ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ВЪРХОВНИЯ
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

ДОКЛАД
по чл.60 от Правилника за прилагане на Закона за
обществените поръчки

Относно: провеждане на публично състезание по реда на чл.178
от ЗОП с предмет: „ Доставка на нетна активна електрическа енергия
на ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за
обекти предоставени за стопанисване на Върховния административен
съд - Съдебна сграда на ВАС, гр. София, УБ “Лозенец”, община Царево
и УБ “Бели Искър“, община Самоков“ и публикувана в Регистъра на
обществените поръчки в АОП под уникален номер 00048-2020- 001

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧОЛАКОВ,
В качеството си на членове на комисия, назначена с Ваша
Заповед № 1463/03.07.2020г.,а именно :
ПРЕДСЕДАТЕЛ : Александър Вачков- началник отдел УСИ на
ВАС
ЧЛЕНОВЕ :
1. Соня Миткова – главен счетоводител на ВАС
2. Красимира Георгиева – експерт- обществени поръчки
и в изпълнение на разпоредбите на чл. 60 от ППЗОП,
представяме на Вашето внимание настоящия доклад за резултатите
от работа ни като комисия назначена, с горецитираната заповед.

В хода на работа, не са настъпили промени в състава на
комисията. Резервни членове не са включвани.
Номера и датата на заповедта за назначаване на комисията не
са променяни с последващи заповеди.
Работният процес протече в пет закрити заседания, за които
се състави Протокол от 28.07.2020г., неразделна част от настоящия
доклад
Процедурата за възлагане на обществената поръчка е открита
с Решение № 1271/10.06.2020 г. на председателя на ВАС.
Цялата документация е достъпна на следния ел. адрес в
профила на купувача http://192.168.1.45/pages/bg/buyerprofilewww.sac.justice.bg/pages/bg/buyer-profile
I. На 03.07.2020.г.,в 14.00 часа, в сградата на ВАС,
бул.“Александър Стамболийски“№18, съдебна зала № 3,трети етаж,
комисията определена със Заповед 1463/03.07.2020г. на председателя
на Върховния административен съд извърши следните действия :
Комисията започна своята работа в открито заседание за да
отвори постъпилите оферти за изпълнение на поръчката с
горепосочения предмет.
За участие в процедурата са подени следните оферти:
1.ОФЕРТА с вх. №9025/30.06.2020г.- 11,05 часа от
„ ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕАД.
2.ОФЕРТА с вх. № 9047/01.07.2020г.- 9,13 часа
Енерджи“ АД.
3. ОФЕРТА с вх. № 9091/01.07.2020г.- 10,12 часа

от

„ Мост

от „Кумер“

ООД.
4.ОФЕРТА с вх. № 9134/01.07.2020г. – 15,14 часа
Трейд България“ ЕАД.

от „ЧЕЗ

На заседанието на комисията не присъстваха представители на
участниците и представители на средствата за масово осведомяване.
Всички действия на комисията, свързани с осъществяване на
отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от офертите и

извършване на последващ подбор, са описани подробно
хронологична последователност в приложения протокол.

и

с

Съобразно посоченото от възложителя в документацията на ОП,
комисията използва така наречения „ обърнат ред“ за разглеждане на
офертите по 181,ал.2 от ЗОП, т.е първо се оцениха техническите и
ценови предложения на участниците, а после се извърши техния
подбор.В заседанието си на 03.07.2020г. тя отвори и оповести
съдържанието на опаковките с офертите, включително предложенията
по показателите за оценка и подписа техническите и ценовите
предложения от тях. След това разгледа техническите и ценови
предложения на участниците.

1.ОФЕРТА с вх. №9025/30.06.2020г.- 11,05 часа от
„ ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕАД.
Офертата е подадена в запечатана непрозрачна опаковка, с
ненарушена цялост, надписана съгласно изискванията на възложителя.
Председателят отвори офертата и оповести документите, които
съдържа, като провери съответствието им с приложения Опис на
представените документи от участника, както следва:
 Опис на представените документи, които съдържа офертата на
участника- оригинал ;
 Списък на всички задължени лица по смисъла на чл.54,ал.2 и 3
от ЗОП- оригинал ;
 Декларация за преобразуване на дружеството – оригинал ;
 Техническо предложение за изпълнение на поръчката –
оригинал ;
 Документ за упълномощаване, на лицата подписали офертатаоригинал;
 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на
договор- оригинал;
 Декларация за срока на валидност на офертата- оригинал;
 Ценово предложение- оригинал; ;
 ЕЕДОП качен на електронен носител;
След извършване на упоменатите по-горе действия, комисията
отвори плика „Предлагани ценови параметри“ и констатира наличието
на
Ценово предложение- Приложение № 7-оригинал, като обяви,
че предлаганата цена за 1 / един/ MWh нетна активна

