РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

РЕШЕНИЕ
№ 220
Гр.София, 07.02.2018 г.

На основание чл.108, т.1 и чл.22, ал.1, т.6 и ал.5 от ВОП във връзка с чл.
181,ал.6 от Закона за обществените поръчки, както и въз основа на утвърден доклад по
чл.103,ал.3 от ЗОП на 06.02.2018г., отразяващ работата на комисията, назначена със
Заповед № 1455/15.09.2017 г. на Главния секретар на ВАС, в качеството му на
длъжностно лице по чл. 7, ал.1 от ЗОП, съгласно Заповед 1271/14.08.2017 г. на
Председателя на ВАС за разглеждане и оценка на получените оферти за участие и
класиране на участниците в публичното състезание за състезание за възлагане на
обществена поръчка с предмет „Доставка на нетна активна електрическа енергия на
ниско напрежение от изпълнител, координатор на балансираща група за сгради,
стопанисвани от Върховния административен съд - Съдебна сграда гр. София, УБ
„Лозенец", община Царево и УБ"Бели Искър",община Самоков", преписка АОП №
00048-2017-0002, Решение № 1471/19.09.2017 г. на Главния секретар на ВАС, в
качеството му на длъжностно лице по чл. 7, ал.1 от ЗОП, съгласно Заповед
1271/14.08.2017 г. на Председателя на ВАС, Обявление с Ю 805926 на документа в
РОП, адрес профил на купувача у у у у у у .з э с . ^гке.Ье/раЕез/Ье/Ьиуег-ргоГМе

ОБЯВЯВАМ :
I.
Класирането на участниците в процедурата по критерии за възлагане икономически най-изгодна оферта по критерий-„най-ниска цена",както следва:
първо място:
„ЧЕЗ Трейд България" ЕАД , с предложена цена за
1/един/М\Л/Н нетна активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение е
83,61/ словом: осемдесет и три лева и шестдесет и една стотинки/ без ДДС.
второ място: „ Мост Енерджи"АД,с предложена цена за 1/един/М\Л/Н
нетна активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение е 88.93/словом:
осемдесет и осем лева и деветдесет

София, бул. „Александър Стамболийски” 18, тел. 94 04 480

Мотиви: Класирането на участниците се основава на извършеното

от

комисията оценяване, съобразно предварително обявения критерии за определяне
на икономически най-изгодната оферта- с критерий за възлагане"най-ниска цена".
Офертата, в която е посочена най-ниска цена за изпълнение на поръчката, се класира
на първо място. Оценяването е извършено след предварителен подбор
на
участниците и установяване на съответствието им с изискванията за лично състояние
и поставените от Възложителя критерии за подбор, както и установено съответствие
на офертите с предварително обявените условия. При определяне на икономически
най-изгодната оферта според обявения критерии за възлагане"най-ниска цена",
ценовите предложения на допуснатите участници са оценени и класирани съобразно
получения резултат.

II.

Определям

за изпълнител на обществената поръчка, участника

класиран на първо място - „ЧЕЗ Трейд България"ЕАД, с вх.№ 15480 подадена на
12.10.2017г.в 11,35 часа,
с предложена цена за 1/един/М\Л/Н нетна активна
електрическа енергия на средно и ниско напрежение 83,61/ словом: осемдесет и три
лева и шестдесет и една стотинки/ без ДДС.
Мотиви: За участника определен за изпълнител на обществената поръчка,
по съответната обособена позиция са налице условията по чл.109 от ЗОП,а именно:
отговаря на общите изисквания, определени от възложителя в документацията за
участие в обществената поръчка, не са налице задължителните и посочените от
възложителя незадължителни основания за отстраняване, участникът отговаря на
поставените критерии за подбор,а подадената от него оферта съответства на
предварително обявените условия. Същият е предложил най-ниска
цена за
изпълнението на поръчката, поради което е класиран на първо място.

т. Отстранявам

от участие в процедурата :

1.
Енерджи Съплай „ ЕООД, оферта с вх. № 15481 подадена на 12.10.2017г.
в 11,53 часа, на основание чл. 107,т.1 и т.2, б"а" от ЗОП и раздел IV ,т.5.1. "Годност
/правоспособност/ за упражняване на професионална дейност"от документацията за
участие в обществената поръчка.
Мотиви:
Офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на
поръчката и изисквания на възложителя,както и на дадените указания в Протокол 1 от
комисията за разглеждане и оценка на получените оферти за участие в обществената
поръчка, а именно:
За изпълнение на поръчката като условие за годност за упражняване на
професионалната дейност, са заложени изискванията:

1. Участникът да е вписан в регистъра на ЕСО ЕАД на търговските
участници като търговец на електрическа енергия с посочен идентификационен
номер /Е1С код и статус активен/;
2. Участникът да е вписан в регистъра на ЕСО ЕАД на координатори на
стандартни балансиращи групи като координатор с посочен идентификационен
номер/Е1С код и статус активен/.
В изпълнение на чл.54,ал.9 във връзка с чл.54,ал.8 от ППЗОП комисията е
взела решение и е дала
възможност на участника в срок до 5 работни
дни,считано от получаването на Протокол № 1, да представи на комисията нов
ЕЕДОП и / или други документи,които съдържат променена и/или допълнена
информация. Допълнително представената информация може да обхваща и

