Получих прoтокола на дата: 13.07.2018 г.

УТВЪРДИЛ: данните са заличени по
чл. 2 ЗЗЛД
Величка Велянова Директор НУКК

ПРОТОКОЛ
от заседание на комисията, назначена със заповед № 586/11.07.2018 г. на Директора
на НУКК за разглеждане, оценка и класиране на постъпили офертите за участие в
процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3 с предмет: „Избор на
доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите
на Национален учебен комплекс с Лицей за изучаване на италиански език и култура”, и
публикувана покана в регистъра на АОП - 9078035.
На 12.07.2018 г., в 10.00 часа, в гр. София, кв. Горна баня, ул. „Вечерница” № 21, се
конституира, като временен орган - Комисия назначена със Заповед № 586/11.07.2018 г. на
Директор на НУКК, която да разгледа, оцени и класира офертите на участниците в открита
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "„Избор на доставчик на нетна
електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Национален
учебен комплекс с Лицей за изучаване на италиански език и култура”, при спазване на
изискванията на Закона за обществените поръчки /ЗОП/, Правилника за прилагане на
Закона за обществените поръчки /ППЗОП/ и условията, определени в документацията на
обществената поръчка.
КОМИСИЯТА заседава в състав:
Председател:
Илия Димитров Джанев –
(собствено, бащино и фамилно име)

Адрес: гр. Разлог,ул. «Кара Кьой» № 4,
1

на длъжност: Главен счетоводител в НУКК,
(посочва се заеманата длъжност и месторабота)

квалификация: Икономист
Членове:
1. Елена Юриевна Чергова
(собствено, бащино и фамилно име)

адрес: гр. София, кв. «Овча купел», ул. «Народно хоро», бл. 40, вх. В, ап. 1,
(посочва се адрес за кореспонденция)

на длъжност: Заместник директор в НУКК
(посочва се заеманата длъжност и месторабота)

квалификация: Педагог
2. Елиз Ферихад Рушид,
(собствено, бащино и фамилно име)

адрес: гр. София, ж.к. “Сердика“ бл. 7, вх. Г, ет. 7,
(посочва се адрес за кореспонденция)

на длъжност: Външен експерт "Обществени поръчки",
(посочва се заеманата длъжност и месторабота)

квалификация: Магистър „Право“, правоспособен юрист
3. Мадлена Григорова Мехтерова,
(собствено, бащино и фамилно име)

адрес: гр. София, кв. «Овча купел» 2, бл. 2, вх. Е, ет. 7,
(посочва се адрес за кореспонденция)

на длъжност: Счетоводител,
(посочва се заеманата длъжност и месторабота)

квалификация: Икономист
4. Марчо Севов Тенев технически сътрудник
(собствено, бащино и фамилно име)

адрес: гр. София, кв. «Красно село», бл. 2, вх. В, ап. 60,
(посочва се адрес за кореспонденция)

на длъжност: Технически сътрудник,
(посочва се заеманата длъжност и месторабота)

квалификация: Инженер

2

Председателят на комисията получи от деловодството на НУКК регистър на
получените оферти, заедно с 3 /три/ бр. оферти.
Видно от входящия регистър, в определения срок за получаване на офертите до
17.30 ч. на 10.07.2018 г. са получени 3 /три/ оферти за участие, както следва:
1. Оферта с вх. № АСД -01/СП/-1 от 09.07.2018 г., постъпила в 10:40 ч. от "Кумер“ ООД;
2. Оферта с вх. № АСД -01/СП/-2 от 09.07.2018 г., постъпила в 10:45 ч. от "Мост Енерджи“
АД;
3. Оферта с вх. № АСД -01/СП/-3 от 10.07.2018 г., постъпила в 13:00 ч. от "ТЕРА КАП“
ЕООД.
След запознаване със списъка на участниците, по реда на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП,
всички членове подписаха декларации по чл. 103, ал.2 от ЗОП.
Комисията пристъпи към отваряне на офертата на участниците по реда както са
вписани във входящия регистър.
I.

