Протокол № 2
от заседание на комисията, назначена на основание чл. 103, ал. 1
ЗОП със заповед № 1475/04.06.2019 г. за разглеждане, оценяване и
класиране на подадените оферти за участие в публично 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”,
открита с решение № 718/27.02.2019 г. на възложителя и уникален номер в
Регистъра на обществените поръчки при АОП: 00048-2019-0001.
Днес, 06.06.2019 г., в 10.00 часа, в зала № 1, находища се на етаж 1
в сградата на ВАС, с адрес: гр. София, бул. Александър Стамболийски №
18, в изпълнение на заповед № 1475/04.06.2019 г. на председателя на ВАС,
се проведе закрито заседание на комисията в пълен състав, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александър Вачков – началник на отдел
„УССИ” при ВАС;
ЧЛЕНОВЕ:
1. Мария Колева – съдебен помощник при ВАС;
2. Далина Димитрова – експерт – стопанска дейност в отдел „ФС”
при ВАС.
Поради настъпила промяна в състава на комисията, председателят
и един от членовете, на основание чл. 51, ал. 8 ППЗОП подписаха
декларации за липса на обстоятелствата по чл. 103, ал 2 ЗОП.
Във връзка с взети решения от комисията, описани в протокол № 1
от проведено на 22.03.2019 г. открито заседание и закрити заседания от
29.03.2019 г., 01.04.2019 г., 03.04.2019 г., 04.04.2019 г. и 05.04.2019 г.,
председателят на комисията информира, че в изпълнение на чл. 54, ал. 9
във вр. чл. 54, ал 8 ППЗОП е дадена възможност на „Кумер” ООД;
„Енекод” АД и „Мост Енерджи” АД, да представят в 5-дневен срок нов
ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или
допълнителна информация относно изясняване на обстоятелството,
заложено като минимално изискване в т. 5.1.2 от документацията за
участие, а именно: „Участникът да е вписан в регистъра на ЕСО ЕАД на
търговските участници като търговец на електрическа енергия с
посочен идентификационен номер/EIC код и със статус активен”.
Протокол № 1 от работата на комисията е публикуван в страницата на
ВАС – „Профил на купувача” на 11.04.2019 г.

I. На основание чл. 54, ал. 12 ППЗОП, комисията пристъпи към
разглеждане на допълнително представените документи относно
съответствието на участниците с изискванията на критериите за подбор,
както следва:
1. „Кумер” ООД – участникът представи допълнителни документи
с вх.№ 6570/15.04.2019 г. (в срока по чл. 54, ал. 9 ППЗОП), както следва:
- коректно попълнен ЕЕДОП на електронен носител;
- копие от уведомително писмо, издадено от ЕСО ЕАД, в което е
посочен кодовия номер, и че дружеството е доставчик и координатор на
стандартна балансираща група с активен статус от 20.10.2016 г., съгласно
регистъра на координаторите на стандартни балансиращи групи.
2. „Енекод” АД - участникът представи допълнителни документи с
вх.№ 6635/15.04.2019 г. (в срока по чл. 54, ал. 9 ППЗОП), както следва:
- опис на представените документи;
- копие от уведомително писмо, издадено от ЕСО ЕАД, в което е
посочен кодовия номер, и че дружеството е доставчик и координатор на
стандартна балансираща група с активен статус от 04.01.2016 г., съгласно
регистъра на координаторите на стандартни балансиращи групи;
- решение № Л-457/15.12.2015 г. на КЕВР, с което е издадена
лицензия на дружеството за извършване на дейността „търговия с
електрическа енергия”, с включени права и задължения на „координатор
на стандартна балансираща група” и „координатор на комбинирана
балансираща група”;
- лицензия за търговия с електрическа енергия № Л-45715/15.12.2015 г.
3. „Мост Енерджи” АД - участникът представи допълнителни
документи с вх.№ 6635/15.04.2019 г. (в срока по чл. 54, ал. 9 ППЗОП),
както следва:
- копие от уведомително писмо, издадено от ЕСО ЕАД, в което е
посочено, че дружеството е регистрирано като търговец на електрическа
енергия на 01.07.2013 г. и като координатор на стандартна балансираща
група от 01.08.2013 г. с посочени кодови номера;
- разпечатка от „Регистър на търговските участници, регистрирани
като координатори на стандартни балансиращи групи”.
Комисията разгледа представените документи от трите дружества и
констатира, че участниците отговарят на заложеното минимално изискване
в т. 5.1.2 от документацията за участие във връзка с чл. 65 от Правилата за
търговия с електрическа енергия, поради което ги допуска до разглеждане
на техническите предложения.
II. Комисията продължи своята работа по разглеждане на
техническите предложения за изпълнение на поръчката на допуснатите

участници: „Кумер” ООД; „Енерго-Про енергийни Услуги” ЕООД;
„Енекод” АД; „Мост Енерджи” АД и „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД.
Всеки от участниците е представил техническо предложение за
изпълнение на поръчката по образец, декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в”
и декларация за срок на валидност на офертата.
След прегледа на техническите предложения на участниците,
комисията констатира, че всички представени технически предложения
отговарят на техническата спецификация на възложителя и на поставените
условия и изисквания за изпълнение на поръчката, съгласно
документацията на обществената поръчка.
На база направените констатации, комисията взе единодушно
следните решения:
1. Допуска „Кумер” ООД; „Енерго-Про енергийни Услуги” ЕООД;
„Енекод” АД; „Мост Енерджи” АД и „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД до
оценка на ценовите предложения;
2. На основание чл. 57, ал. 3 ППЗОП, комисията взе решение да
отвори и оповести ценовите предложения на допуснатите участници на
13.06.2019 г. от 10.00 часа, в сградата на ВАС, в съдебна зала № 1, за което
участниците да бъдат уведомени, чрез съобщение, което да се публикува в
профила на купувача. На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54,
ал. 2 ППЗОП.
Настоящият протокол е съставен на основание чл. 54, ал. 12
ППЗОП във връзка чл. 56, ал. 2 ППЗОП и е подписан на 10.06.2019 г.
КОМИСИЯ В СЪСТАВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ :………-п-…………………….
Александър Вачков - началник отдел УССИ при ВАС
ЧЛЕНОВЕ:
1……………-п-………………………………….
Мария Колева – съдебен помощник при ВАС
2………………-п-…………………………………..
Далина Димитрова - експерт- стопанска дейност в отдел „ФС” при
ВАС
УТВЪРДИЛ :…………-п-………………………………
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Георги Чолаков
Председател на ВАС
Дата: 10.06.2019 г.