факти и обстоятелства,които са настъпили след крайния срок за получаване на
оферти.
В определения срок от 5 работни дни от получаването на Протокол № 1,
„Енерджи Съплай" ЕООД не е декларирал регистрацията си като активен
търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща
група в Част 1\/:"Критерии за подбор",Раздел: "Годност" от ЕЕДОП , нито е
представил информация и/ или допълнителни документи за да докаже годността
си да упражнява дейност като активен търговец на електрическа енергия и
координатор на стандартна балансираща група.
С оглед на установеното несъответствие,офертата на участника е
неподходяща по смисъла на т.25,§2от ДР на ЗОП и на основание чл. 107,т.1
ит.2,б"а''от ЗОП,комисията го е предложила за отстраняване.
Във връзка с гореизложеното,комисията не е допуснала участника до
последващо участие в обществената поръчка
Изложените от комисията мотиви напълно се споделят от възложителя,
предвид на което и на посоченото по-горе основание, участникът „ Енерджи Съплай"
ЕООД , се отстранява от участие.
2."Енерго- Про Енергийни Услуги" ЕООД,оферта с Вх. № 15481 подадена на
12.10.2018г. в 12,35 часа, на основание чл. 107, т.2, б"а" от ЗОП.
Във връзка с изтеклия срок, през който участниците са обвързани с офертите
си,посочен в Обявлението на поръчката Р.1\/.2.6, на 18.01.2018 г. комисията е взела
решение и поканила участниците да потвърдят удължаването на срока на валидност
на представените от тях оферти за участие в обществената поръчка
Участникът „Енерго-Про Енергийни Услуги ЕООД" на 19.01.2018. е изпратил
съобщение , с което информира възложителя, че предвид промените в цените на
енергията на пазара от последните месеци, не може да потвърди удължаване на
валидността офертата си.

е

Фактически към настоящия момент „Енерго-Про Енергийни Услуги" ЕООД не
обвързан с условията на представена оферта с Вх. № 15481/12.10.2018г. за

изпълнение на поръчката и по същество оттегля офертата си извън срока по чл.101,ал.7
от ЗОП. Декларирането на срока на валидност по чл.39,ал.3,б."г" от ЗОП е
задължителен елемент от съдържанието на офертата за участие в обществената
поръчка.Оттеглянето на валидността на офертата е равнозначно на липса на конкретно,
обвързващо волеизявление на участника за изпълнение на обществената поръчка и не
може да се обоснове, че представената от него оферта съответства на изискванията,
определени от възложителя за изпълнение на поръчката.
С оглед на установеното несъответствие,офертата на участника е
неподходяща по смисъла на т.25,§2от ДР на ЗОП и на основание чл. 107,т.1
ит.2,б"а"от ЗОП,комисията го е предложила за отстраняване.
Във връзка с гореизложеното, комисията не е допуснала участника до
последващо участие в обществената поръчка
Изложените от комисията мотиви напълно се споделят от възложителя,
предвид на което и на посоченото по-горе основание, участникът
С оглед на
установеното несъответствие,офертата на участника е неподходяща по
смисъла на т.25,§2от ДР на ЗОП и на основание чл. 107,т.1 ит.2,б"а"от
ЗОП,комисията го е предложила за отстраняване.
Във връзка с гореизложеното,комисията не е допуснала участника до
последващо участие в обществената поръчка
Изложените от комисията мотиви напълно се споделят от възложителя,
предвид на което и на посоченото по-горе основание, участникът „ Енерджи Съплай"
ЕООД , се отстранява от участие „ " ЕООД .
IV. На основание чл. 43,ал.1 от ЗОП настоящото решение да се изпрати в 3дневен срок до участниците в процедурата, по някой от посочените в чл. 43,ал.2 от
ЗОП начини.
V. На основание чл. 42,ал.2,т.1 от ЗОП във връзка с чл. 24,ал.2,т.2 от ППЗОП
настоящото решение да се публикува в електронната преписка на обществената
поръчка, в раздел"Профил на купувача", на електронната страница на ВАС, в деня на
изпращането му на участниците в процедурата.

VI.Орган, пред който решението подлежи на обжалване:
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията, гр.София, бул.
„Витоша" № 18.
Електронна поща : срсас!тт@ срс.Ье ; Интернет адрес:\ллл/\л/.срс.Ь§

Срок за подаване на жалба: Жалби могат да се подават в десетдневен срок от
получаването на решението за определяне на изпълнител, съгласно разпоредбата
на чл. 197,ал.1,т.7 от ЗОП.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
/п/

АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ
Главен секретар на ВАС, в качеството му на длъжностно лице по чл. 7,
ал.1отЗОП, съгласно Заповед 1271/14.08.2017 г. на Председателя на ВАС