електрическа енергия на ниско напрежение е 105,98 / сто и
пет лева и деветдесет и осем стотинки/ лева без ДДС.
След оповестяване на съдържанието на опаковката на
участника и предлаганата цена членовете на комисията подписаха
Техническото предложение и Ценовото предложение на участника.
2.ОФЕРТА с вх. № 9047/01.07.2020г.- 9,13 часа от
„ Мост Енерджи“ АД.
Офертата е подадена в запечатана непрозрачна опаковка, с
ненарушена цялост, надписана съгласно изискванията на възложителя.
Председателят отвори офертата и оповести документите, които
съдържа, като провери съответствието им с приложения Опис на
представените документи от участника, както следва:









Опис на представените документи, които съдържа офертата
на участника- оригинал ;
ЕЕДОП качен на електронен носител;
Декларация по чл. 41,ал.1 от ППЗОП- оригинал;
Техническо предложение за изпълнение на поръчката –
оригинал;
Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект
на договор- оригинал;
Декларация за срока на валидност на офертата- оригинал;
Ценово предложение- оригинал;

След извършване на упоменатите по-горе действия, комисията
отвори плика „Предлагани ценови параметри“ и констатира наличието
на
Ценово предложение- Приложение № 7-оригинал, като обяви,
че предлаганата
цена за 1 / един/ MWh нетна активна
електрическа енергия на ниско напрежение е 103,53 / сто и
три лева и петдесет и три стотинки/ лева без ДДС.
След оповестяване на съдържанието на опаковката на участника
и предлаганата цена
членовете
на комисията подписаха
Техническото предложение и Ценовото предложение на участника.
3. ОФЕРТА с вх. № 9091/01.07.2020г.- 10,12 часа
„Кумер“ ООД.

от

Офертата е подадена в запечатана непрозрачна опаковка, с
ненарушена цялост, надписана съгласно изискванията на възложителя.
Председателят отвори офертата и оповести документите, които
съдържа, като провери съответствието им с приложения Опис на
представените документи от участника, както следва:








Опис на представените документи, които съдържа офертата
на участника- оригинал ;
ЕЕДОП качен на електронен носител;
Декларация по чл. 41,ал.1 от ППЗОП- оригинал;
Техническо предложение за изпълнение на поръчката –
оригинал;
Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект
на договор- оригинал;
Декларация за срока на валидност на офертата- оригинал;
Ценово предложение- оригинал;

След извършване на упоменатите по – горе действия, комисията
отвори плика „Предлагани ценови параметри“ и констатира наличието
на
Ценово предложение- Приложение № 7-оригинал, като обяви,
че предлаганата
цена за 1 / един/ MWh нетна активна
електрическа енергия на ниско напрежение е 100,91 / сто лева
и деветдесет и една стотинки/ лева без ДДС.
След оповестяване на съдържанието на опаковката на участника
и предлаганата цена
членовете
на комисията подписаха
Техническото предложение и Ценовото предложение на участника.
4.ОФЕРТА с вх. № 9134/01.07.2020г. – 15,14 часа
„ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД.

от

Офертата е подадена в запечатана непрозрачна опаковка, с
ненарушена цялост, надписана съгласно изискванията на възложителя.
Председателят отвори офертата и оповести документите, които
съдържа, като провери съответствието им с приложения Опис на
представените документи от участника, както следва:





Опис на представените документи, които съдържа офертата
на участника- оригинал ;
ЕЕДОП качен на електронен носител;
Техническо предложение за изпълнение на поръчката оригинал ;
Документ за упълномощаване, на лицата подписали
офертата- оригинал;





Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект
на договор- оригинал;
Декларация за срока на валидност на офертата- оригинал;
Ценово предложение- оригинал;

След извършване на упоменатите по- горе действия, комисията
отвори плика „Предлагани ценови параметри“ и констатира наличието
на
Ценово предложение- Приложение № 7-оригинал, като обяви,
че предлаганата цена за 1 / един/ MWh нетна активна
електрическа енергия на ниско напрежение е 101,17 / сто лева
и един лева и седемнадесет стотинки/ лева без ДДС.
След оповестяване на съдържанието на опаковката на участника
и предлаганата цена
членовете
на комисията подписаха
Техническото предложение и Ценовото предложение на участника.
След извършване на описаните действия публичната част от
заседанието на комисията приключи в 16.00 часа.

