Протокол № 2
за разглеждане на офертите 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“,
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 ID 805926 на документа в РОП, адрес профил на купувача
www.sac. Justice.bg/pages/bg/buyer-profile

На 15.01.2018 г. в 10.00 часа, в зала № 3, находяща се на етаж 3
в сградата на ВАС, с адрес гр. София, бул. „Александър Стамболийски“
№ 18, в изпълнение на Заповед № 1894/13.10.2017 г. на Главния секретар
на ВАС и във връзка с Решение за откриване на процедура за възлагане
на обществена поръчка, с горепосочения предмет, се проведе закрито
заседание на комисията в пълен състава както следва :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Христо Томов- началник отдел УССИ на ВАС.
ЧЛЕНОВЕ :
1. Красимира Георгиева – експерт-обществени поръчки на ВАС.
2. Далина Димитрова – експерт- стопанска дейност в отдел „ФС“
на ВАС.

I. В изпълнение на поставените й задачи комисията извърши
следното:
Председателят на комисията информира ,че в изпълнение на
чл.54,ал.9 във връзка с чл.54,ал.8 от ППЗОП е дадена възможност на
„Енерджи Съплай“ ЕООД

да представи на комисията нов ЕЕДОП

и / или други документи,които съдържат променена и/или допълнена
информация относно изясняване на обстоятелствата:

1.вписан ли е в Регистър на търговските участници като
търговец на електрическа енергия/ с посочен идентификационен
номер и статус активен/;
2.вписан ли е в Регистър на координаторите на стандартни
балансиращи групи като координатор / с посочен идентификационен
номер и статус активен/.
Към настоящия момент„Енерджи Съплай“ ЕООД
не е
представил нов ЕЕДОП или други документи, които съдържат
променена и/или допълнена информация относно установяване на
регистрацията му като активен търговец на електрическа енергия
и координатор на стандартна балансираща група.
За изпълнение на поръчката
като условие за годност за
упражняване на професионалната дейност, са
заложени
изискванията:
1.Участикът следва да има валиден лиценз за търговия с
електрическа енергия, включващ дейността"координатор на
балансираща група", издаден от от КЕВР,в съответствие със
Закона за енергетиката.
2. Участникът да е вписан в регистъра на ЕСО ЕАД на търговските
участници като търговец на електрическа енергия с посочен
индетификационен номер/ EIC код и статус активен.

3. Участникът следва да е вписан в регистъра на ЕСО ЕАД на
координатори на стандартни
балансиращи групи като
координатор с посочен индетификационен номер/ EIC код и
статус активен.
Изискванията по т.1,т.2 и т. 3 включително се прилагат за
местните и чуждестранните лица включително, тъй като за
търговия с електрическа енергия и за дейността координатор на
стандартна балансираща група се изисква лиценз и съответни
регистрации по местно законодателство- чл. 58,ал.1,т.1 и т.3 от
Правилата за търговия с електрическа енергия, във връзка с чл.
40,ал.1 и ал.7, във връзка с чл. 39,ал.5,във връзка с ал.1,т.5 от
Закона за енергетиката.
При
подаване
на
офертата
участниците
доказват
обстоятелствата по т.1,т.2 и т.3 с посочването им в Част
IV:"Критерии за подбор",Раздел: "Годност" от ЕЕДОП.
Ако съответните документи са на разположение в електронен
формат, се посочва :уеб адрес,орган или служба,издаващи
документа,точното позоваване на документа.
Участниците доказват декларираните от тях обстоятелства
при условията на чл.67,ал.5 и ал.6 от ЗОП,като представят копия на
притежаваните т тях документи,удостоверяващи обстоятелствата
по т.1,т.2 и т.3,1 освен в случаите, когато е видна от публичен
регистър,посочен при попълване на ЕЕДОП.
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 IV:"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.

На база
на направените
единодушно следното решение :

констатации, Комисията взе

1.Предлага на възложителя да бъде отстранен от участие в
процедурата „Енерджи Съплай“ ЕООД , участникът не отговоря на
поставените от възложителя условия по отношения на критериите за
подбор.
II. Комисията продължи своята работа по разглеждане на
техническите предложения за изпълнение на поръчката на допуснатите
участници : „Мост Енерджи“АД; ЕНЕРГО –ПРО Енергийни Услуги“ЕООД
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“,
декларация за срок на валидност на поръчката.
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
на направените
единодушно следните решения:

констатации, Комисията взе

2. Във връзка с гореизложеното, комисията допуска Мост
Енерджи“АД; ЕНЕРГО –ПРО Енергийни Услуги“ЕООД и „ ЧЕЗ Трейд
България“ ЕАД до последващо участие в обществената поръчка;
3. На онование чл. 57,ал.3 от ППЗОП, комисията взе решение да
отвори и оповести ценовите предложения на допуснатите участници
на 23.01.2018 г. от 14.00 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.

Настоящият протокол е съставен на основание чл. 54, ал.12 от ППЗОП
във връзка с чл. 56,ал. 2 от ППЗОП и е подписан на 17.01.2018 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
Христо
Томов
……….…/п/…………………

–

началник

отдел

УСИИ

на

ВАС

ЧЛЕНОВЕ :

ВАС

1. Красимира Георгиева – експерт-обществени поръчки
……………/п/………………..

на

2. Далина Димитрова – експерт- стопанска дейност в отдел „ФС“
на ВАС …………/п/………………….
УТВЪРДИЛ :
ВЪЗЛОЖИТЕЛ : ………/п/……………….
Александър Николов
Главен 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
Дата : 17.01.2018г.

Забележка: всички подписи са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД.

