ПРОТОКОЛ
№1
от дейността на комисията за провеждане на открита процедура
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
палата гр.София, УБ”Лозенец“,община Царево и УБ“Бели Искър“,
община Самоков.
На 18.05.2016г. в 16.00 ч., комисията, назначена със Заповед
№675/18.05.2016 г. на председателя на Върховния административен
съд се събра в състав,както следва:
КОМИСИЯ В СЪСТАВ :
ПРЕДСЕДАТЕЛ : Кремена Хараланова –съдия в Четвърто
отделение на ВАС
ЧЛЕНОВЕ :
1.Христо Томов – началник отдел УССИ на ВАС;
2.Любомир Грънчаров - външен експерт, с
професионална компетентност 3 „ел.централи и
мрежи“, регистриран в Камарата на инженерите в
инвестиционното проектиране /КИИП/ под № 2/
2004;
3.Красимира Георгиева – главен експерт – ОП на
ВАС;
4.Адриана Горанова- главен експерт- счетоводител в
дирекция „ФАО“ на ВАС.
Заседанието на комисията се проведе в зала № 49а на ВАС, гр.
София,бул. „Александър Стамболийски” №18,ет.2-ри в сградата на
съда.
При започване на заседанието,както и до приключването на
публичната му част, присъства Мартин Александров Симов,в
качеството му на лице по чл.68,ал.3, предл.последно от ЗОП/отм./.
Същият е упълномощен с пълномощно без нотариална заверка на
подписа на законния представител на участника“Енерджи Маркет“
АД,поради което комисията ,счита ,че не може да го представлява,
предвид изискванията на възложителя в документацията за участие раздел V.“Оферта и указание за подготовката й“-т.2,б.“й“.
На комисията бяха представени получените до крайния срок
оферти за участие в откритата процедура от:

1. Оферта на „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, с
Вх.№7697/17.05.2016г.- 9,40 часа;
2. Оферта на „Енерджи МТ“ ЕАД,
с Вх. №7700/17.05.2016г.-9,50 часа;
3. Оферта на „ Енерджи Маркет“ АД,
с Вх. № 7740/17.05.2016 г.- 11,41 часа;
Комисията констатира,че подадените оферти са оформени и
представени съобразно изискванията на чл.57,ал.1 от ЗОП и
документацията за участие в процедурата и може да се пристъпи към
тяхното отваряне.
След като се запознаха с офертите председателят и всички
членовете на комисията подписаха декларации по чл. 35 от Закона за
обществените поръчки.
I.

Оферта на „Чез Трейд България“ ЕАД

На основание чл. 68,ал.4 от ЗОП комисията отвори публично
плика на участника „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД и провери наличието
на 3(три) отделни запечатани плика,а именно Плик №1 с надпис
„Документи за подбор”, Плик №2 „ Предложение за изпълнение на
поръчката” и Плик № 3 с надпис ”Предлагана цена”.Членовете на
комисията подписаха Плик №3 с надпис „Предлагана цена” и всички
документи, които се съдържат в Плик №2 с надпис „Предложение за
изпълнение на поръчката”.
На основание чл.68, ал.5 от ЗОП комисията отвори Плик № 1 с
надпис „Документи за подбор” на „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД и
оповести документите, които той съдържа:
1. Представяне на участника-оригинал;
2. Декларация с посочване на ЕИК по чл.23 от ЗТР;
3. Декларация по чл. 47,ал.9 от ЗОП за удостоверяване на
липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т.1 от б.”а” до б.”д,т.2,
т.3, т.4,ал.2, т.1, т.2а, т4,т.5 и ал.5,т.1 и т.2 от ЗОП – оригинал ;
4. Лицензия за Търговия с електрическа енергия № Л-19115/04.07.2005г.- заверено копие;
5. Решение на ДКЕВР № И1-Л-191/09.07.2012 г- за допълване на
лицензия с права и задължения на
„ координатор на
балансираща група“- заверено копие;
6. Списък на основните договори за доставки с предмет, сходен с
предмета на поръчката, за последните три години,считано от
датата на подаване на офертата- оригинал;
7. Доказателства за извършените доставки:
7.1.Информация за изпълнение на договор за обществена
поръчка - ID
на документа 701238- извадка от публичен
регистър на Портал за обществени поръчки към Агенция за
обществени поръчки/АОП/.