II. В закрити заседания на 06 и 14 юли 2020 г. , основният
състав на комисията пристъпи към разглеждане на представените
оферти, с цел да извърши оценка на техническите и ценови
предложения относно съответствието им с предварително обявените
условия.
1. Участник „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕАД.

Техническото предложение на участника е подписано от
пълномощниците - Ясен Обретенов, Весела Вачкова. Упълномощени с
пълномощно от Членовете на съвета на директорите на ЕНЕРГО-ПРО
Енергийни услуги“ ЕАД – Пламен Стефанов и Боян Кършаков , да
изготвят и подписват оферти, включително и ценови оферти, както и
всички документи съдържащи се в тях, касаещи процедури по ЗОП и
да представляват заедно дружеството във всички процедури по ЗОП.
Участникът потвърждава срока за изпълнение на поръчката.
Декларира, че е съгласен със срока на валидност на офертата
до 3 месеца, считано от датата, която е посочена за дата на
получаване на офертата.

Декларира, че е съгласен със съдържанието на приложения
проект на договора и приемат клаузите в него.
Предлага да изпълни поръчката в пълно съответствие с
Техническата спецификация, изискванията на
възложителя и
действащата нормативна уредба.
Декларира, че са съгласни с поставените от възложителя
условия и ги приемат без възражение.
Задължава се при изпълнение на поръчката да:
1. изготвя всички необходими документи за извеждане и
регистрация на обектите на възложителя на свободния пазар на
електроенергия;
2. продава на възложителя договорените и измерени реално
потребени количества нетна активна електрическата енергия на
средно и ниско напрежение по оферирана цена в мястото на доставка,
съгласно ПТЕЕ и Техническата спецификация (Приложение № 1) на
възложителя;
3. изпълнява поръчката качествено в съответствие с
предложеното в офертата ни и Техническата спецификация, които са
неразделна част от настоящия договор;
4. осигурява непрекъснатост на електроснабдяването и да
доставям електрическа енергия с качество и по ред съгласно
предвиденото в Закона за енергетиката, ПТЕЕ и ПИКЕЕ;
5. извършва всички необходими действия, съгласно
действащите ПТЕЕ така, че да осигури изпълнението на договора;
След преглед и преценка за съответствие на техническото
предложение на участника с изискванията на възложителя, комисията
установи,че участникът е представил всички изискуеми документи,
същите са изготвени съгласно образците на възложителя и
предложението за изпълнение на поръчката отговаря на
предварително обявените условия на възложителя.
След като установи,че представеното от участника
техническо предложение съответства на изискванията на възложителя,
комисията пристъпи към преглед на ценовото предложение на
участника „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕАД.
Ценовото предложение на участника е подписано от
пълномощниците - Ясен Обретенов, Весела Вачкова.
Комисията установи, че същото отговаря на приложения към
документацията на обществената поръчка образец и не надхвърля
прогнозния бюджет.

С оглед гореизложеното комисията единодушно реши
да допусне „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕАД до оценка,
съгласно заложения критерий за възлагане“най-ниска цена“.

2. Участник „Мост Енерджи“ АД
Техническото предложение на участника е подписано от
Тони Тенева – Изпълнителен директор на дружеството.
Участникът потвърждава срока за изпълнение на поръчката.
Декларира,че
е съгласен със срока на валидност на
офертата до 3 месеца, считано от датата, която е посочена за дата на
получаване на офертата.
Декларира,че е съгласен със съдържанието на приложения
проект на договора и приемат клаузите в него.
Предлага да изпълни поръчката в пълно съответствие с
Техническата спецификация, изискванията на
възложителя и
действащата нормативна уредба.
Декларира, че са съгласни с поставените от възложителя
условия и ги приемат без възражение.
Задължава се при изпълнение на поръчката да:
1. изготвя всички необходими документи за извеждане и
регистрация на обектите на възложителя на свободния пазар на
електроенергия;
2. продава
на възложителя договорените и измерени
реално потребени количества нетна активна електрическата енергия
на средно и ниско напрежение по оферирана цена в мястото на
доставка, съгласно ПТЕЕ и Техническата спецификация (Приложение
№ 1) на възложителя;
3. изпълнява поръчката качествено в съответствие с
предложеното в офертата ни и Техническата спецификация, които са
неразделна част от настоящия договор;
4. осигурява непрекъснатост на електроснабдяването и да
доставям електрическа енергия с качество и по ред съгласно
предвиденото в Закона за енергетиката, ПТЕЕ и ПИКЕЕ;
5. извършва всички необходими действия, съгласно
действащите ПТЕЕ така, че да осигури изпълнението на договора;

