ПРОТОКОЛ

по чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
Днес, 07.06.2019 г. комисия в състав:
− Деян Георгиев Димитров – Директор „Европейска интеграция и икономическо
развитие” в Община Монтана;
− Зоя Василева Димитрова – гл. счетоводител в „Регионално депо за отпадъци –
Монтана“ ЕООД;
− Албена Иванова Иванова – еколог в „Регионално депо за отпадъци – Монтана“
ЕООД,
назначена със Заповед №138 от 07.06.2019 г., във връзка с Обява №41 от 22.05.2019
г. и последваща информация за удължаване на първоначалния срок № 41 от 04.06.2019 г.
съгласно чл. 188 ал. 1 и ал. 2 на Управителя на „Регионално депо за отпадъци – Монтана“
ЕООД, се събраха със задача получаване, разглеждане по реда на тяхното постъпване и
оценяване на подадените оферти и класиране на участниците за възлагане на обществена
поръчка с предмет:
„Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите
на „Регионално депо за отпадъци-Монтана“ ЕООД гр. Монтана“
До определения от Възложителя първоначален срок за подаване на оферти – 16:30
ч. на 03.06.2019 г., са получени 2 (две) оферти:
За участие в обществената поръчка бяха получени 2 (два) броя оферти:
1.
„Мост Енерджи“ АД гр. София с оферта вх. № РД-05-18 от 31.05.2019 г., 11:25 ч.
2.
„Кумер“ ЕООД гр. София с оферта вх. № РД-05-19 от 31.05.2019 г., 11:26 ч.
До определения от Възложителя срок за подаване на оферти по чл. 188, ал. 2 от ЗОП
– 16:30 ч. на 03.06.2019 г., е получена още 1 (една) оферта:
3.
„Синергон Енерджи“ ЕООД гр. София с оферта вх. № РД-05-20 от 04.06.2019 г.,
15:20 ч.
След като се запознаха със списъка на постъпилите оферти членовете от комисията
попълниха Декларация за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
При отваряне на офертите не присъстваха представители или упълномощени представители на участниците.
След като от членовете на комисията не постъпиха възражения относно целостта на
пликовете, съдържащи офертите, пристъпиха към отварянето им по реда на тяхното постъпване.
Резултати от разглеждане на офертите:
1. „Мост Енерджи“ АД с ЕИК 201325372 и със седалище и адрес на управление
гр. София 1618, бул. „България“ № 118, представлявано от Тони Латева Тенева – изп. директор, тел. 02 416 98 43, факс: 02 416 05 32, е-mail: office@mostenergy.eu
Участникът е представил необходимите документи за доказване липсата на основание за отстраняване и за съответствието си с изискванията на възложителя.
В заявлението за участие са декларирани следните обстоятелства:
• Участникът няма да използва подизпълнители;
• Участникът не се позовава на капацитета на трети лица;
• Участникът разполага с валидна Лицензия №Л-355-15 от 20.04.2011 г. за търговия
с електрическа енергия, изменена с Решение № И2-Л-355-15 от 12.12.2013 г. с
права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група“.
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• Изпълнени договори през последните 2 (две) години, считано до датата на подаване на офертата, с еднакъв предмет с предмета на поръчката и еднакъв или поголям по обем на количеството електрическа енергия съгласно този по предмета
на поръчката. Участникът е посочил стойностите в количества, датите и съответните получатели, заедно с препратка към доказателства за извършената доставка
по 2 (два) бр. договори.
• Участникът притежава валиден сертификат за управление на качеството: ISO
9001:2008 с обхват „търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група”.
• Участникът притежава валиден сертификат за управление на качеството: ISO
14001:2015 с обхват „търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група”.
• Участникът е декларирал възможностите за доставка на посоченото количество
електрическа енергия в необходимите срокове и с необходимото качество.
Участникът е представил Техническо предложение в съответствие с изискванията на
възложителя.
Участникът е представил Ценово предложение в съответствие с изискванията на
възложителя:
103,16 (сто и три 0,16) лева за 1 MWh нетна активна електрическа енергия без включени: ДДС, акциз, добавка „Задължение към обществото”, определена от КЕВР, мрежови
услуги и други дължими плащания в съответствие със Закона за енергетиката и наредбите
към него.
2. „Кумер“ ЕООД с ЕИК 200907117 и със седалище и адрес на управление гр.
София, бул. „България“ № 109, ет. 17, представлявано от Емилия Йорданова Илиева – управител, тел. 089 688 88 81, е-mail: office@kummerbg.com
Участникът е представил необходимите документи за доказване липсата на основание за отстраняване и за съответствието си с изискванията на възложителя.
В заявлението за участие са декларирани следните обстоятелства:
• Участникът няма да използва подизпълнители;
• Участникът не се позовава на капацитета на трети лица;
• Участникът разполага с валидна Лицензия Л-478-15 от 01.09.2016 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“.
• Изпълнени договори през последните 2 (две) години, считано до датата на подаване на офертата, с еднакъв предмет с предмета на поръчката и еднакъв или поголям по обем на количеството електрическа енергия съгласно този по предмета
на поръчката. Участникът е посочил стойностите в количества, датите и съответните получатели, и разполага с доказателства за извършената доставка по 2 (два)
бр. договори.
• Участникът притежава валиден сертификат за управление на качеството: ISO
9001:2008 с обхват „търговия с електрическа енергия”.
• Участникът притежава валиден сертификат за управление на качеството: ISO
14001:2015 с обхват „търговия с електрическа енергия”.
• Участникът е декларирал възможностите за доставка на посоченото количество
електрическа енергия в необходимите срокове и с необходимото качество.
Участникът е представил Техническо предложение в съответствие с изискванията на
възложителя.
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Участникът е представил Ценово предложение в съответствие с изискванията на
възложителя:
100,78 (сто 0,78) лева за 1 MWh нетна активна електрическа енергия без включени:
ДДС, акциз, добавка „Задължение към обществото” определена от КЕВР, мрежови услуги
и други дължими плащания в съответствие със Закона за енергетиката и наредбите към
него.
3. „Синергон Енерджи“ ЕООД с ЕИК 202668908 и със седалище и адрес на управление гр. София 1000, ул. „Солунска“ №2, адрес за кореспонденция: гр. София 1000,
ул. „Бачо Киро“ №23, представлявано от Пламен Димчев Тонев и Димитър Христов Бартов – управители, тел. 088 371 7101, е-mail: office@synergonenergy.bg
Участникът е представил необходимите документи за доказване липсата на основание за отстраняване и за съответствието си с изискванията на възложителя.
В заявлението за участие са декларирани следните обстоятелства:
• Участникът няма да използва подизпълнители;
• Участникът не се позовава на капацитета на трети лица;
• Участникът разполага с валидна Лицензия Л-430-15 от 06.11.2014 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“.
• Участникът притежава валиден сертификат за управление на качеството: ISO
9001:2008 с обхват „търговия с електрическа енергия”.
• Участникът е декларирал възможностите за доставка на посоченото количество
електрическа енергия в необходимите срокове и с необходимото качество.
В заявлението участникът не е посочил следните обстоятелства:
• Изпълнени договори през последните 2 (две) години, считано до датата на подаване на офертата, с еднакъв предмет с предмета на поръчката и еднакъв или поголям по обем на количеството електрическа енергия съгласно този по предмета
на поръчката.
• Валиден сертификат за управление на качеството: ISO 14001:2015 с обхват „търговия с електрическа енергия”.
Участникът е представил Техническо предложение в съответствие с изискванията на
възложителя.
Участникът е представил Ценово предложение в съответствие с изискванията на
възложителя:
136,00 (сто тридесет и шест) лева за 1 MWh нетна активна електрическа енергия без
включени: ДДС, акциз, добавка „Задължение към обществото” определена от КЕВР, мрежови услуги и други дължими плащания в съответствие със Закона за енергетиката и наредбите към него.
Във връзка с изложеното по-горе, комисията счита, че участникът не е предоставил
необходимата информация, от която комисията да може да направи категорично и обосновано заключение относно съответствието му с изискванията на възложителя и предлага
на същия за отстраняване участника „Синергон Енерджи“ ЕООД гр. София.
Правно основание: чл. 107, т. 5 от ЗОП.
Фактическо основание: Предложението за изпълнение на поръчката на участник
„Синергон Енерджи“ ЕООД гр. София не отговаря на изискванията на възложителя, с оглед на следните мотиви:
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Участникът е подал заявление за участие, което не отговаря на условията за представяне относно следните обстоятелства:
1.
Изпълнени договори през последните 2 (две) години, считано до датата на подаване
на офертата, с еднакъв предмет с предмета на поръчката и еднакъв или по-голям по
обем на количеството електрическа енергия съгласно този по предмета на поръчката
2.
Наличие на валиден сертификат за управление на качеството: ISO 14001:2015 с обхват „търговия с електрическа енергия”.