7.2.Информация за изпълнение на договор за обществена
поръчка - ID
на документа 669532- извадка от публичен
регистър на Портал за обществени поръчки към Агенция за
обществени поръчки/АОП/.
7.3.Информация за изпълнение на договор за обществена
поръчка - ID
на документа 640156- извадка от публичен
регистър на Портал за обществени поръчки към Агенция за
обществени поръчки/АОП/- оригинали 3 бр.;
8. Декларация за наличие на изградена система за мониторинг,
достъпна за възложителя online- оригинал;
9. Декларация за потвърждаване възможностите за доставки на
цялото количество електроенергия в необходимите срокове и в
необходимото качество –оригинал;
10.Общи принципи/методика/ за разпределяне на небалансите в
рамките на балансиращата група- оригинал;
11.Сертификат за система на управление на качеството спрямо
изискванията на стандарта ISO 9001:2008 – заверено копие;
12.Декларация за броя на членовете в балансиращата групаоригинал, в т.ч. и списък на 30 бр.членове на балансиращата група с
годишно потребление между 610-700 мегават часа;
13.Декларация за липса на свързаност с друг участник или
кандидат в съответствие с чл. 55,ал.7 от ЗОП –оригинал;
14. Декларация по чл.8,ал.8,т.2 от ЗОП- оригинал;
15. Декларация по чл.3,т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата,регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици – оригинал;
16. Декларация по чл. 56,ал.1,т.12 –оригинал;
17.Декларация по чл.6,ал.2 от Закона за мерките срещу
изпирането на пари –оригинал;
18. Пълномощно на Кръстю Икономов – заверено копие;
19. Гаранция за участие – паричен депозит –оригинал.
20. Списък на документите и информацията, съдържащи се в
офертата- оригинал;

II.

Оферта на „Енерджи МТ“ ЕАД

На основание чл. 68,ал.4 от ЗОП комисията отвори публично
плика на участника „Енержи МТ“ ЕАД и провери наличието на 3(три)
отделни запечатани плика,а именно Плик №1 с надпис „Документи за
подбор”, Плик №2 „ Предложение за изпълнение на поръчката” и
Плик № 3 с надпис ”Предлагана цена”.Членовете на комисията
подписаха Плик №3 с надпис „Предлагана цена” и всички документи,
които се съдържат в Плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение
на поръчката”.

На основание чл.68, ал.5 от ЗОП комисията отвори Плик № 1 с
надпис „Документи за подбор” на „ Енержи МТ“ ЕАД и оповести
документите, които той съдържа:
1. Представяне на участника-оригинал;
2. Декларация с посочване на ЕИК по чл.23 от ЗТР§
3. Декларация по чл. 47,ал.9 от ЗОП за удостоверяване на
липсата на обстоятелства по чл. 47,ал.1,т.1 от б.”а” до б.“д“, т.2, т.3,
т.4,ал.2,т.1,т.2а,т4,т.5 и ал.5,т.1 и т.2 от ЗОП – оригинал ;
4. Лицензия за Търговия с електрическа енергия № Л-33115/25.06.2010г. г.- заверени копия,едното от които на издадената
лицензия, със същия номер и дата,изменена и допълнена с Решение
№ И1-331от 09.07.2012г. на ДКЕВР;
5. Депозит за участие в търг- гаранция за участие- заверено
копие;
6. Списък на основните договори за доставки с предмет, сходен с
предмета на поръчката, за последните три години,считано от датата на
подаване на офертата- оригинал ,придружени с доказателствата:
6.1. Препоръка за добро изпълнение Изх.№ 3553/12.12.2015 г.
от „Аико Мулти Консепт“ ООД- заверено копие;
6.2. Удостоверение от „ Сити Хоспиталс енд Клиникс“ АДзаверено копие.
7. Декларация за наличие на изградена система за мониторинг,
достъпна за възложителя online- оригинал;
8. Декларация за потвърждаване възможностите за доставки на
цялото количество електроенергия в необходимите срокове и в
необходимото качество –оригинал;
9. Декларация за броя на членовете в балансиращата групаоригинал
10. Сертификат за система на управление на качеството спрямо
изискванията на стандарта ISO 9001:2008 – заверено копие;
11. Декларация за липса на свързаност с друг участник или
кандидат в съответствие с чл. 55,ал.7 от ЗОП –оригинал;
12. Декларация по чл.8,ал.8,т.2 от ЗОП- оригинал;
13. Декларация по чл.3,т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата,регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици – оригинал;
14. Декларация по чл. 56,ал.1,т.12 –оригинал;
15. Декларация по чл.6,ал.2 от Закона за мерките срещу
изпирането на пари –оригинал;
16. Списък на документите и информацията, съдържащи се в
офертата- оригинал;

III.

