
Р Е Ш Е Н И Е
№ РД-09-1/05.01.2020 год.

 

На основание чл. 108 и чл. 109 от ЗОП, Доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП, Протокол № 1, съставен на 10.12.2020г., Протокол № 2, съставен на 22.12.2020г., Протокол № 3,
съставен на 05.01.2021г. на комисия, назначена със Заповед № РД-09-127 от 09.11.2020г., за 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“ и Заповед № РД-09-163/23.12.2020г., за удължаване
срока на работа на комисията, на Емануил Цанков Райчев – Изпълнителен директор на „УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ“ ЕАД,

Р Е Ш И Х:

I.    Обявявам следното класиране на участниците в цитираната по-горе обществена поръчка:
I-во място – „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД, с предложена крайна цена за доставка на един kWh нетна активна електрическа енергия /СрН и НН/ в ряазмер на 0.11 лева без
ДДС.

II.    Определям за изпълнител на цитираната по-горе обществена поръчка:
„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.
Мотиви: 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.

III.    Отстранявам:
1.    ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ АД, подадена оферта с номер OF169816;
Мотиви: По отношение на изискванията за прилагане на система за управление на качеството, околната среда и система за управление на енергетиката, сертифицирани по ISO
9001:2015, 14001:2015, 50001:2018 /или еквивалентна/, касаеща дейностите по предмета на поръчката, участникът е декларирал в ЕЕДОП, че е сертифициран както следва: ISO
9001:2015, № BG121461Q/U – приложено е незаверено копие.
По отношение на изискването за сертифициране по ISO 14001:2015 и 50001:2018 участникът не е декларирал наличието на тези сертификати в ЕЕДОП и не е приложил такива към
офертата си. Участникът не е изпълнил дадените от Възложителя изрични указания, а именно: „изискването се доказва от участника, чрез предоставяне заедно с ЕЕДОП на
заверено копие на валиден сертификат.
Участникът не е спазил и дадените изрични указания по реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП за доказване на съответствието с поставените от възложителя критерии за подбор.
2.    МОСТ ЕНЕРДЖИ АД, подадена оферта с номер OF175900.
Мотиви: По отношение на изискванията за прилагане на система за управление на качеството, околната среда и система за управление на енергетиката, сертифицирани по ISO
9001:2015,14001:2015, 50001:2018 /или еквивалентна/, касаеща дейностите по предмета на поръчката, участникът е декларирал, че е сертифициран както следва:
- ISO 14001:2015;
- ISO 9001:2015;
- ISO 50001:2018,
като е посочил линкове към страниците на издателите им, в които не се визуализират процесните сертификати.
Участникът не е изпълнил дадените от Възложителя изрични указания, а именно: „изискването се доказва от участника, чрез предоставяне заедно с ЕЕДОП на заверено копие на
валиден сертификат“.
По отношение на изискването на Възложителя „Участникът следва да отговаря на разпоредбите на чл. 14, ал. 4 и чл. 15 от Закона за енергийната ефективност и да е изпълнил
индивидуалните цели за 2017, 2018 и 2019 години.“, което се доказва от участника „чрез предоставяне, заедно с ЕЕДОП, на заверено копие на удостоверение за енергийни
спестявания или еквивалентен документ, издадено по реда на чл. 75 от Закона за енергийната ефективност от Агенцията за устойчиво енергийно развитие, удостоверяващ
изпълнени индивидуални цели за енергийни спестявания“ Комисията констатира, че участникът не е декларирал в ЕЕДОП изпълнението на поставеното условие и не е приложил
изискващите се удостоверения или еквивалентни документи за 2017, 2018 и 2019 години.
Участникът не е спазил и дадените изрични указания по реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП за доказване на съответствието с поставените от възложителя критерии за подбор.

На основание чл. 22, ал. 10 от ЗОП, решението да се изпрати на кандидатите и/или участниците в тридневен срок от неговото издаване чрез съобщение на техните потребителски
профили в платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП.
На основание чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП, настоящото решение може да се обжалва пред КЗК в 10-дневен срок от връчването му.
На основание чл. 36, ал. 1 и 36а, ал. 1 от ЗОП, решението да се публикува в Регистъра на обществените поръчки и на профила на купувача.

ЕМАНУИЛ ЦАНКОВ РАЙЧЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА 
„УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ“ ЕАД

ЧЛ. 37 ОТ ЗОП