1.

2.

1.
2.

Оценка на участниците:
Критерият за оценка е най-ниска цена.
„Мост Енерджи“ АД гр. София
103,16 (сто и три 0,16) лв./MWh
„Кумер“ ЕООД гр. София
100,78 (сто 0,78) лв./MWh
Класиране на участниците:
място: „Кумер“ ЕООД гр. София с предложена цена 100,78 (сто 0,78) лева за 1
MWh.
място: „Мост Енерджи“ АД гр. София с предложена цена 103,16 (сто и три 0,16) лева
за 1 MWh.

Комисията предлага на Управителя на „Регионално депо за отпадъци – Монтана“
ЕООД, в качеството му на Възложител, да сключи договор с предмет „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „Регионално депо за
отпадъци-Монтана“ ЕООД гр. Монтана“ с класирания на първо място участник: „Кумер“
ЕООД с ЕИК 200907117 и със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „България“ № 109, ет. 17, представлявано от Емилия Йорданова Илиева – управител.
Настоящият протокол е съставен на 10.06.2019 г. и ведно с цялата документация по
обществената поръчка се предава на възложителя за сключване на договор на основание
чл. 194, ал. 1 от ЗОП.
К О М И С И Я:

*
(Деян Димитров)

В Ъ З Л О Ж И Т Е Л:

*
(Зоя Димитрова)

*
(Мариела ЖИВКОВА)
11.06.2019 г.

(дата на получаване на протокола)

*
(Албена Иванова)
* Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД
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