КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – РУСЕ ЕООД

Утвърдил:
п. (Заличен, на осн. чл.4, ал.1 от Регламент ЕС 2016/679)
Д-р Камен Кожухаров
Управител на КОЦ – Русе ЕООД
Дата: 10.12.2019 г.

ПРОТОКОЛ
за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти по обява с предмет:
„Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща
група за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД“

Днес, 09.12.2019 г., 10.00 ч., в гр. Русе, сградата на КОЦ-Русе ЕООД – Кабинет
юрисконсулт, в изпълнение на Заповед № РД-262/09.12.2019 г., 9.00 ч., на Управителя на
КОЦ-Русе ЕООД, комисия в състав:
Председател: Венцислава Апостолова – юрисконсулт
Членове: 1. Ивайла Обретенова – експерт по обществени поръчки
2. инж. Владимир Банчев – инженер в Отделение по лъчелечение,
се събра за изпълнение на задача – разглеждане, оценка и класиране на подадените
оферти по Обява № РД-254 от 26.11.2019 г. на Управителя на КОЦ-Русе ЕООД с предмет:
„Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за
нуждите на КОЦ-Русе ЕООД“, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на
26.11.2019 г. с ID № 9094810 и в профила на купувача на ел.адрес: https://kocruse.com/002812019-0008
І. Обща информация
Председателят на комисията прие постъпилите оферти за възлагане на обществена
поръчка чрез събиране на оферти с обява, за което беше подписан нарочен протокол. След
получаване на списъка с участниците, председателят и определените от Възложителя
членове на комисията подписаха декларации за обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП,
съгласно изискванията на чл. 97, ал. 2 от ППЗОП.
В определения в Обявата час за отваряне на постъпилите оферти за участие в
обществената поръчка няма присъстващи представители на участниците.
Комисията установи следното:
Съгласно чл.187, ал.1 от ЗОП, на 26.11.2019 г. в профила на купувача на интернет
адрес https://kocruse.com/00281-2019-0008 , е публикувана обява за събиране на оферти с №
РД-254 от 26.11.2019 г. за горепосочената обществена поръчка със срок за получаване на
офертите - 06.12.2019 г., 16:00 ч. На същата дата на Портала за обществени поръчки на АОП
е публикувана Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена
поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП под ІD № 9094810. Обявата е била публично
достъпна в минималния срок за публичен достъп до обявата.
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В определения срок за получаване на оферти в деловодството на КОЦ-Русе ЕООД са
постъпили 4 бр. оферти:
Пореден
№

Подател на офертата (Участник)

