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Р Е Ш Е Н И Е 

 № 644/19.12.2018 г. 

 

Подписаният по-долу Иван ******** Лазаров, в качеството си на Кмет на Община Вършец, 

на основание чл. 181, ал. 6, чл. 22, ал. 1, т. 6 и чл. 108, т. 1 от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП), във вр. с чл. 109 от ЗОП, и констатациите и мотивите, обективирани в 

утвърдения от мен на дата 18.12.2018 г. Протокол от 13.12.2018 по чл. 181, ал. 4 от ЗОП, във 

връзка с чл. 181, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП и чл. 61 от ППЗОП, от заседанията на комисията, проведени 

на 16.11.2018 г., 29.11.2018 г. и на 13.12.2018 г., назначена с моя  Заповед № 611/16.11.2018 г. за 

извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на получените оферти за участие в 

обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП – „публично състезание“ с предмет: 

„Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение и координатор на 

балансираща група за нуждите на Община Вършец за срок от 12 месеца”, открита с мое 

Решение № 574 от 25.10.2018 г., с уникален номер в РОП 00850-2018-0015, с настоящото 

решение 

 

I. ОБЯВЯВАМ 

 

1. Отстранени участници от процедурата на основание чл. чл. 107, т. 2, буква „а” от 

ЗОП и обявените от Възложителя условия, както следва:  

Участник „Енерджи Маркет“ АД. 

         В ценовото предложение на участника е записана цена 0,09310 лв., без ДДС за 1 kWh нетна 

активна електроенергия за ниско напрежение с закръгление до петият знак, която не отговаря на 

изискванията на възложителя, а именно: Съгласно документацията за обществената поръчка 

образец 7 „Ценово предложение” - предложената от участниците в обществената поръчка 

цена следва да е за 1 kWh нетна активна електроенергия ниско напрежение в лева без ДДС, 

като предложението следва да е с точност до третият знак след десетичната запетая 
съгласно отговор на питане изх.№ 7000-582/1/01.11.2018 г., качено на 01.11.2018 г. в 

електронната преписка на обществената поръчка в раздел „Профила на купувача“ в сайта на 

община Вършец. Разясненията на Възложителя са задължителни за участниците в обществената 

поръчка и те стават неразделна част от документацията. С даденото разяснение изрично е 

посочено, че ценовото предложението на участника следва да е с точност до третият знак 

след десетичната запетая. 
                                                      

Участник „Енекод“ АД.  

         В ценовото предложение на участника е записана цена 0.0888 лв., без ДДС за 1 kWh нетна 

активна електроенергия за ниско напрежение с закръгление до четвъртият знак, която не 

отговаря на изискванията на възложителя, а именно: Съгласно документацията за 

обществената поръчка образец 7 „Ценово предложение” - предложената от участниците в 

обществената поръчка цена следва да е за 1 kWh нетна активна електроенергия ниско 

напрежение в лева без ДДС, като предложението следва да е с точност до третият знак след 

десетичната запетая съгласно отговор на питане изх.№ 7000-582/1/01.11.2018г., качено на 

01.11.2018 г., в електронната преписка на обществената поръчка в раздел „Профила на купувача“  
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в сайта на община Вършец.Разясненията на Възложителя са задължителни за участниците в 

обществената поръчка и те стават неразделна част от документацията. С даденото разяснение 

изрично е посочено, че ценовото предложението на участника следва да е с точност до 

третият знак след десетичната запетая. 
   

   Участник „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД. 
   В ценовото предложение на участника е записана цена 0,09 лв., без ДДС за 1 kWh нетна 

активна електроенергия за ниско напрежение с закръгление до вторият знак, която не отговаря 

на изискванията на възложителя, а именно: Съгласно документацията за обществената 

поръчка образец 7 „Ценово предложение” - предложената от участниците в обществената 

поръчка цена следва да е за 1 kWh нетна активна електроенергия ниско напрежение в лева 

без ДДС, като предложението следва да е с точност до третият знак след десетичната 

запетая съгласно отговор на питане изх.№ 7000-582/1/01.11.2018г., качено на 01.11.2018 г. в 

електронната преписка на обществената поръчка в раздел „Профила на купувача“ в сайта на 

община Вършец.Разясненията на Възложителя са задължителни за участниците в обществената 

поръчка и те стават неразделна част от документацията. С даденото разяснение изрично е 

посочено, че ценовото предложението на участника следва да е с точност до третият знак 

след десетичната запетая. 
 

 Във връзка с изложеното и съгласно чл. 39, ал. 1 от ППЗОП „при подготовка на офертите 

участниците са длъжни да спазват изискванията на възложителите“. Правилата за 

провеждане на процедурите по ЗОП са строго формални и участниците следва да се придържат 

точно към тях.  В този смисъл е Решение на КЗК № 1189 от дата 12.09.2014 г. по преписка № 

КЗК-944/20.08.2014 г. и Решение  на КЗК № 133 от дата 14.02.2013 г. по преписка № КЗК-

45/2013 г. 