Оферта на „ Енерджи Маркет“ АД

На основание чл. 68,ал.4 от ЗОП комисията отвори публично
плика на участника „Енержи Маркет“АД и провери наличието на
3(три) отделни запечатани плика,а
именно
Плик №1 с надпис
„Документи за подбор”, Плик №2 „ Предложение за изпълнение на
поръчката” и Плик № 3 с надпис ”Предлагана цена”.Членовете на
комисията подписаха Плик №3 с надпис „Предлагана цена” и всички
документи, които се съдържат в Плик №2 с надпис „Предложение за
изпълнение на поръчката”.
На основание чл.68, ал.5 от ЗОП комисията отвори Плик № 1 с
надпис „Документи за подбор” на „ Енержи Маркет“ АД и оповести
документите, които той съдържа:
1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в
офертата- оригинал;
2. Представяне на участника-оригинал;
3. Декларация с посочване на ЕИК по чл.23 от ЗТР;
4. Декларация по чл. 47,ал.9 от ЗОП за удостоверяване на
липсата на обстоятелства по чл. 47,ал.1,т.1 от б.”а” до
б.”д“, т.2,
т.3,т.4,ал.2,т.1,т.2а,т4,т.5 и ал.5,т.1 и т.2 от ЗОП – оригинал ;
5. Лицензия за Търговия с електрическа енергия № Л-19415/28.11.2005г. - заверено копие;
6. Решение № И2-Л-194/09.07.2012 г.на ДКЕВР и Решение № И2Л-194/23.07.2015 г. за изменение и удължаване на срока на
лицензията за дейността“търговия с електрическа енергия“;
7. Депозит за участие в търг- гаранция за участие- заверено
копие;
8. Списък на основните договори за доставки с предмет, сходен с
предмета на поръчката, за последните три години,считано от датата на
подаване на офертата- оригинал и доказателства : Удостоверение от
21.11.2014 г. от „ Гранд Хотел София“ АД; Удостоверение от
21.11.2014 г. от „Изток Плаза“ ЕАД;Удостоверение от 21.11.2014г. от
„Тролейбусен транспорт- Пазарджик“ АД и Удостоверение от април
2015 г. от „Майкромет“ ООД – заверени копия ;
9. Декларация за липса на свързаност с друг участник или
кандидат в съответствие с чл. 55,ал.7 от ЗОП –оригинал;
10. Декларация по чл.8,ал.8,т.2 от ЗОП- оригинал;
11. Декларация по чл. 56,ал.1,т.12 –оригинал
12. Декларация по чл.3,т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата,регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици – оригинал;
13. Декларация по чл.6,ал.2 от Закона за мерките срещу
изпирането на пари –оригинал;

14. Декларация за наличие на изградена система за мониторинг,
достъпна за възложителя online- оригинал;
15. Декларация за потвърждаване възможностите за доставки
на цялото количество електроенергия в необходимите срокове и в
необходимото качество –оригинал;
16. Декларация за броя на членовете в балансиращата група с
консумация равна или близка до консумацията на електроенергия на
възложителя- оригинал
17. Сертификат за система на управление на качеството спрямо
изискванията на стандарта ISO 9001:2008 – заверено копие;
18. Общи принципи за разпределяне на небалансите на
стандартната балансираща група с координатор „ Енерджи Маркет“ АД
С изпълнението на посочените действия приключи публичната
част от заседанието на комисията.
Членовете на комисията след като обсъдиха служебните си
ангажименти и предстоящи празници единодушно
решиха
да
проведат следващото си заседание на 07.06.2016 г. от 14.00 часа.
Работно заседание на комисията на 07,06.2016 г.
В състава на комисията се включиха резервните членове по
Заповед № 675/18.05.2016г. - Нина Спасова- административен
секретар на ВАС, на мястото на Христо Томов- началник отдел
УССИ,който е в отпуск и Мариана Едрева-старши експерт счетоводител
на място на Адриана Горанова-главен експерт счетоводител,която е в
отпуск.
Комисията продължи работата с проверка на представените
участниците документи
в Плик 1 относно тяхното наличие
редовност, както и за съответствието на участника с критерии
подбор и изискванията на възложителя, посочени в документацията
участие.
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Относно: Техническите
реализация на поръчката.