Входящ
№

Дата на
получаване

Час на
получаване

1

ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ АД

591

03.12.2019

11.00

2

ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ АД

592

03.12.2019

11.05

3

КУМЕР ООД

611

05.12.2019

11.26

4

МОСТ ЕНЕРДЖИ АД

614

06.12.2019

8.56

Комисията предприе действия по чл.188, ал.3 от ЗОП, а именно разглеждане на
постъпилите оферти.
Комисията установи, че офертите са постъпили в непрозрачна, запечатана опаковка и
са заведени в деловодството на КОЦ-Русе ЕООД, с посочено точно време (дата, час и
минути) на постъпване.
ІІ. Резултати от работата на комисията
В изпълнение на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, комисията отвори постъпилите оферти по
реда на получаването им и обяви ценовите предложения, както следва:
Ценово предложение на участника ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ ООД:
Цена за един кВтч нетна активна електрическа енергия - 0,11460 лева без ДДС.
Ценово предложение на участника ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ АД:
Цена за един кВтч нетна активна електрическа енергия – 0,11520 лева без ДДС.
Ценово предложение на участника КУМЕР ООД:
Цена за един кВтч нетна активна електрическа енергия – 0,1135 лева без ДДС.
Ценово предложение на участника МОСТ ЕНЕРДЖИ АД:
Цена за един кВтч нетна активна електрическа енергия – 0,1153 лева без ДДС.
С тези действия приключи публичната част по отваряне на постъпилите оферти и
комисията продължи своята работа при затворени врати.
III. Разглеждане на офертите
Комисията в пълен състав разгледа представената оферта и направи следните
констатации:
1. Участник ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ ООД
 Изисквания за личното състояние: Участникът е представил декларация по чл.192,
ал.3 от ЗОП - по образец на възложителя, в която е декларирал исканите обстоятелства,
свързани с изискванията за лично състояние, в т.ч. че не са налице обстоятелствата по чл.54,
ал.1 от ЗОП и по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС.
От справка в Търговски регистър по партидата на дружеството, се установи че
дружеството се представлява от управител. Лицето е подписало декларацията по чл.192, ал.3
от ЗОП. Комисията счита, че участникът отговаря на изискванията на възложителя за лично
състояние.
 Изисквания за правоспособност за упражняване на професионална дейност:
Участникът е представил декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП - по образец на възложителя, в
която е декларирал, че притежава лицензия по чл. 39 от Закона за енергетиката, за дейността
„Търговия с електрическа енергия“, която съдържа правата и задълженията, свързани с
дейността на координатор на балансираща група, както и че е регистриран от
„Електроенергиен системен оператор” ЕАД (ЕСО), към крайната дата за подаване на
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офертата, в Регистъра на координатори на стандартни балансиращи групи със статус
„АКТИВЕН“. Посочил е номера на лицензията си по чл.39 от ЗЕ и на регистрацията си в
Регистъра на координатори на стандартни балансиращи групи.
Комисията извърши служебна проверка на електронната страница на Комисията за
енергийно и водно регулиране за валидността на лицензията по чл.39 от ЗЕ http://www.dker.bg/bg/registri/litsenzii.html. При тази проверка се установи, че участникът
притежава валидна лицензия №Л-280-15/15.09.2008 г., за дейността „Търговия с
електрическа енергия“, която е допълнена с права и задължения на «координатор на
балансираща группа» с Решение № И1-Л-280/09.07.2012. Участникът е регистриран в ЕСО
ЕАД, като търговец на електрическа енергия и като координатор на стандартна балансираща
група под номер 43 в регистъра и статус „активен“ - http://www.eso.bg/?did=26#Списъци и
регистри.
 Технически и професионални способности: Участникът е представил декларация
по чл.192, ал.3 от ЗОП - по образец на възложителя, в която е посочил, че през последните 3
(три) години, считано от датата на подаване на офертата, е изпълнил две доставки - на 17 200
МВтч и на 4 475 МВтч електрическа енергия за мрежи средно или ниско напрежение при
свободно договорени цени, с което е изпълнил изискването, за последните 3 години, считано
от датата на подаване на офертата, да е изпълнил поне една дейност с предмет и обем,
идентични или сходни с тези на поръчката /доставка на 230 000 кВтч електрическа енергия
за мрежи средно или ниско напрежение при свободно договорени цени /.
 Техническо предложение: Участникът е представил Техническо предложение за
изпълнение на поръчката, по образец на възложителя. Предлага да изпълни дейностите,
предмет на възлагане, в съответствие с изискванията на Възложителя и нормативните
изисквания в тази област за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на регистрация
на първия регистриран трафик. Комисията установи, че Техническо предложение за
изпълнение на поръчката на участника е съобразено с насоките, дадени в Обявата за
обществената поръчка и с Техническата спецификация.
