
П Р О Т О К О Л
№ 3
 

от работата на Комисия, назначена със Заповед № РД-09-127 от 09.11.2020г. на изпълнителния директор на „УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ
И СПОРТ” ЕАД, със задача да разгледа, оцени и класира получените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка
с предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, пълно
администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на „УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И
СПОРТ“ ЕАД“, разкрита с Решение № РД-10-43/07.10.2020г. на изпълнителния директор на „УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ“
ЕАД.

На 29.12.2020г. в 10:30ч., в изпълнение на Заповед № РД-09-127 от 09.11.2020г. и Заповед № РД-09-163/23.12.2020г. на изпълнителния директор на „УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И
СПОРТ“ ЕАД, Комисия в състав:

Председател:
инж. Камелия Виденова - Тончева, гл. експерт „Управление на собствеността“;
Членове:
Ценка Тренова, зам. гл. счетоводител;
Генади Лазаров, юрисконсулт,

със задача разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия от
изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на
„УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ“ ЕАД“, извърши следните действия:

I.    В изпълнение на Решение по т. IV от Протокол № 2/23.12.2020г. и на осн. чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Комисията, в закрито заседание, започна работа, след като председателят инж.
Камелия Виденова - Тончева декриптира и оповести ценовото предложение на допуснатият участник:

Подател на документи Дата на
подаване

Час на подаване Декриптиране от
участника на
ценово
предложение

Предложена крайна цена за
доставка на един kWh нетна
активна електрическа
енергия /СрН и НН/ в лева
без ДДС

„ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ
ГЛОБАЛ“ ООД

06.11.2020г. 21:56ч. Да 0.11 лв.

II.    Комисията пристъпи към разглеждане и оценка на ценовото предложение на допуснатият участник съгласно одобрената от Възложителя методика за оценка, а именно:
„Обществената поръчки се възлагат въз основа на икономически най - изгодната оферта, определена по критерий за възлагане: „най - ниска цена“, съгласно разпоредбата на чл. 70,
ал. 2, т. 1 от ЗОП.“, като: „На първо място се класира участника, предложил най - ниска цена в лв. за един кWh без ДДС, акциз, такси за достъп и пренос, „задължение към
обществото“, мрежови такси и други плащания, определени от ЕСО и/или съответния мрежови оператор и/или регулаторни органи.“
1.    При детайлното разглеждане на подаденото от участника ценово предложение Комисията констатира, че същият е попълнил Раздел 3, т. 3.1. и т. 3.2. в платформата по чл. 39а
от ЗОП, но не е приложил като прикачен файл одобреният от Възложителя образец № 10 на Ценово предложение. Така констатираната непълнота се разглежда от Комисията като
липса на основание за отстраняване, до колкото образецът на ценово предложение заложен от Възложителя в платформата по чл. 39а от ЗОП съдържа всички елементи на Ценовото
предложени по образец № 10 от документацията за участие, като същото е неразделна част от подписана и криптирана с КЕП на упълномощен представител на участника оферта.
2.    Предвид наличието на само една оферта, допусната до разглеждане на ценовото предложение, Комисията констатира, че хипотезата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП не е приложима.
3.    С оглед гореизложеното и на осн. чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварителното обявените от
Възложителя условия, въз основа на икономически най - изгодна оферта, определена по критерий за възлагане: „най-ниска цена“, съгласно разпоредбата на чл. 70, ал. 2, т. 1 от
ЗОП.

Участник Предложена крайна цена за доставка
на един kWh нетна активна
електрическа енергия /СрН и НН/ в
лева без ДДС

Класиране /място/

"ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“
ООД

0.11 лв. I-во /единствен участник, допуснат
до разглеждане на ценова оферта/

4.    Комисията ПРЕДЛАГА на Възложителя да определи за изпълнители и съответно да възложи изпълнението на обществената поръчка на участника, класиран на първо място, а
именно: „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД с ЕИК: 131481248, със седалище и адрес на управление: гр. София 1408, ул. „Янко Забунов“, бл. 50, вх. Б, ап. 72.

Комисията взе решение да изготви доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП за резултатите от работата си, който в съответствие с чл. 106, ал. 1 от ЗОП да бъде представен на Възложителя
за утвърждаване.

III.    Поради явил се технически проблкем, свързан с използването на съответният раздел от платформата по чл. 39а от ЗОП, чрез който се създават настоящият протокол и
доклада по чл. 60, ал. 1 от ЗОП в ЦАИС - ЕОП, Комисията взе единодушно решение да бъде подаден сигнал до администраторите на платформата, първоначално на тел. 0700 17
151, а в изпълнение на дадени изрични указания и на e-mail: eop@aop.bg. 
По информация предоставена по телефона, така подаденият сигнал e входиран от администраторите на ЦАИС - ЕОП под зад. № 20825/29.12.2020г.

След като изпълни дадените по телефона на 31.12.2020 г., от страна на администраторите на системата ЦАИС - ЕОП, изрични указания, на 04.01.2021 г. бе подаден нов сигнал на
тел. 0700 17 151, а в изпълнение на дадени изрични указания и на e-mail: eop@aop.bg, за тиова че проблемът все още не е отстранен.

След отстраняване на техническите пречки за работа с платформата по чл. 39а от ЗОП Комисията приключи работата си на 05.01.2021 г.

Датата на изготвяне на протокола: 05.01.2021 г.

Комисия в състав:
Председател:
инж. Камелия Виденова - Тончева
Членове:         
Ценка Тренова
Генади Лазаров

ЧЛ. 37 ОТ ЗОП

ЧЛ. 37 ОТ ЗОП
ЧЛ. 37 ОТ ЗОП


