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“

П Р О Т О К О Л №51
отразяващ работата на Комисията, определена за провеждане на процедура Публично
състезание по реда на Глава 25та от ЗОП 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 група“, открита с Решение № РТР20-РД93-2 от
26.03.2020 г. на Кмета на Район Триадица – СО

Днес, 11.01.2021 г., в заседателната зала на Район Триадица – СО, находяща се на
третия етаж (стая №301) в административната сграда на Района, в гр. София, ул. „Алабин“
№54, се проведе заседание 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.
Комисията, определена с цитираната Заповед на Кмета на Район Триадица - СО
заседава 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.
Обстоятелството, че всички редовни членове на Комисията присъстват на
провежданото нейно открито (публично) заседание, предопределя и наличието на кворум и
мнозинство за приемане на валидни решения от страна на помощния орган на Възложителя.
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 присъстват представители на Участниците,
депозирали оферти за осъществяване на дейностите, предмет на настоящето възлагане
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 присъстват на днешното
заседание на Комисията.
I. Отчитайки гореописаните факти, Председателят на Комисията, след предоставен
толеранс от 15 мин. за евентуално закъснели представители на Участниците и/или

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.

средствата за масово осведомяване, откри заседанието в 15:15 часа, припомняйки на
членовете на Комисията следните факти и обстоятелства:
1. Констатациите на настоящия помощен орган, отразени в Протокол №1 от
20.05.2020 г. и Протокол №2 от 01.09.2020 г., относими към съответствието на
Участниците, спрямо одобрените от Възложителя в Обявлението за обществена поръчка
условия към личното състояние и минималните изисквания за годност (правоспособност) за
упражняване на професионална дейност и за технически и професионални способности,
съответно и аналогично обективирани и в относимите текстове от Документацията за
участие в процедурата, като изтъкна мотивите на Комисията, обосновали решенията ѝ по
отношение допустимостта на всеки отделен Участник, съобразно покриването от негова
страна на одобрените и влезли в сила критерии за подбор и допустимост.
2. Констатациите на Комисията, досежно съответствието на всяко отделно
Техническо предложение, приложено в офертите на конкретните допуснати Участници,
установените факти и анализа на които са подробно и обстойно обсъдени в Протокол №3 от
15.10.2020 г.
3. Установените от настоящия помощен орган факти и обстоятелства, касателно
извършените от отделните Участници волеизявления за потвърждаване валидността на
представените от тях оферти и кореспондиращите им, обосновани и аргументирани изводи
и заключения на настоящия помощен орган, обективирани в Протокол №4 от 06.01.2021 г.
4. Предвид обстоятелството, че критерият за оценка на офертите, утвърден от
Възложителя за целите на настоящето възлагане е „най-ниска цена“, изискването на чл. 57,
ал. 4, изр. трето, предл. първо от ППЗОП е неотносимо, по причина на това, че
Техническите предложения (Предложения за изпълнение на поръчката) на допуснатите
Участници в процедурата са анализирани и преценени по същество от Комисията, досежно
тяхното съответствие с техническите изисквания към изпълнението, но не са били обект на
оценка.
************************************************************************
II. След извършване на описаните по-горе действия, Комисията пристъпи към
отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови параметри” от офертата на единствения от
допуснатите Участници, който е потвърдил валидността на офертата си в определения от
Възложителя срок, въз основа на което установи следното:
Предлагани ценови параметри от „КУМЕР“ ООД:
След проверка на съдържанието на плика с предлаганите ценови параметри,
Комисията установи, че Ценовото предложение на Участника е представено съгласно
условията за участие и указанията за подготовка на офертата, утвърдени от Възложителя –
1 бр. оригинал, по приложения образец от Документацията за участие в процедурата (обр.
№5).
Председателят на Комисията оповести предлаганата от „Кумер“ ООД цена за
1 (един) MWh нетна активна електрическа енергия на ниво ниско напрежение, чийто
размер е: 108,11 лв. (сто и осем лева и единадесет стотинки), без вкл. ДДС.
Участникът е декларирал, че предложената от него цена за 1 MWh нетна активна
електрическа енергия включва всички разходи, свързани с изпълнение на поръчката, в
което число и:
- цената за доставка на нетната активна електрическа енергия на ниво ниско
напрежение;
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- всички разходи, свързани с пълната процедура по регистриране и изваждане на
обектите на Възложителя на свободния пазар на електроенергия;
- разходите за извършване на енергиен мониторинг и представянето на Възложителя
на необходимите графици, които се регистрират в ЕСО;
- администрирането на графиците и обмена на информация с лицензираното ЕРП на
територията, на която се намира съответната измервателна точка;
- изготвянето на подробен индивидуален анализ на характерния товаров профил на
Възложителя с цел оценка на енергийната му ефективност;
- регистрираните небаланси (положителни, отрицателни), разходите по изготвяне на
прогнози и всички други разходи, свързани с участието на Възложителя на свободния пазар
на електроенергия;
- изготвяне на прогнози, подаване и регистриране на графици в ЕСО, съгласно
ПТЕЕ, както и всички други разходи, свързани с участието на Възложителя на свободния
пазар на електрическа енергия;
- разходи за балансиране на електроенергийната система за снабдяване.
След обявяване на стойностния размер на ценовото предложение, направено от
единствения допуснат Участник и независимо от обстоятелството, че разпоредбата на чл.
57, ал. 4 от ППЗОП не вменява задължение за членовете на Комисията да подписват
предлаганите ценови параметри, съдържащи се в офертите, настоящия помощен орган прие
Решение да приложи по аналогия разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП (с цел спазване
принципите, въздигнати в чл. 2 от ЗОП и преди всичко този на публичност и прозрачност),
в резултат от което тримата членове на Комисията подписаха обсъжданото Ценово
предложение.
След извършване на горепосочените действия, Председателят на Комисията закри
провежданото от нея публично заседание.
***********************************************************************
III. След приключване на гореописаните действия, Комисията продължи работа при
закрити врати, извършвайки проверка на Ценовото придложение 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.
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, а именно:
- попълнено е четливо и без зачерквания, като предлаганата цена за 1 (един) MWh е
изчислена с точност до 2-ри знак след десетичната запетая, без начислен данък добавена
стойност.
- в съдържанието на Ценовото предложение няма нулеви стойности;
- няма несъответствие между цифровата и изписаната с думи обща цена.
На основание направеното от нея установяване, че Ценовото предложение на
Участника отговаря на изискванията за допустимост, одобрени от Възложителя, Комисията
пристъпи към класиране на разгледаната и допусната оферта в настоящата обществена
поръчка, 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. (сто и осем лева и
единадесет стотинки), без вкл. ДДС.
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***********************************************************************
Предвид посочения резултат, получен при прилагането на одобрения критерий за
възлагане „най-ниска цена“, Комисията предлага на Възложителя да сключи 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 от всички членове на Комисията, без възражения и
особени мнения.

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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