Офертата на участника от "Kумер“ ООД с вх. № АСД -01/СП/-1 от 09.07.2018

г., е подадена в запечатана, непрозрачна опаковка в деловодството НУКК. Посоченo e
наименованието на поръчката.
Председателя на комисията на основание чл. 54, ал.З от ППЗОП отвори запечатаната
непрозрачна опаковка, оповести нейното съдържание и провери за наличието на
документите. Участникът е приложил следните документи:
1. Опис на представените документи и информация, подписан от участника - Образец
№ 1 – попълнен, подписан и подпечатан от Емилия Илиева – управител;
2. Оферта за участие в обществената поръчка - изготвена по Образец № 2, в
оригинал - изготвена по Образец № 2, в оригинал – попълнено, подписано и подпечатано от
от Емилия Илиева – управител;
3. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - изготвена по Образец № 3, в
оригинал не е подписана и подпечатана от Емилия Илиева – управител;
4. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП - изготвена по Образец № 4, в оригинал
е попълнена, подписана и подпечатана от Емилия Илиева – управител;
5. Декларация за неразгласяване на информация - изготвена по Образец № 5, в
оригинал е попълнена, подписана и подпечатана от Емилия Илиева – управител;
6. Декларация за липса на свързаност с друг участник - изготвена по Образец № 6, в
оригинал е попълнена, подписана и подпечатана от Емилия Илиева – управител;
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7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8, във връзка с чл. 4 от
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици - изготвена по Образец № 7, в оригинал е попълнена, подписана
и подпечатана от Емилия Илиева – управител;
8. Копие от валидна лицензия за „Търговия с електрическа енергия“, включваща
дейността „Координатор на балансираща група“ съгласно чл. 39 от Закона за енергетиката
– заверено копие;
9. Уведомително писмо с изх. № ПНО-1056 ≠1/16.02.2016 г. от Изпълнителния
директор на „Енергиен системен оператор” – заверено копие;
10. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - по Образец № 9 –
подписано и подпечтано в оригинал е подписано и подпечатана от Емилия Илиева –
управител;
11. Списък на доставките, извършени през последните 3 години идентични или
сходни с предмета на настоящата поръчка, в съответствие с Раздел I, т. 10.2.1 от
настоящата документация - изготвен по Образец № 8, в оригинал е подписан и подпечатан
от Емилия Илиева – управител;
12. Референция издадена от „ДАНИ – М 97” ООД с изх. № 8/23.02.2018 г. – заверено
копие;
13. Референция издадена от „Л 6” ЕООД с изх. № 12/27.02.2018 г. – заверено копие;
14. Декларация, че участникът има изградена система за мониторинг на измервателна
точка, позволяваща измерване на доставените количества нетна активна електрическа
енергия в реално време с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и
осигуряваща on-line възможност за информиране на възложителя при поискване - свободен
текст, оригинал е подписана и подпечатана от Емилия Илиева – управител;
15. Декларация, че участникът има възможност да достави цялото прогнозно
количество електрическа енергия в срок, с необходимото качество и по местонахождение
на обекта на възложителя - свободен текст, оригинал е подписана и подпечатана от Емилия
Илиева – управител;
16. Копие на сертификат за управление на качество по стандарт ISO 9001:2015 с
обхват – Търговия с електрическа енергия валиден до 05/01/2020 г. - заверерно копие;
17. Ценово предложение на участника Образец № 9 – 0,10 лв. /нула точка едно нула
лева/ без ДДС;
Извърши се проверка в Търговския регистър, за което се прилага копие.
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II.