 Ценово предложение: Участникът е представил Ценово предложение, по образец
на възложителя. Комисията установи, че Ценовото предложение на участника е съобразено с
насоките, дадени в Обявата за обществената поръчка и не надхвърля посочената максимална
цена за 1 кВтч нетна активна електрическа енергия - 0,1160 лв./кВтч без ДДС.
В резултат на гореизложените констатации комисията единодушно взе следното
РЕШЕНИЕ
Допуска участника ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ ООД до оценка и класиране на
офертата, съгласно утвърдения критерий за възлагане, а именно: "Най-ниска цена“.
2. Участник ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ АД
 Изисквания за личното състояние: Участникът е представил декларация по чл.192,
ал.3 от ЗОП - по образец на възложителя, в която е декларирал исканите обстоятелства,
свързани с изискванията за лично състояние, в т.ч. че не са налице обстоятелствата по чл.54,
ал.1 от ЗОП и по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС.
От справка в Търговски регистър по партидата на дружеството, се установи че
дружеството има СД, съставен от три лица и се представлява от изпълнителен директор, член
на СД. Трите лица са подписали декларацията по чл.192, ал.3 от ЗОП. Комисията счита, че
участникът отговаря на изискванията на възложителя за лично състояние.
 Изисквания за правоспособност за упражняване на професионална дейност:
Участникът е представил декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП - по образец на възложителя, в
която е декларирал, че притежава лицензия по чл. 39 от Закона за енергетиката, за дейността
„Търговия с електрическа енергия“, която съдържа правата и задълженията, свързани с
дейността на координатор на балансираща група, както и че е регистриран от
„Електроенергиен системен оператор” ЕАД (ЕСО), към крайната дата за подаване на
офертата, в Регистъра на координатори на стандартни балансиращи групи със статус
„АКТИВЕН“. Посочил е номера на лицензията си по чл.39 от ЗЕ и на регистрацията си в
Регистъра на координатори на стандартни балансиращи групи.
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Комисията извърши служебна проверка на електронната страница на Комисията за
енергийно и водно регулиране за валидността на лицензията по чл.39 от ЗЕ http://www.dker.bg/bg/registri/litsenzii.html. При тази проверка се установи, че участникът
притежава валидна лицензия №Л-194-15/28.11.2005 г., за дейността „Търговия с
електрическа енергия“, с права и задължения на координатор на балансираща група.
Участникът е регистриран в ЕСО ЕАД, като търговец на електрическа енергия и като
координатор на стандартна балансираща група под номер 9 в регистъра и статус „активен“ http://www.eso.bg/?did=26#Списъци и регистри.
 Технически и професионални способности: Участникът е представил декларация
по чл.192, ал.3 от ЗОП - по образец на възложителя, в която е посочил, че през последните 3
(три) години, считано от датата на подаване на офертата, е изпълнил доставка на 34 802
МВтч електрическа енергия за мрежи средно или ниско напрежение при свободно
договорени цени, с което е изпълнил изискването, за последните 3 години, считано от датата
на подаване на офертата, да е изпълнил поне една дейност с предмет и обем, идентични или
сходни с тези на поръчката /доставка на 230 000 кВтч електрическа енергия за мрежи средно
или ниско напрежение при свободно договорени цени /.
 Техническо предложение: Участникът е представил Техническо предложение за
изпълнение на поръчката, по образец на възложителя. Предлага да изпълни дейностите,
предмет на възлагане, в съответствие с изискванията на Възложителя и нормативните
изисквания в тази област за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на регистрация
на първия регистриран трафик. Комисията установи, че Техническо предложение за
изпълнение на поръчката на участника е съобразено с насоките, дадени в Обявата за
обществената поръчка и с Техническата спецификация.
 Ценово предложение: Участникът е представил Ценово предложение, по образец
на възложителя. Комисията установи, че Ценовото предложение на участника е съобразено с
насоките, дадени в Обявата за обществената поръчка и не надхвърля посочената максимална
цена за 1 кВтч нетна активна електрическа енергия - 0,1160 лв./кВтч без ДДС.
В резултат на гореизложените констатации комисията единодушно взе следното
РЕШЕНИЕ
Допуска участника ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ АД до оценка и класиране на офертата,
съгласно утвърдения критерий за възлагане, а именно: "Най-ниска цена“.
3. Участник КУМЕР ООД
 Изисквания за личното състояние: Участникът е представил декларация по
чл.192, ал.3 от ЗОП - по образец на възложителя, в която е декларирал исканите
обстоятелства, свързани с изискванията за лично състояние, в т.ч. че не са налице
обстоятелствата по чл.54, ал.1 от ЗОП и по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС.
От справка в Търговски регистър по партидата на дружеството, се установи че