След преглед и преценка за съответствие на техническото
предложение на участника с изискванията на възложителя, комисията
установи, че участникът е представил всички изискуеми документи,
същите са изготвени съгласно образците на възложителя и
предложението за изпълнение на поръчката отговаря на
предварително обявените условия на възложителя.
След като установи, че представеното от участника
техническо предложение съответства на изискванията на възложителя,
комисията пристъпи към преглед на ценовото предложение на
участика „Мост Енерджи“ АД.
Ценовото предложение на участника е подписано от Тони
Тенева – Изпълнителен директор на дружествотоКомисията установи,че същото отговаря на приложения към
документацията на обществената поръчка образец и не надхвърля
прогнозния бюджет.
С оглед гореизложеното комисията единодушно реши
да допусне участникът„ Мост Енерджи“ АД до оценка, съгласно
заложения критерий за възлагане“най-ниска цена“.

3. Участник „Кумер“ ООД.

Техническото предложение на участника е подписано от
Емилия Илиева – Управител на дружеството.
Участникът

потвърждава

срока

за

изпълнение

на

поръчката.
Декларира, че е съгласен със срока на валидност на
офертата до 3 месеца, считано от датата, която е посочена за дата на
получаване на офертата.
Декларира, че е съгласен със съдържанието
приложения проект на договора и приемат клаузите в него.

на

Предлага да изпълни поръчката в пълно съответствие с
Техническата спецификация, изискванията на
възложителя и
действащата нормативна уредба.
Декларира, че са съгласни с поставените от възложителя
условия и ги приемат без възражение.
Задължава се при изпълнение на поръчката да:
1. изготвя всички необходими документи за извеждане и
регистрация на обектите на възложителя на свободния пазар на
електроенергия;
2. продава на възложителя договорените и измерени реално
потребени количества нетна активна електрическата енергия на
средно и ниско напрежение по оферирана цена в мястото на доставка,
съгласно ПТЕЕ и Техническата спецификация (Приложение № 1) на
възложителя;
3. изпълнява поръчката качествено в съответствие с
предложеното в офертата ни и Техническата спецификация, които са
неразделна част от настоящия договор;
4. осигурява непрекъснатост на електроснабдяването и да
доставям електрическа енергия с качество и по ред съгласно
предвиденото в Закона за енергетиката, ПТЕЕ и ПИКЕЕ;
5. извършва всички необходими действия, съгласно
действащите ПТЕЕ така, че да осигури изпълнението на договора;

След преглед и преценка за съответствие на техническото
предложение на участника с изискванията на възложителя, комисията
установи,че участникът е представил всички изискуеми документи,
същите са изготвени съгласно образците на възложителя и
предложението за изпълнение на поръчката отговаря на
предварително обявените условия на възложителя.
След като установи,че представеното от участника
техническо
предложение
съответства
на
изискванията
на
възложителя,комисията пристъпи към
преглед
на ценовото
предложение на участника „Кумер“ ООД
Ценовото предложение на участника е подписано от Емилия
Илиева – Управител на дружеството.
Комисията установи,че същото отговаря на приложения към
документацията на обществената поръчка образец и не надхвърля
прогнозния бюджет.

С оглед гореизложеното комисията единодушно реши
да допусне участникът „Кумер“ ООД до оценка, съгласно
заложения критерий за възлагане“най-ниска цена“.

4. Участник „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД

Техническото предложение на участника е подписано от
Видьо Терзиев – пълномощник . Упълномощен от Членовете на
Съвета на директорите на„ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД,да изготвя и
подписва оферти, включително и ценови оферти, както и всички
документи съдържащи се в тях, касаещи процедури по ЗОП и да
представлява дружеството във всички процедури по ЗОП.
Участникът

потвърждава

срока

за

изпълнение

на

поръчката.
Декларира,че
е съгласен със срока на валидност на
офертата до 3 месеца, считано от датата, която е посочена за дата на
получаване на офертата.
Декларира, че
е съгласен със съдържанието
приложения проект на договора и приемат клаузите в него.