Офертата на участника от "Мост Енерджи“ АД, с вх. № АСД -01/СП/-2 от

09.07.2018 г. е подадена в запечатана, непрозрачна опаковка в деловодството НУКК.
Посоченo e наименованието на поръчката.
Председателя на комисията на основание чл. 54, ал.З от ППЗОП отвори запечатаната
непрозрачна опаковка, оповести нейното съдържание и провери за наличието на
документите. Участникът е приложил следните документи:
1. Опис на представените документи и информация, подписан от участника - Образец
№ 1 – подписан и подпечатан от Тони Тенева – Изпълнителен директор;
2. Оферта за участие в обществената поръчка - изготвена по Образец № 2, в оригинал
- изготвена по Образец № 2, в оригинал –подписано и подпечатано от Тони Тенева –
Изпълнителен директор;
3. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - изготвена по Образец № 3, в
оригинал - подписана и подпечатана от Тони Тенева – Изпълнителен директор;
4. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП - изготвена по Образец № 4, в оригинал е
подписана и подпечатана от Тони Тенева – Изпълнителен директор;
5. Декларация за неразгласяване на информация - изготвена по Образец № 5, в
оригинал е подписана и подпечатана от Тони Тенева – Изпълнителен директор;
6. Декларация за липса на свързаност с друг участник - изготвена по Образец № 6, в
оригинал е подписана и подпечатана от Тони Тенева – Изпълнителен директор;
7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8, във връзка с чл. 4 от
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици - изготвена по Образец № 7, в оригинал е подписана и
подпечатана от Тони Тенева – Изпълнителен директор;
8. Копие от валидна лицензия за „Търговия с електрическа енергия“, включваща
дейността „Координатор на балансираща група“ съгласно чл. 39 от Закона за енергетиката
– заверено копие;
9. Копие на решение № И1-Л-355/08.07.2013 г. на Държаваната комисия по
енергийно и водно регулиране за изменение на лицензия – заверено копие;
10. Копие на решение № И2-Л-355/12.12.2013 г. на Държаваната комисия по
енергийно и водно регулиране за изменение на лицензия – заверено копие;
11. Списък на доставките, извършени през последните 3 години идентични или
сходни с предмета на настоящата поръчка, в съответствие с Раздел I, т. 10.2.1 от
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настоящата документация - изготвен по Образец № 8, в оригинал е попълнен, подписан и
подпечатан от Тони Тенева – Изпълнителен директор;
12. Референция издадена от „ВиК” ЕООД – Стара Загора с изх. № ЦУ –
2289/25.09.2017 г. – заверено копие;
13. Декларация, че участникът има изградена система за мониторинг на
измервателна точка, позволяваща измерване на доставените количества нетна активна
електрическа енергия в реално време с пълно администриране на информационния поток с
ЕСО и осигуряваща on-line възможност за информиране на възложителя при поискване свободен текст, оригинал е подписана и подпечатана от Тони Тенева – Изпълнителен
директор;
14. Декларация, че участникът има възможност да достави цялото прогнозно
количество електрическа енергия в срок, с необходимото качество и по местонахождение
на обекта на възложителя - свободен текст, оригинал подписана и подпечатана от Тони
Тенева – Изпълнителен директор;
15. Копие на сертификат за управление на качество по стандарт ISO 9001:2008 с
обхват – Търговия с енергия и енергоносители, финансиране, информационно проучване,
координиране на балансирани групи на пазара на електроенергия валиден до 14 септември
2018 г. - заверерно копие;
16. Копие на сертификат за управление на качество по стандарт ISO 9001:2015 с
обхват – Търговия с енергия и енергоносители, финансиране, информационно проучване,
координиране на балансирани групи на пазара на електроенергия валиден до 13 октомври
2019 г. - заверерно копие;
17. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - по Образец № 8 –
подписано и подпечтано;
18. Ценово предложение на участника Образец № 9 – 0,09 лв. /нула цяло девет лева/
без ДДС;
Извърши се проверка в Търговския регистър, за което се прилага копие;
III. Офертата на участника "TEРА КАП” ЕООД с вх. № АСД -01/СП/-3 от 10.07.2018
г. е подадена в запечатана, непрозрачна опаковка в деловодството на НУКК. Посочено е
наименованието на поръчката. Председателя на комисията на основание чл. 54, ал. З от
ППЗОП отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести нейното съдържание. Всички
членовете на комисията всички приложения на участника. Участникът е приложил следните
документи:
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1. Опис на представените документи и информация, подписан от участника Образец № 1 – подписан от Георги Калпакчи;
2. Оферта за участие в обществената поръчка - изготвена по Образец № 2, в оригинал
- изготвена по Образец № 2, в оригинал –подписано и подпечатано от Георги Калпакчи управител;
3. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - изготвена по Образец № 3, в
оригинал - подписана от Георги Калпакчи - управител;
4. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП - изготвена по Образец № 4, в оригинал е
подписана от Георги Калпакчи - управител;
5. Декларация за неразгласяване на информация - изготвена по Образец № 5, в
оригинал е подписана и подпечатана от Георги Калпакчи - управител;
6. Декларация за липса на свързаност с друг участник - изготвена по Образец № 6, в
оригинал е подписана и подпечатана от Георги Калпакчи - управител;
7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8, във връзка с чл. 4 от
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици - изготвена по Образец № 7, в оригинал е подписана и
подпечатана от Георги Калпакчи - управител;
8. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - по Образец № 8 –
подписано и подпечтано;
9. Списък на доставките, извършени през последните 3 години идентични или
сходни с предмета на настоящата поръчка, в съответствие с Раздел I, т. 10.2.1 от
настоящата документация - изготвен по Образец № 8, в оригинал е попълнен, подписан и
подпечатан от Георги Калпакчи - управител;
10. Ценово предложение на участника Образец № 9 – 0,094 лв. /нула цяло деветдесет
и четири лева/ без ДДС - подписано;
11. Декларация, че участникът има изградена система за мониторинг на
измервателна точка, позволяваща измерване на доставените количества нетна активна
електрическа енергия в реално време с пълно администриране на информационния поток с
ЕСО и осигуряваща on-line възможност за информиране на възложителя при поискване свободен текст, оригинал е подписана и подпечатана от Георги Калпакчи - управител;
12. Декларация, че участникът има възможност да достави цялото прогнозно
количество електрическа енергия в срок, с необходимото качество и по местонахождение
на обекта на възложителя - свободен текст, оригинал подписана и подпечатана е подписана
7