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно предлага на 

Възложителя отстраняване на участниците чиито ценови оферти не отговарят на изискванията 

на възложителя от последващо участие на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, поради 

представяне на ценова оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 

поръчката. В този смисъл така представинети ценови оферти на участниците „Енерджи маркет“ 

АД, „Енекод“ АД и „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД се явяват „неподходяща оферта“ по смисъла на § 

2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. 
 

 

           2. Допуснати участници съгласно изискванията на ЗОП и обявените от Възложителя 

условия. 

1. „Мост енерджи“ АД 

2. „Енерго ПРО енергийни услуги“ ЕООД 

3. „Кумер“ ООД 

 

           3. Класирането на участниците в процедурата на основание чл. 61, т. 7 от ППЗОП, 

съгласно критерий „икономически най-изгодна оферта“, определена въз основа на 

критерий за възлагане „най-ниска цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП, в следния ред: 
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1. „ЕНЕРГО ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление 

гр.Варна 9009, бул.“Владислав Варненчик“ № 258 с предложена цена за доставка за един кWh 

нетна активна електроенергия за ниско напрежение -  0,085 лева без ДДС /нула цяло нула осем, 

пет лева без ДДС/ за реално използвани количества. 

2. „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД със седалище и адрес на управление гр.София 1618, 

бул.“България“ № 118 с предложена цен за доставка за един кWh нетна активна електроенергия 

за ниско напрежение е: 0,095 лева без ДДС /нула цяло нула девет пет лева лез ДДС/ за реално 

използвани количества. 

 

Мотиви: Участниците са допуснати до оценка, поради установяване на съответствие на 

подадените от тях оферти с условията на Възложителя. Участниците са допуснати до класиране 

от комисията, след установяване на съответствие с изискванията за лично състояние и 

предварително обявените критерии за подбор при спазване реда за разглеждане на оферти по чл. 

181, ал. 2 от ЗОП и чл. 61 от ППЗОП. Класирането на участниците се основава на извършеното 

от комисията оценяване, съобразно с предварително обявения критерий за определяне на 

икономически най-изгодната оферта, а именно въз основа на критерий за възлагане „най-ниска 

цена“, в низходящ ред.  

 

II. ОПРЕДЕЛЯМ 

 

На основание чл. 109 от ЗОП за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка 

на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение и координатор на балансираща 

група за нуждите на Община Вършец за срок от 12 месеца”, открита с мое Решение № 574 

от 25.10.2018 г., с уникален номер в РОП 00850-2018-0015, класираният на първо място от 

комисията участник „ЕНЕРГО ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ“ ЕООД, със седалище и адрес 

на управление гр.Варна 9009, бул.“Владислав Варненчик“ № 258 с предложена цена за доставка 

за един кWh нетна активна електроенергия за ниско напрежение -  0,085 лева без ДДС /нула 

цяло нула осем, пет лева без ДДС/ за реално използвани количества. 
 

с които да бъде сключен договор за изпълнение на обществената поръчка при условията на 

чл. 112 от ЗОП. 
 

Мотиви: За участника, определен за изпълнител на обществената поръчка са налице 

условията по чл. 109 от ЗОП, не се установяват основанията за отстраняване и участникът 

отговаря на поставените от Възложителя критерии за подбор, а подадената от него оферта 

съответства на предварително обявените условия. Участника е предложил най-ниска цена за 

изпълнение на обществената поръчка поради което е класиран на първо място. 
 

 

III. На основание чл. 112, ал. 1, във връзка с ал. 6 от ЗОП, да се сключи в едномесечен срок 

след влизането в сила на решението за определяне на изпълнител, договор за възлъгане 

изпълнението на обществена поръчка с участника, класиран на първо място и определен за 

изпълнител на обществената поръчка при съблюдаване разпоредбата на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.  
 

IV. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП и чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП, настоящото решение 

се изпраща до всички участници в процедурата в 3 (три) дневен срок, считано от датата на 

издаването му, по някои от посочените в чл. 43, ал. 2 от ЗОП начини, като едновременно с това 
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се публикува, заедно с протокола на комисията в „Профила на купувача“, по електронната 

преписка на настоящата обществена поръчка, на следния адрес:  

http://www.varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled25 в деня на 

изпращане на решението до участниците. 
 

V. Настоящото решение е индивидуален административен акт и подлежи на обжалване  

по реда на чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП - в 10 (десет) дневен срок от получаването му от лицата по 

чл. 198, ал. 1, т. 3 от ЗОП пред: 

Комисията за защита на конкуренцията 

Република България 

гр. София 1000,  

бул. „Витоша“ №18 

Тел.: 02 9884070;  

Факс: 02 9807315; E-mail: cpcadmin@cpc.bg ;   

Интернет адрес: http://www.cpc.bg  

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .………(подпис)…….…… 

 

                   ИНЖ. ИВАН ******** ЛАЗАРОВ 

                                       КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ 

 

 

 

       *Забележка: Заличена информация съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2, ал.1 от 

ЗЗЛД. 
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