дружеството се представлява от управител. Лицето е подписало декларацията по чл.192, ал.3
от ЗОП. Комисията счита, че участникът отговаря на изискванията на възложителя за лично
състояние.
 Изисквания за правоспособност за упражняване на професионална дейност:
Участникът е представил декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП - по образец на възложителя, в
която е декларирал, че притежава лицензия по чл. 39 от Закона за енергетиката, за дейността
„Търговия с електрическа енергия“, която съдържа правата и задълженията, свързани с
дейността на координатор на балансираща група, както и че е регистриран от
„Електроенергиен системен оператор” ЕАД (ЕСО), към крайната дата за подаване на
офертата, в Регистъра на координатори на стандартни балансиращи групи със статус
„АКТИВЕН“. Посочил е номера на лицензията си по чл.39 от ЗЕ и на регистрацията си в
Регистъра на координатори на стандартни балансиращи групи.
Комисията извърши служебна проверка на електронната страница на Комисията за
енергийно и водно регулиране за валидността на лицензията по чл.39 от ЗЕ http://www.dker.bg/bg/registri/litsenzii. При тази проверка се установи, че участникът
притежава валидна лицензия № Л-478-15 от 01.09.2016 г., за дейността „Търговия с
електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна
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балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“. Участникът е
регистриран в ЕСО ЕАД, като търговец на електрическа енергия и като координатор на
стандартна балансираща група под номер 50 в регистъра и статус „активен“ http://www.eso.bg/?did=26#Списъци и регистри.
 Технически и професионални способности: Участникът е представил декларация по
чл.192, ал.3 от ЗОП за липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите
за подбор - по образец на възложителя, в която е посочил, че през последните 3 (три) години,
считано от датата на подаване на офертата, е изпълнил 3 доставки на електрическа енергия за
мрежи средно или ниско напрежение при свободно договорени цени на следните количества
– 6530, 507 МВтч, 296 МВтч и 515 МВтч, с което е изпълнил изискването, за последните 3
години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил поне една дейност с
предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката /доставка на 230 000 кВтч
електрическа енергия за мрежи средно или ниско напрежение при свободно договорени
цени/.
 Техническо предложение: Участникът е представил Техническо предложение за
изпълнение на поръчката, по образец на възложителя. Предлага да изпълни дейностите,
предмет на възлагане, в съответствие с изискванията на Възложителя и нормативните
изисквания в тази област за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на регистрация
на първия регистриран трафик. Комисията установи, че Техническо предложение за
изпълнение на поръчката на участника е съобразено с насоките, дадени в Обявата за
обществената поръчка и с Техническата спецификация.
 Ценово предложение: Участникът е представил Ценово предложение, по образец
на възложителя. Комисията установи, че Ценовото предложение на участника е съобразено с
насоките, дадени в Обявата за обществената поръчка и не надхвърля посочената максимална
цена за 1 кВтч нетна активна електрическа енергия - 0,1160 лв./кВтч без ДДС.
В резултат на гореизложените констатации комисията единодушно взе следното
РЕШЕНИЕ
Допуска участника КУМЕР ООД до оценка и класиране на офертата, съгласно
утвърдения критерий за възлагане, а именно: "Най-ниска цена“.
4. Участник МОСТ ЕНЕРДЖИ АД
 Изисквания за личното състояние: Участникът е представил декларация по
чл.192, ал.3 от ЗОП - по образец на възложителя, в която е декларирал исканите
обстоятелства, свързани с изискванията за лично състояние, в т.ч. че не са налице
обстоятелствата по чл.54, ал.1 от ЗОП и по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС.
От справка в Търговски регистър по партидата на дружеството, се установи че
дружеството има СД, съставен от три лица и се представлява от изпълнителен директор,
член на СД. Представляващият е подписал декларацията по чл.192, ал.3 от ЗОП. Комисията
счита, че участникът отговаря на изискванията на възложителя за лично състояние.
 Изисквания за правоспособност за упражняване на професионална дейност:
Участникът е представил декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП - по образец на възложителя, в
която е декларирал, че притежава лицензия по чл. 39 от Закона за енергетиката, за дейността
„Търговия с електрическа енергия“, която съдържа правата и задълженията, свързани с
дейността на координатор на балансираща група, както и че е регистриран от
„Електроенергиен системен оператор” ЕАД (ЕСО), към крайната дата за подаване на
офертата, в Регистъра на координатори на стандартни балансиращи групи със статус
„АКТИВЕН“. Посочил е номера на лицензията си по чл.39 от ЗЕ и на регистрацията си в
Регистъра на координатори на стандартни балансиращи групи.
Комисията извърши служебна проверка на електронната страница на Комисията за