за

възможности

на

участниците

От представените материали е видно, че участниците покриват
изискванията за минимално ниво, както следва:
1. Всички участници са представили са приложение № 14
(списък с доставки, които са еднакви или сходни с предмета на
общ. поръчка), изпълнени от тях през последните три години,
заедно с конкретни доказателства;

2.Всички участници са представили са заверени копия от
валидни лицензии от ДКЕВР за „търговия с ел. енергия“, вкл. и за
„координатор на балансираща група“;
3.Всички участници са представили
заверени копия от
сертификат за въведена система за управление на качеството ISO
9001:2008 с обхват предмета на поръчката;
4.Всички участници са представили ,документи удостоверяващи
че разполагат с изградена система за мониторинг на измервателна
точка и администриране на информ. поток, достъпна „on Line“ за
Възложителя;
5. Двама от участниците - ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД и „Енерджи
Маркет“ АД са представили списък-декларация за броя на членовете
на балансиращата група с консумация
на електрическа енергия,
равна или близка до консумацията на възложителя.
„Енерджи МТ"ЕАД е посочил в декларацията си/спр.стр.34 от
офертата/ броя на членовете, присъединени към стандартната
балансираща група на участника. От представената декларация не се
установява, консумацията на електроенертия от членовете на
балансиращата група, а само,че към момента на подаване на офертата
229 бр.са присъединени към стандартната балансираща група на
„Енерджи МТ“ЕАД. Не се установява задължителното минимално
техническо изискване на възложителя, участникът да има и други
членове на балансиращата група с консумация равна или близка до
консумацията на електроенергия на възложителя, съобразно
изискването по р.III.2.3)Технически възможности-т.5 от
Обявлението за поръчка.
6. Представени
са декларации, от всички
участници за
потвърждаване на възможностите за доставки на цялото количество
електроенергия в срок и необходимото качество;
7.Двама от участниците- ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД и „Енерджи
Маркет“ АД. са представили „Общи принципи за разпределяне на
небалансите в рамките на балансиращата група“,съобразно
изискването по р.III.2.3) Технически възможности- т.7 от
Обявлението за поръчка.
Комисията констатира,че за разлика от останалите участници в
офертата на„Енерджи
МТ“ ЕАД липсват „ Общи принципи за
разпределяне на небалансите в рамките на балансираща група“и тя не
не доказва
минималното ниво на
техническите възможности на
участника за изпълнение на поръчката.
Във връзка с горното и на основание чл. 68,ал.9 от ЗОП/отм./
комисията указва на участника „Енерджи МТ“ ЕАД да отстрани
нередовностите в офертата си и представи необходите документи за
подбор:
1. списък-декларация за броя на членовете на балансиращата
група с консумация на ел.енергия близка или равна до консумацията
на възложителя,изискуема по р. III.2.3)Технически възможности-т.5 от
Обявлението за поръчка.

2.“Общи принципи за разпределяне на небалансите в рамките на
балансиращата група“на участника,изискуеми по р. III.2.3)Технически
възможности-т.7 от Обявлението за поръчка.
Документите да бъдат представени в служба „Регистратура“ на
ВАС,ст.1а партер,в сградата на съда в срок до 17.00 часа на петия
работен ден, от получаването на настоящия протокол.
Настоящият протокол се изготви и подписа от
комисията на 14.06.2016 година.

членовете на

КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ : …………………………../Кремена Хараланова/
ЧЛЕНОВЕ :
1. ………………………………………….. /Нина Спасова/
2. …………………………………………. /Любомир Грънчаров/
3. ………………………………………../Красимира Георгиева/
4. …………………………………………/Мариана Едрева/

