
 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 1624  

гр.София, 18.06.2019 г. 

 

На основание чл. 108, т. 1 и чл. 22, ал. 1, т. б и ал. 5 ЗОП, във връзка с чл. 
181, ал. 6 ЗОП, както и въз основа на утвърден доклад по чл. 103, ал. 3 ЗОП на 
17.06.2019 г., отразяващ работата на комисията, назначена със заповед № 
863/22.03.2019 г. и заповед № 1475/04.06.2019 г. на председателя на ВАС, в 
качеството му на възложител по чл. 5, ал. 2, т. 7 ЗОП, за разглеждане и оценка на 
получените оферти за участие и класиране на участниците в публично състезание 
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 сграда, гр. София, УБ „Лозенец”, община 
Царево и УБ „Бели Искър”, община Самоков”, открита с решение № 
718/27.02.2019 г. на възложителя и уникален номер в Регистъра на обществените 
поръчки при АОП: 00048-2019-0001, адрес „Профил на купувача”: 
http://www.sac.government.bg/pages/bg/procedure2019 

ОБЯВЯВАМ: 

1. Класирането на участниците в процедурата по критерии за възлагане - 
икономически най-изгодна оферта по критерий-„най-ниска цена”, както следва: 

Първо място: „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД, с предложена цена за 1 /един/ 
MWh нетна активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение 102,71 
/словом: сто и два лева и седемдесет и една стотинки/ без ДДС; 

Второ място: „Кумер” ООД, с предложена цена за 1 /един/ MWh нетна 
активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение 104.91 /словом: сто и 
четири лева и деветдесет и една стотинки/ без ДДС; 

Трето място: „Мост енерджи” ООД, с предложена цена за 1 /един/ MWh 

http://www.sac.government.bg/pages/bg/procedure2019


 

 

нетна активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение 106.23 
/словом: сто и шест лева и двадесет и три стотинки/ без ДДС; 

Четвърто място: „Енекод” АД, с предложена цена за 1 /един/ MWh нетна 
активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение 115.99 /словом: сто и 
петнадесет лева и деветдесет и девет стотинки/ без ДДС; 

Пето място: „Енерго-Про Енергийни Услуги” ЕООД, с предложена цена за 1 
/един/ MWh нетна активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение 
119.98 /словом: сто и деветнадесет лева и деветдесет и осем стотинки/ без ДДС.  

Мотиви: Класирането на участниците се основава на извършеното от 
комисията оценяване, съобразно предварително обявения критерии за определяне 
на икономически най-изгодната оферта – с критерий за възлагане „най-ниска 
цена”. Офертата, в която е посочена най-ниска цена за изпълнение на поръчката, 
се класира на първо място. Оценяването е извършено след предварителен подбор 
на участниците и установяване на съответствието им с изискванията за лично 
състояние и поставените от Възложителя критерии за подбор, както и установено 
съответствие на офертите с предварително обявените условия. При определяне на 
икономически най-изгодната оферта според обявения критерии за възлагане „най-
ниска цена”, ценовите предложения на допуснатите участници са оценени и 
класирани съобразно получения резултат. 

2. ОПРЕДЕЛЯМ за изпълнител на обществената поръчка, участникът 
класиран на първо място – „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД, оферта с вх.№ 5083, 
подадена на 21.03.2019 г., в 11.26 часа, с предложена цена за 1 /един/ MWh нетна 
активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение 102,71 /словом: 
сто и два лева и седемдесет и една стотинки/ без ДДС. 

Мотиви: За участника определен за изпълнител на обществената поръчка са 
налице условията по чл. 109 ЗОП, а именно: отговаря на общите изисквания, 
определени от възложителя в документацията за участие в обществената поръчка, 
не са налице задължителните и посочените от възложителя основания за 
отстраняване, участникът отговаря на поставените критерии за подбор, а 
подадената от него оферта съответства на предварително обявените условия. 
Същият е предложил най-ниска цена за изпълнението на поръчката, поради което 
е класиран на първо място. 

 

3. На основание чл. 43, ал. 1 ЗОП настоящото решение да се изпрати в 
тридневен срок до участниците в процедурата, по някой от посочените в чл. 43, ал. 
2 ЗОП начини. 



 

 

4. На основание чл. 36а, ал. 1, т. 2 ЗОП, във връзка с чл. 24, ал. 2, т. 2 
ППЗОП настоящото решение да се публикува в електронната преписка на 
обществената поръчка, в раздел „Профил на купувача”, на електронната страница 
на ВАС, в деня на изпращането му на участниците в процедурата. 

5. Орган, пред който решението подлежи на обжалване: Комисия за защита 
на конкуренцията, гр.София, бул. Витоша № 18. 

6. Електронна поща: cpcadmm@cpc.bg; Интернет aдpec: www.cpc.bg 

 

Срок за подаване на жалба: Жалби могат да се подават в десетдневен срок 
от получаването на решението за определяне на изпълнител, съгласно 
разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 7 ЗОП. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: …..-п-………… 

ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД 
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