РЕШЕНИЕ
№14/29.03.2019г.
на осн. Чл. 181, ал.6 от ЗОП
Подписаният д-р Александър Стефанов Величков, изпълнителен директор на
МБАЛ ”Д-р Никола Василиев”АД, гр.Кюстендил, като взех предвид, предоставения ми
и утвърден от мен протокол и документация от комисията в състав: председател адв.
Димитър Йорданов Димитров, и членове: Бойко Стойнев Георгиев, Елка Георгиева
Дойчинова, Елена Иванова Ангелова, и Емил Здравков Вучков, резервни членове:
Офелия Стоилова и Златка Василева, назначена със заповед №12/18.03.2019г. на
изп.директор на горното дружество, извършила разглеждане, оценка и класиране на
офертите за участие в процедурата по „Доставка на нетна електрическа енергия - ниско
напрежение, координиране на стандартна балансираща група, пълно администриране
на информационния поток с ECO и поемане на разходите за небаланси” за нуждите на
МБАЛ”Д-р Никола Василиев”АД, гр.Кюстендил.
Процедурата е по реда на чл.20, ал.2 във вр. с чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП.
От представения на комисията списък се установи, че оферти са подали
следните участници:
1. „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ”ООД, гр.София, ЕИК131481248;
2. „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ”АД, гр.София, ЕИК131200181;
3. „Чез Трейд България” ЕАД, гр.София, ЕИК113570147;
Комисията е извършила действията, указани в чл. 54 и сл. от ППЗОП като
отворила офертите по реда на постъпването им, като във всяка от тях намерила
запечатан плик с ценово предложение и техническо предложение, като трима от
членовете на комисията са разписали пликовете с ценовите предложения и
техническите предложения.
Комисията е разгледала документите, приложени към офертите и представения
към всяка от тях еЕЕДОП, както и изискваните от възложителя документи, в т.ч. и
декларации за съгласие с клаузите на проекто договора, подписани от лицата, които
представляват участника.
Комисията не е установила наличие на обстоятелства по чл.54, ал.8 от ППЗОП,
както и несъответствие на оферта с изискванията на възложителя поради, което е
отворила ценовите предложения на всички участници и ги е оценила, доколкото тези
ценови предложения отговарят на изискванията на възложителя.
От представените от участниците ценови предложения в запечатаните пликове
се установиха следните предложени цени за 1 MWh без ДДС:
1. „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ”ООД, гр.София, ЕИК131481248: 99,00лв.
без ДДС;
2. „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ”АД, гр.София, ЕИК131200181: 99,85лв. без ДДС;
3. „Чез Трейд България” ЕАД, гр.София, ЕИК113570147: 99,71лв. без ДДС;
Доколкото комисията е установила съответствие на всяка една от офертите с
предварително обявените от възложителя условия, в т.ч. притежание на лицензия за
търговия с електрическа енергия и всички предложени цени са под определения от
възложителя праг от 100лв. без ДДС за 1 MWh, е пристъпила към оценяване и

класиране на участниците по обявения от възложителя критерий „най-ниска
предложена цена“.
Със свое единодушно решение комисията е класирала участниците в
процедурата за „Доставка на нетна електрическа енергия - ниско напрежение,
координиране

на

стандартна

балансираща

група,

пълно

администриране

на

информационния поток с ECO и поемане на разходите за небаланси” за нуждите на
МБАЛ”Д-р Никола Василиев”АД, гр.Кюстендил, по критерия „най-ниска цена“ при
съответните цени без ДДС, което класиране ОБЯВЯВАМ както следва:
1. „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ”ООД, гр.София, ЕИК131481248 при цена от
99,00лв. без ДДС;
2. „Чез Трейд България” ЕАД, гр.София, ЕИК113570147 при цена от 99,71лв.
без Д ДС;
3.

„ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ”АД, гр.София, ЕИК131200181 при цена от 99,85лв.
без ДДС;
С оглед горното и на онование чл. 181, ал.6 от ЗОП

РЕШИХ:
Определям за изпълнител на поръчката за „Доставка на нетна електрическа
енергия - ниско напрежение, координиране на стандартна балансираща група, пълно
администриране на информационния поток с ECO и поемане на разходите за
небаланси”

за

нуждите

на

МБАЛ”Д-р

Никола

Василиев”АД,

гр.Кюстендил,

класираният на първо място участник, предложил най-ниска цена: „ЕНЕРДЖИ
МАРКЕТ ГЛОБАЛ”ООД, гр.София, ЕИК131481248 при цена от 99,00лв. без ДДС за 1
MWh.
Настоящето решение да се изпрати на участниците' и да се публикува в
профилана купувача, като подлежи на обжалване по реда на ЗОП.
Връзка

към

електронната

преписка

в

профила

на

купувача:

http://mbalkn.eom/index.php/profil-na-kupuvacha/op-pr/l 53-мбал-д-р-никола-василиев-ад,гр-кюстеняип-обявява-процедура-за-възлагане-на-обшествена-поръчка-на-основаниечл-20-ал-2-за-доставка-на-нетна-електрическа-енергия— ниско-напрежение

