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вх.№ РД -20- 795/15.11.2018г.

ПРОТОКОЛ №2
(продължение на Протокол вх.№ РД-20-778 от 07 ноември 2018г.)
от
15 ноември 2018г. за дейността на комисията назначена по реда чл.51, ал.1 от ППЗОП със
заповед на Зам.-ректора по ФМБ на ИУ - Варна № РД-06-3731/06.11.2018г. за разглеждане
и оценка на офертите по реда на тяхното постъпване и за класиране на участниците в
обществена поръчка с ред за възлагане публично състезание /основание чл.20, ал.2, т.2 и
глава двадесет и пета от ЗОП/, обявена с решение № РД-21-3404/12.10.2018г. и
публикувана в АОП под уникален номер 872713 с предмет „Избор на доставчик на .
активна нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за
нуждите на Икономически университет - Варна”
/код, съгласно общия терминологичен речник /CPV/: 0931 0000/.
В 16:30 часа на 15 ноември 2018г. в Конферентна зала 320 в Учебен корпус - 1 на
Икономически университет - Варна, адрес: гр. Варна, бул. „Княз Борис I” № 77,
определената комисия за разглеждане и оценка на офертите по реда на тяхното
постъпване и за класиране на участниците в обществената поръчка се събра в състав:
1. Владимир Новаков - председател - експерт „Обществени поръчки”;
2. доц. д-р Андрияна Андреева - член - юрисконсулт в ИУ - Варна;
3. инж.Владко Влаев - член - Ръководител отдел „Стопанска и инвестиционна
дейност“ в ИУ-Варна.
В изпълнение на чл.54, ал.9 от ППЗОП в срока от 5 /пет/ работни дни от
получаването на протокол вх.№ РД-20-778/07.11.2018г. /08.11.2018г./ участникът в
процедурата „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД с писмо вх.№ 89.4-14.11.2018г. е представил
декларации за съгласие с текста на договора и за валидността на офертата на участник в
процедура, подписани от директорите на предприятието.

ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕЦИТИРАНИТЕ КОНСТАТАЦИИ КОМИСИЯТА РЕШИ:
1.
На основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП и във връзка с т.11.1. и
т.23.1. от Описанието на обществената поръчка, да бъде отстранен от участие в
обществената поръчка „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД с мотив, че участникът е
представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия по
процедурата, а именно, че не е представил в срок /до 16.30ч. на 15.11.2018г/
декларация №2 по приложение 4 от дЬкументацията за лично състояние на
представляващите участника за липса на пречки за сключване на договор
/основание чл.54, ал.1 т.1,2 и т.7 от 3011/, подписана от директорите на
предприятието.

/
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2.
Да бъдат допуснати до разглеждане на заявените данни от участниците
„Енерго-про енергийни услуги“ ЕООД и „Енерджи Маркет“ АД относно критериите
за подбор за липса на основание за отстраняване /информацията за
годност/правоспособност, икономическо и финансово състояние и техническа и
професионална способност/ определени от Възложителя.
1.
„Енерго-про енергийни услуги“ ЕООД с вх.№ 89.2./05.11.2018г. от
13.50ч., декларира:
- наличие на валидна лицензия за търговия с електрическа енергия № Л-19915/27.02.2006г., ведно с решение на КЕВР, допълващо лицензията с права и задължения на
координатор на стандартна балансираща група, вкл. регистрация в ECO ЕАД;
- че през последните три приключили финансови години дружеството е реализирало
оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, надхвърлящ 528 066.00 лв. (петстотин
двадесет и осем хиляди шестдесет и шест лева), без включен ДДС;
- че през последните три години от датата на подаване на офертата дружеството е
изпълнило повече от една доставка с предмет доставка на нетна електрическа енергия,
координатор на балансираща група;
- че има разработена, внедрена и сертифицирана валидна система за управление на
качеството по стандарт ISO 9001:2015 от 03.02.2018г., приложима за търговията с енергия
и енергоносители.
Комисията приема, че заявените данни от участника „Енерго-про енергийни услуги“
ЕООД относно критериите за подбор за липса на основание за отстраняване
/информацията за годност/правоспособност, икономическо и финансово състояние и
техническа и професионална способност/, удовлетворяват изискванията на Възложителя.

2.
„Енерджи Маркет“ АД с вх.№ 89.3./05.11.2018г. от 14.20ч., декларира:
- наличие на валидна лицензия за търговия с електрическа енергия № JI-19415/28.11.2005г., ведно с решение за допълваща лицензия с права и задължения на
координатор на стандартна балансираща група и за продължаване на срока;
- че през последните три приключили финансови години дружеството е реализирало
оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, надхвърлящ 528 066.00 лв. (петстотин
двадесет и осем хиляди шестдесет и шест лева), без включен ДДС;
- че през последните три години от датата на подаване на офертата дружеството е
изпълнило повече от една доставка с предмет доставка на нетна електрическа енергия,
координатор на балансираща група;
- че има разработена, внедрена и сертифицирана валидна до 30.03.2019г. система за
управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008, приложима за търговията с енергия
и енергоносители.
Комисията приема, че заявените данни от участника „Енерджи Маркет“ АД относно
критериите за подбор за липса на основание за отстраняване /информацията за
годност/правоспособност, икономическо и финансово състояние и техническа и
професионална способност/, удовлетворяват изискванията на Възложителя.

ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕЦИТИРАНИТЕ КОНСТАТАЦИИ КОМИСИЯТА РЕШИ:
Да бъдат допуснати до разглеждане на „Предложението за изпълнение на
поръчката в съответствие с техническата спецификация“ на участниците „Енергопро енергийни услуги“ ЕООД и „Енерджи Маркет“ АД.
1. „Енерго-про енергийни услуги“ ЕООД с вх.№ 64.3./09.10.2017г. от 11.20ч.
С предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация участникът декларира:
1.
Спазване разпоредбите на Закона за енергетика /ЗЕ/ и наредбите към него,
както и всички нормативни изисквания на Правилата за търговия с електрическа енергия
/ПТЕЕ/, Правилата за измерване на количеството на електрическата енергия, /Приети от
КЕВР/ и разпорежданията на Електроенергийния системен оператор.
2.
Отговорност за балансиране съгласно чл.57, ал.1 от ПТЕЕ, както и
включване на обектите на Възложителя, посочени в Документацията към поръчката, както
и новорегистрирани обекти в стандартна балансираща група, без Възложителят да
заплаща такса за участие с регистрация като участник в стандартна балансираща група
като непряк член съгласно ПТЕЕ.
3.
Доставка на непрекъснато необходимото количество електрическа енергия в
срок и с необходимото качество.
4.
Осигуряване на прогнозиране на потреблението на обектите на Възложителя
и извършване на планиране и договаряне на конкретни количества нетна електрическа
енергия, съгласно ПТЕЕ.
5.
Че при невъзможност за изпълнение на задълженията по договора и когато
Възложителя премине към доставка на електрическа енергия от Доставчик от последна
инстанция /ДПИ/, ще заплаща разликата между стойността на договорената електрическа
енергия и стойността на доставената електрическа енергия от ДПИ до избиране на друг
доставчик.
6.
Съгласие за срок за изпълнение на поръчката - 12 /дванадесет/ месеца, който
започва да тече от датата на първия регистриран график за доставка на нетна активна
електрическа енергия в системата за администриране на пазара на електрическа енергия
(MMS), съгласно нормативни изисквания на ПТЕЕ.
7.
Задължение да представи преди подписване на договора гаранцията,
обезпечаваща изпълнението му, съгласно условията на документацията.
8.
Брой членове, присъединени към стандартната балансираща група - 18235.
Комисията приема, че предложението за изпълнение на поръчката на участника
„Енерго-про енергийни услуги“ ЕООД, удовлетворяват изискванията на Възложителя.

2. „Енерджи Маркет“ АД с вх.№ 89.3./05.11.2018г. от 14.20ч.
С предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация участникът декларира:
1.
Спазване разпоредбите на Закона за енергетика /ЗЕ/ и наредбите към него,
както и всички нормативни изисквания на Правилата за търговия с електрическа енергия
/ПТЕЕ/, Правилата за измерване на количеството на електрическата енергия, /Приети от
КЕВР/ и разпорежданията на Електроенергийния системен оператор.
2.
Отговорност за балансиране съгласно чл.57, ал.1 от ПТЕЕ, както и
включване на обектите на Възложителя, посочени в Документацията към поръчката, както
и новорегистрирани обекти в стандартна балансираща група, без Възложителят да
заплаща такса за участие с регистрация като участник в стандартна балансираща група
като непряк член съгласно ПТЕЕ.
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3.
Доставка на непрекъснато необходимото количество електрическа енергия в
срок и с необходимото качество.
4.
Осигуряване на прогнозиране на потреблението на обектите на Възложителя
и извършване на планиране и договаряне на конкретни количества нетна електрическа
енергия, съгласно ПТЕЕ.
5.
Че при невъзможност за изпълнение на задълженията по договора и когато
Възложителя премине към доставка на електрическа енергия от Доставчик от последна
инстанция /ДПИ/, ще заплаща разликата между стойността на договорената електрическа
енергия и стойността на доставената електрическа енергия от ДПИ до избиране на друг
доставчик.
6.
Съгласие за срок за изпълнение на поръчката - 12 /дванадесет/ месеца, който
започва да тече от датата на първия регистриран график за доставка на нетна активна
електрическа енергия в системата за администриране на пазара на електрическа енергия
(MMS), съгласно нормативни изисквания на ПТЕЕ.
7.
Задължение да представи преди подписване на договора гаранцията,
обезпечаваща изпълнението му, съгласно условията на документацията.
8.
Брой членове, присъединени към стандартната балансираща група - 1342.

Комисията приема, че предложението за изпълнение на поръчката на участника
„Енерджи Маркет“ АД, удовлетворяват изискванията на Възложителя.
*

ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕПИТИРАНИТЕ КОНСТАТАЦИИ КОМИСИЯТА РЕШИ:
1.
Да бъдат допуснати до разглеждане, оценка и класиране на „Ценовите
параметри“ на участниците „Енерго-про енергийни услуги“ ЕООД и „Енерджи
Маркет“ АД.
2.
„Ценовите параметри“ да се отварят в Конферентна зала 320 в Учебен
корпус - 1 на Икономически университет - Варна, бул."Княз Борис I" №77, гр.Варна
от 09.00ч. на 20 ноември 2018г. на заседание, на което могат да присъстват
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и
представители на средствата за масово осведомяване.
3.
Съгласно изискванията на. чл. 57, ал.З от ППЗОП, възлага на
Председателя на комисията да организира обявяването на датата, часа и мястото на
отваряне на ценовите параметри, чрез публикуване на съобщение в Профила на
купувача на Възложителя.

КОМИСИЯ:

1.

Владимир~йоваков!

ЗАЛИЧЕН н а ОСНОВАНИЕ Ч .. I , АЛ.1 0 1
^

2.

ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛКЧНИ ГЕДА!^НИ

доц.д-р Андрияна Андреева...

инж. Владко Влаев............................ гг- г /
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