енергийно и водно регулиране за валидността на лицензията по чл.39 от ЗЕ http://www.dker.bg/bg/registri/litsenzii.html. При тази проверка се установи, че участникът
притежава валидна лицензия №Л-355-15/20.04.2011 г., за дейността „Търговия с
електрическа енергия“ с права и задължения на "координатор на комбинирана балансираща
група". Участникът е регистриран в ЕСО ЕАД, като търговец на електрическа енергия и като
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координатор на стандартна балансираща група под номер 12 в регистъра и статус „активен“
- http://www.eso.bg/?did=26#Списъци и регистри.
 Технически и професионални способности: Участникът е представил декларация
по чл.192, ал.3 от ЗОП за липсата на основанията за отстраняване и съответствие с
критериите за подбор - по образец на възложителя, в която е посочил, че през последните 3
(три) години, считано от датата на подаване на офертата, е изпълнил две доставки – 1-ва – на
11000 МВтч НН и 3767,213 МВтч СРН , 2-ра - на 40 971,23 МВтч НН и 10242,81 МВтч СРН
електрическа енергия за мрежи средно или ниско напрежение при свободно договорени
цени, с което е изпълнил изискването, за последните 3 години, считано от датата на подаване
на офертата, да е изпълнил поне една дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези
на поръчката /доставка на 230 000 кВтч електрическа енергия за мрежи средно или ниско
напрежение при свободно договорени цени /.
 Техническо предложение: Участникът е представил Техническо предложение за
изпълнение на поръчката, по образец на възложителя. Предлага да изпълни дейностите,
предмет на възлагане, в съответствие с изискванията на Възложителя и нормативните
изисквания в тази област за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на регистрация
на първия регистриран трафик. Комисията установи, че Техническо предложение за
изпълнение на поръчката на участника е съобразено с насоките, дадени в Обявата за
обществената поръчка и с Техническата спецификация.
 Ценово предложение: Участникът е представил Ценово предложение, по образец
на възложителя. Комисията установи, че Ценовото предложение на участника е съобразено с
насоките, дадени в Обявата за обществената поръчка и не надхвърля посочената максимална
цена за 1 кВтч нетна активна електрическа енергия - 0,1160 лв./кВтч без ДДС.
В резултат на гореизложените констатации комисията единодушно взе следното
РЕШЕНИЕ
Допуска участника МОСТ ЕНЕРДЖИ АД до оценка и класиране на офертата,
съгласно утвърдения критерий за възлагане, а именно: "Най-ниска цена“.
IV. С оглед на гореизложеното и взетите решения, комисията в непроменен
състав пристъпи към оценка на офертата на допуснатите участници.
Комисията извърши оценяване на офертите по следния начин: Офертите се
класират по възходящ ред според предложените цени. На първо място се класира
участникът, предложил най-ниска цена за 1 кВтч електрическа енергия, без ДДС.
V. На база гореизложеното, комисията класира участниците по следния начин:
I-во място – КУМЕР ООД, с предложена Цена за един кВтч нетна активна
електрическа енергия - 0,1135 лева без ДДС.
ІI-во място – ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ ООД, с предложена Цена за един кВтч
нетна активна електрическа енергия - 0,11460 лева без ДДС.
ІІI-то място – ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ АД, с предложена Цена за един кВтч нетна
активна електрическа енергия - 0,11520 лева без ДДС.
ІV-то място – МОСТ ЕНЕРДЖИ АД, с предложена Цена за един кВтч нетна активна
електрическа енергия - 0,1153 лева без ДДС.
С оглед на извършените по-горе действия, Комисията ПРЕДЛАГА на възложителя
следното:
Да УТВЪРДИ настоящия протокол на основание чл.97, ал.4 от ППЗОП.
Да бъде избран за ИЗПЪЛНИТЕЛ на поръчката с предмет: „Доставка на нетна
електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на КОЦРусе ЕООД“, класираният на първо място участник - КУМЕР ООД.
Да бъде сключен договор за „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на
координатор на балансираща група за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД“, с класирания на
първо място участник КУМЕР ООД при условията на представените от участника оферта.
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Комисията приключи своята работа на 10.12.2019 г. по разглеждане, оценка и
класиране на офертите, постъпили за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на
оферти с обява с предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на
координатор на балансираща група за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД“ като предава на
Възложителя протокола за утвърждаване, заедно с документите по процедурата, на
10.12.2019 г.

Председател: Венцислава Апостолова – п. (Заличен, на осн. чл.4, ал.1 от Регламент ЕС
2016/679)
Членове: 1. Ивайла Обретенова – п. (Заличен, на осн. чл.4, ал.1 от Регламент ЕС 2016/679)
2. инж. Владимир Банчев - п. (Заличен, на осн. чл.4, ал.1 от Регламент ЕС 2016/679)
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