валидността на депозираните от тях оферти.
5. В 09:54 ч. на 05.01.2021 г. в официалната поща на Район Триадица – СО, като
отговор на изпратената му от Възложителя покана е постъпило писмо от „Енерго-Про
енергийни услуги“ ЕАД, в текста на което се съдържа правеното от този от Участниците
уведомление, според което: „в съответствие с динамиката на пазара, Енерго-Про
енергийни услуги“ ЕАД не е в състояние да удължи валидността на подадената оферта
за срок до 31.01.2021 г.“.
6. Отново на 05.01.2021 г. и отново на електронната поща на Район Триадица, са
постъпили писма и от другите двама Участници - „Енерджи маркет глобал“ ООД и „Мост
енерджи“ АД, към всяко от които като прикачен файл е приложена и декларация,
съдържаща правеното от всеки от посочените Икономически оператори волеизявление за
потвърждаване валидността на представената от него оферта за срок до 31.01.2021 г.
***********
В резултат от така направените установявания и след извършен от нея задълбочен и
обстоен анализ на гореизложените факти и обстоятелства, Комисията обоснова следните
изводи и заключения:
1. По отношение на „Кумер“ ООД: предвид обстоятелството, че в указания му от
Възложителя тридневен срок (изтичащ на 30.12.2020 г.), Участникът е потвърдил
валидността на представената от него оферта за участие в провежданата процедура за
срок до 31.01.2021 г., Комисията прие за актуални, валидни и обвързващи Икономическия
оператор правените от него предложения, обективирани в отделните части на депозираната
негова оферта, предвид което, потвърди Решението си, отразено в Протокол №3 от
15.10.2020 г., с което допуска до отваряне предлаганите от „Кумер“ ООД ценови
параметри за изпълнение на обществената поръчка.
2. По отношение на „Енерго-Про енергийни услуги“ ЕАД: основавайки се на ясно
направеното от този от Участниците волеизявление, че „не е в състояние да удължи“
валидността на подадената от него оферта за изискания му от Възложителя срок,
настоящият помощен орган приема, че недвусмислено и несъмнено ясно е, че спрямо
обсъждания Икономически оператор е налице условието на чл. 35а, ал. 3, изр. трето от
ППЗОП, нормативно предвидено като санкционна последица при отказ на Участник в
процедурата да потвърди срока на валидност на офертата, с оглед което, Комисията прие
следните решения:
(1) не допуска до отваряне, преглед и оценка ценовото предложение на „ЕнергоПро енергийни услуги“ ЕАД;
(2) предлага Участник „Енерго-Про енергийни услуги“ ЕАД да бъде отстранен
от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 35а, ал. 3,
изр. трето от ППЗОП.
3. По отношение на „Енерджи маркет глобал“ ООД и „Мост енерджи“ АД:
основавайки се на подробно направеното по-горе описание на изискванията и условията,
обективирани от Възложителя в отправеното от него към Участниците писмо – покана с №
РТР20 – РД93-2-4 от 22.12.2020 г., едновременно с което, отчитайки факта, че и двамата
Участници са представили изисканите им декларации на 05.01.2021 г. – два работни
дни след указания от Възложителя и определен от него като преклузивен срок,
изтекъл на 30.12.2020 г., Комисията счете същото за равнозначно на липса на валидни
волеизявления, касателно обвързаността на тези Дружества с подадените от тях
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оферти и съдържащите се в обхвата им предложения (технически и ценови), което
съответно прие за достатъчно основание за прилагане предвидената в чл. 35а, ал. 3,
изр. 3то от ППЗОП санкционна последица - остраняване от участие на тези
Икономически оператори на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП.
Аргументираните и обосновани мотиви за така приетото от Комисията решение са
подробно и детайлно отразени в съставения от нея Протокол №4 от 06.01.2021 г.
***************************
Въз основа на направените от нея конкретни изводи и заключения по отношение на
всеки отделен Участник, Комисията прие следните решения:
Отстранява от участие в процедурата:
- „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД - на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП, във
връзка с чл. 35а, ал. 3, изр. трето от ППЗОП;
- „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД - на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 35а,
ал. 3, изр. трето от ППЗОП;
- „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ“ ЕАД - на основание чл. 107, т. 5 от
ЗОП, във връзка с чл. 35а, ал. 3, изр. трето от ППЗОП.