на

Предлага да изпълни поръчката в пълно съответствие с
Техническата спецификация, изискванията на
възложителя и
действащата нормативна уредба.
Декларира, че са съгласни с поставените от възложителя
условия и ги приемат без възражение.
Задължава се при изпълнение на поръчката да:
1. изготвя всички необходими документи за извеждане и
регистрация на обектите на възложителя на свободния пазар на
електроенергия;
2. продава на възложителя договорените и измерени
реално потребени количества нетна активна електрическата енергия
на средно и ниско напрежение по оферирана цена в мястото на
доставка, съгласно ПТЕЕ и Техническата спецификация (Приложение
№ 1) на възложителя;

3. изпълнява поръчката качествено в съответствие с
предложеното в офертата ни и Техническата спецификация, които са
неразделна част от настоящия договор;
4. осигурява непрекъснатост на електроснабдяването и да
доставям електрическа енергия с качество и по ред съгласно
предвиденото в Закона за енергетиката, ПТЕЕ и ПИКЕЕ;
5. извършва всички необходими действия, съгласно
действащите ПТЕЕ така, че да осигури изпълнението на договора;
След преглед и преценка за съответствие на техническото
предложение на участника с изискванията на възложителя, комисията
установи,че участникът е представил всички изискуеми документи,
същите са изготвени съгласно образците на възложителя и
предложението за изпълнение на поръчката отговаря на
предварително обявените условия на възложителя.
След като установи,че представеното от участника
техническо
предложение
съответства
на
изискванията
на
възложителя,комисията пристъпи към
преглед
на ценовото
предложение на участника „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД.
Ценовото предложение на участника е подписано от Видьо
Видев- пълномощник на дружеството.
Комисията установи,че същото отговаря на приложения към
документацията на обществената поръчка образец и не надхвърля
прогнозния бюджет.
С оглед гореизложеното комисията единодушно реши
да допусне участникът „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД до оценка,
съгласно заложения критерий за възлагане“най-ниска цена“.

III. Комисията обобщи разглеждането и оценяването на
допуснатите ценови предложения , като ги подреди съгласно обявения
критерии за възлагане „ най-ниска цена“, както следва:
1. Оферта на „ Кумер“ ООД е с предложена цена за 1 /
един/ MWh нетна активна електрическа енергия на ниско
напрежение 100,91лв. без ДДС.
2. Оферта на „ ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД е с предложена цена
за 1 / един/ MWh нетна активна електрическа енергия на
ниско напрежение 101,17лв. без ДДС.

3. Оферта на „Мост Енерджи“ АД е с предложена цена за 1 /
един/ MWh нетна активна електрическа енергия на ниско
напрежение 103,53 лв. без ДДС.
4. Оферта на Енерго- Про Енергийни услуги“ ЕАД е с
предложена цена за 1 / един/ MWh нетна активна електрическа
енергия на ниско напрежение 105,98 лв. без ДДС.

IV. Във връзка с разпоредбата на чл. 72,ал.1 от ЗОП беше
извършена проверка за наличие на цена за изпълнение, която е с 20
на сто по-благоприятна от средната стойност на предложенията на
останалите участници по същия показател за оценка.
Комисията
извърши
необходимите
изчисления
на
предложените цени за изпълнение на поръчката и установи, че няма
наличие на предложена цена за изпълнение, която да е с 20 на сто поблагоприятна от средната стойност на предложените цени на
останалите участници по същия показател.

V. Съгласно получената подредба и на основание чл. 61,ал.4 от
ППЗОП, комисията продължи работа с разглеждане на документите
свързани с личното състояние и критериите за подбор на двама от
участниците. Констатациите са отразени в Протокол от 28.07.2020г.
На основание чл.61,т.7 от ППЗОП и след установяването на
съответствието с изискванията за лично състояние и критериите за
подбор на допуснатите участници съгласно обявения критерий “найниска цена“, комисията класира както следва:
- първо място „ Кумер“ ООД е с предложена цена за 1 /
един/ MWh нетна активна електрическа енергия на ниско
напрежение 100,91лв. без ДДС.
- второ място „ ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД е с предложена цена
за 1 / един/ MWh нетна активна електрическа енергия на
ниско напрежение 101,17лв. без ДДС.
На основание чл. 61,т.7 от ППЗОП, възложителят не класира
останалите участници, чиито оферти са оценени съгласно критерия за
възлагане .

VI. Въз основа на извършеното класиране, комисията
предлага на възложителя да определи за изпълнител на
обществена поръчка с предмет: “Доставка на нетна активна
електрическа енергия на ниско напрежение и избор на координатор на
балансираща група за обекти предоставени за стопанисване на
Върховния административен съд - Съдебна сграда на ВАС, гр. София,
УБ “Лозенец”, община Царево и УБ “Бели Искър“, класирания на
първо място участник „ Кумер“ ООД.
Към настоящия доклад е приложен Протокол от 28.07.20202г.
всички документи, изготвени в хода на работа на комисията.
Докладът на комисията се подписа от всички членове на
ковисията на 30.07.2020г и се предаде на възложителя заедно с цялата
документация, както следва:

КОМИСИЯ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Александър Вачков …………/п/………………
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