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РЕШЕНИЕ 

№   1739  

Гр. София , 31.07.  2020 г. 

               За класиране на участниците и определяне на изпълнител на 

обществена поръчка 

               На основание чл. 108,т.1 и чл. 22,ал.1,т.6 във връзка с ал.5,т.1-

3,т.5,т.6 б.в )  и д ) и т. 7 и 8 от Закона за обществените поръчки/ЗОП/ , 

констатациите и съображенията, изложени в Протокол № от 28.07.2020г. и 

утвърден доклад по чл. 103ал.3 от ЗОП от работата на комисията, назначена 

със Заповед №1463/03.07.2020 г на председателя на ВАС  за разглеждане, 

оценка и класиране на постъпилите оферти за участие в  публично състезание 

за възлагане 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“, община Самоков“, открита с Решение № 

1271/10.06.2020г. на председателя   на  ВАС , публикувана под  уникален номер 

на обществената  поръчка в Регистъра на обществените  поръчки  в АОП  -

00048-2020- 001, достъпна в  профила на купувача на възложителя:                                                                             

http://192.168.1.45/pages/bg/buyer-profilewww.sac.justice.bg/pages/bg/buyer-

profile 

                  I. О Б Я В Я В А М : 

                 Участниците,чиито оферти са оценени, 

съгласно обявения критерий за възлагане“най-ниска цена“ в процедурата за 

възлагане на обществената поръчка с горепосочения предмет, в низходящ 

ред,както следва: 

                 1. „ Кумер“ ООД е с предложена цена за  доставка  на 1 / един/ MWh 

нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение 100,91 лева/ сто 

лева, деветдесет и една ст./    без ДДС. 
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               2.  „ ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД е с предложена цена за доставка на 1 / 

един/ MWh нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение  

101,17лева/ сто и един лева и седемнадесет ст./  без ДДС.  

              3.  „Мост Енерджи“ АД е  с предложена цена за доставка на 1 / един/ 

MWh нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение  103,53/ сто и 

три лева и петдесет и три ст./ без ДДС. 

              4. „Енерго- Про Енергийни услуги“ ЕАД е с предложена цена за  

доставка на 1 / един/ MWh нетна активна електрическа енергия на ниско 

напрежение  105,98 лева/ сто и пет лева и деветдесет и осем ст./ без ДДС.  

               II. О Б Я В Я В А М :  

              Класирането до  второ място на участниците в процедура за възлагане 

на обществена поръчка с горепосочения предмет, съгласно обявения критерий 

за оценка „най-ниска цена“ в следния ред:  

              1. на първо място участникът „ Кумер“ ООД , с предложена цена 

за  доставка  на 1 / един/ MWh нетна активна електрическа енергия на ниско 

напрежение 100,91 лева/ сто лева, деветдесет и една ст./    без ДДС. 

              2. на второ място участникът „ ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД , с 

предложена цена за доставка на 1 / един/ MWh нетна активна електрическа 

енергия на ниско напрежение  101,17лева/ сто и един лева и седемнадесет ст./  

без ДДС.  

              Мотиви: 

              Участниците, допуснати до оценка и класиране от комисията след 

извършване на предварителния подбор, съответстват напълно на изискванията 

за лично състояние и предварително обявените критерии за подбор при 

спазване  на реда  за разглеждане на оферти по чл.181,ал.2 от ЗОП и чл. 61 от 

ППЗОП.Офертите на класираните участници, отговарят напълно на 

предварително обявените от възложителя условия. Класирането на участниците 

е извършено от комисията по низходящ ред при оценка на определения от 

възложителя критерий за възлагане, съгласно чл. 70,ал.2,т.1 от ЗОП. 

            На основание чл. 61,т.7 от ППЗОП, възложителят не класира останалите 

участници, чиито оферти са оценени съгласно критерия за възлагане. 
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          III.  О П Р Е Д Е Л Я М : 
 
          Участникът „Кумер“ ООД, с ЕИК 200907117 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“.  
 
           IV.  На основание чл.43,ал.1/отм./ във  връзка с  § 131,ал.1  /редакцията 

на ДВ. Бр. 86 от 2018 г./ от ЗОП  настоящото решение да се изпрати на   

участниците в процедурата, в тридневен срок от издаването му .  

           V. На  основание чл. 36а,ал.1,т.2 от ЗОП и чл. 24,ал.1 т. 5 от ППЗОП 

настоящото решение да бъде публикувано в Профила на купувача  в 

електронната преписка  на обществената поръчка  на интернет страницата на 

ВАС заедно с протокола   и доклада от работата  на комисията в деня на 

изпращането на решението на участниците. 

 VI. Решението може да бъде обжалвано при условията на чл. 196 от ЗОП 

по реда на чл. 197,ал.1,т.7,б.а от ЗОП пред Комисията за защита на 

конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му. 

 VII.  Орган,  който  отговаря  за процедурите по обжалване: 

          Официално наименование : Комисия за защита на конкуренцията 

          Адрес: гр. София   п.к.1000, бул. „Витоша“ № 18 

          Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg ;  www.cpc.bg 

                                                ВЪЗЛОЖИТЕЛ :  –/п/– 

                                                              ГЕОРГИ  ЧОЛАКОВ 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ВЪРХОВНИЯ 

                                                              АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД 

 

Заличено  на основание чл.37 от ЗОП във връзка с чл.4,1) от Регламент 2016/679 

mailto:cpcadmin@cpc.bg
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