Допуска до отваряне на предлаганите от него ценови параметри за изпълнение
на обществената поръчка Участник „КУМЕР“ ООД.
VI. На основание чл. 57, ал. 4 от ППЗОП, на 11.01.2021 г. от 15:00 ч., Комисията
проведе открито заседание по отваряне на ценовото предложение на единствения допуснат
Участник, който е потвърдил в указания от Възложителя срок валидността на офертата си и
чието Техническо предложение е прегледано, обсъдено и преценено като относимо и
съответстващо на изискванията по процедурата.
На публичната част от заседанието на Комисията, на основание чл. 57, ал. 4, изр.
второ, във връзка с чл. 54, ал. 1 от ППЗОП, не присъстваха представители на Участниците,
депозирали оферти за осъществяване на дейностите, предмет на възлагането и/или
упълномощени от тях лица.
Други лица от кръга на правните субекти, на които визираните норми на ППЗОП
предоставят правна възможност да присъстват при провеждането на публичните заседания
по отваряне и оповестяване съдържанието на пликовете с надпис „Предлагани ценови
параметри“ на допуснатите Участници в процедурата, също не присъстваха на
провежданото от Комисията публиично заседание.
След като припомни на Комисията фактите и обстоятелствата, относими към
извършените от нея действия при провеждането на процедурата, както и с приетите от нея
решения за допустимостта и последващата оценка на отделните оферти, Председателят на
Комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри” от офертата на
единствения допуснат Участник и оповести предлаганата от него стойност за 1 MWh нетна
активна електрическа енергия ниско напрежение, с начислени към нея всички разходи,
свързани с изпълнение на поръчката, която е в размер на 108,11 лв. (сто и осем лева и
единадесет стотинки), без вкл. ДДС.
VII. След приключване на гореописаните действия на Комисията, Председателят ѝ
закри публичното заседание, като помощният орган продължи работа при закрити врати,
извършвайки проверка на Ценовото придложение (попълнено по обр. №5) на допуснатия
Участник, от гледна точка неговата пълнота и съответствие с изискванията на Възложителя,
разписани в Раздел IV, т. 2.4. от Указанията за участие в процедурата.
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В резултат от извършения от нея преглед по същество на документите, представени
от Участника, Комисията установи, че Ценовото предложение на Икономическия оператор
отговаря на всички изисквания и указания, поставени от Възложителя за целите на
процедурата, с оглед което си установяване пристъпи към класиране на разгледаната и
допусната оферта, в съответствие с възприетия от Възложителя критерий за възлагане –
„най-ниска цена“, което класиране е следното:
ПЪРВО МЯСТО: „КУМЕР“ ООД, с предлагана цена за 1 (един) MWh нетна
активна електрическа енергия ниско напрежение, в размер на 108,11 лв., без вкл. ДДС.
VIII. Въз основа на извършените от нея действия по преглед и анализ на офертите и
направеното класиране, Комисията Ви предлага да сключите договор за изпълнение на
дейностите, включени в обхвата на настоящето възлагане и имащи за предмет: „Доставка
на нетна активна електрическа енергия за обекти на Район Триадица – СО и избор на
координатор на стандартна балансираща група“, с класираният на първо място
Участник, а именно: „КУМЕР“ ООД.
Настоящият Протокол се подписа на 20.01.2021 г. от членовете на Комисията в един
екземпляр и се представи на Възложителя за утвърждаване, ведно с Протокол №1 от
20.05.2020 г. и Протокол №2 от 01.09.2020 г. за съответствие с изискванията за лично
състояние и критериите за подбор, Протокол №3 от 15.10.2020 г. за разглеждане на
Техническите предложения, Протокол №4 от 06.01.2021 г. и Протокол №5 от 11.01.2021 г.
за отваряне на ценовите предложения и за класиране на Участниците.

КОМИСИЯ:
Председател: Руслан Баждеков - ........................................
(п)*
Членове:
1. Камелия Пандалиева - ........................................................
(п)*
2. Мария Недялкова – ............................................................
(п)*

* Подписите на Комисията са заличени на основание Общия регламент за защитата на личните
данни.
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