и подпечатана от Георги Калпакчи - управител;
13. Копие на лицензия за търговия с електрическа енергия с № Л – 404-15/28.01.2013
г. – заверено копие;
14. Копие на сертификат за управление на качество по стандарт ISO 9001:2015 с
обхват – Търговия с електрическа енергия и координатор на балансираща група валиден до
15 август 2019 г. - заверерно копие;
Извърши се проверка в Търговския регистър, за което се прилага копие;
Комисията взе решение да допусне всички участници и премина към извършване на
оценка съгласно определения критерий „Най-ниска цена”.
1 – во място – "Мост Енерджи“ АД с оферта с вх. № АСД -01/СП/-2 от 09.07.2018 г.,
цена - 0,09 лв. /нула цяло девет лева/ без ДДС за kw/h;
2 – ро място - "TEРА КАП” ЕООД с оферта с вх. № АСД -01/СП/-3 от 10.07.2018 г. –
с цена 0,094 лв. /нула цяло деветдесет и четири лева/ без ДДС за kw/h;
3 – то място - "Кумер“ ООД с оферта с вх. № АСД -01/СП/-1 от 09.07.2018 г., с цена
0,10 лв. /нула точка едно нула лева/ без ДДС;
На основание на направеното класиране, комисията предлага на Възложителя да определи за
изпълнител по "Мост Енерджи“ АД.
Комисията приключи работа на този етап на 12.07.2018 г. в 17.00 ч.
Настоящият протокол е съставен и подписан на 13.07.2018 г. в 12,30 часа.

Председател:
Илия Димитров Джанев – данните са заличени по чл. 2 ЗЗЛД
Членове:
Елена Юриевна Чергова - данните са заличени по чл. 2 ЗЗЛД

Елиз Ферихад Рушид - данните са заличени по чл. 2 ЗЗЛД

Марчо Севов Тенев технически сътрудник - данните са заличени по чл. 2 ЗЗЛД

8

