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РЕШЕНИЕ

№

УЗ

гр. Кубрат, .

Подписаният по-долу Орхан Ахмед Мехмед в качеството си на вр.и.д. Кмет на
община Кубрат - Възложител по смисъла на чл.5, ал.2, т.9 от ЗОП, на основание чл.22, ал.1,
т.6, чл.106, ал.6, чл.108, т.1, от ЗОП, като взех предвид Протоколи №1/27.01.2017г.,
№ 2/02.02.2017г., № 3/08.02.2017г., №4/09.02.2017г. от работата на комисия назначена с моя
Заповед №32/27.01.2017г. и утвърдения Доклад по чл.106, ал.1 от ЗОП, във връзка с ал.6
на същия член и във връзка с Решение № 11/05.01.2017год. на Кмета на община Кубрат за
откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка- публично състезание по реда
на чл.18, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП ) с предмет: „Доставка на
електрическа енергия - ниско напрежение за нуждите на Община Кубрат, улично осветление
на територията на общината и детски градини, детска ясла „Мир“ на територията на Община
Кубрат за срок от 12 месеца“, с Уникален номер на поръчката в РОП на АОП 00803-20170001

ОБЯВЯВАМ:

I. Крайното класиране на участниците в процедурата, отговарящи на изискванията на ЗОП,
обявлението, документацията за участие и обявения критерий за избор на изпълнител:
„Икономически най-изгодна оферта“ - въз основа на оптималносъотношение качество/цена,
съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП:
1.

На първо място участника „Мост Енерджи“ АД, оферта с Вх.№УД-02-20-89/20.01.2017г.

Оценка на икономическа стабилност на балансиращата група(Т):
Брой членове в балансиращата група - 4 152 /четири хиляди сто петдесет и два/ броя.
Получен брой точки: Т = Тп/Тшах х 10 = 4152/12790 х 10 =3т
Предлагана цена (С):
Предложение на участника: 63.70 /шестдесет и три лева и седемдесет ст./ лв. без вкл. ДДС за един
МШЬ нетна активна ел.енергия.
Получен брой точки съгласно методиката за оценка:
С = С тш /С п х 90 = 63.70/63.70 х 90 = 90т.
Получена комплексна оценка КО = С + Т = 90+3=93т.

2.

На второ място участника ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕООД, оферта с Вх.№ УД-0220-131/26.01.2017г.

Оценка на икономическа стабилност на балансиращата група(Т):
Брой членове в балансиращата група —12 790 /дванадесет хиляди седемстотин и деветдесет/ броя.
Получен брой точки: Т = Тп/Тшах х 10 = 12790/12790 х 10 =10т.
Предлагана цена (С):

Предложение на участника: 69.43 /шестдесет и девет лева и четиридесет и три ст./ лв. без вкл. ДДС за
един МЛУН нетна активна ел.енергия.
Получен брой точки съгласно методиката за оценка:
С = Сгшп/Сп х 90 =63.70/69.43 х 90 = 82.57т.
С =82.57т.
Получена комплексна оценка КО = С + Т = 82.57+10=92.57т.
3.

На трето място Участник „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД, оферта с Вх.№
УД-02-20-132/26.01.2017г.

Оценка на икономическа стабилност на балансиращата група(Т):
Брой членове в балансиращата група - 53 /петдесет и три/ броя.
Получен брой точки Т = Тп/Тшах х 10 = 53/12790 х 10 =0,04т.
Предлагана цена (С):
Предложение на участника: 69.80 /шестдесет и девет лева и осемдесет ст./ лв. без вкл. ДДС за един
МШН нетна активна ел.енергия.
Получен брой точки съгласно методиката за оценка:
С = Спнп/Сп х 90 =63.70/69.80 х 90 = 82.13т.
С =82.1 Зт.
Получена комплексна оценка КО = С + Т = 82.13+0.04=82.17т.
II. ОПРЕДЕЛЯМ
1.

За изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия ниско напрежение за нуждите на Община Кубрат, улично осветление на територията на
общината и детски градини, детска ясла „Мир“ на територията на Община Кубрат за срок от
12 месеца“,с Уникален номер на поръчката в РОП на АОП 00803-2017-0001:

Участник „Мост Енерджи“ АД, оферта с Вх.№УД-02-20-89/20.01.2017г. със седалище и адрес на
управление 1619
гр.София, район Витоша,
бул.“България“ № 118, БЦ „Абакус“
представлявано от Тони Латева Тенева - представител, вписано в Търговски регистър с ЕИК
201325372.

2.

Отстранени участници от процедурата : Няма

3.

Установени конфликти на интереси по отношение на участниците в процедурата: Няма
III. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Връзка към електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани протоколите и
доклад на комисията:
ЬМр.7Лу\улу.киЪга1.Ъ§/Ъ§/ргоШе/ЬиуегргоШе_2ор2016_007.рЬр
2 . Да се сключи договор за обществена поръчка с участника, класиран на първо място и определен за
изпълнител, в съответствие с чл. 112, ал. 1 и следв. от ЗОП и съгласно чл.68 от ППЗОП.
3 . В случай по чл. 112, ал. 2 от ЗОП или чл. 68, ал. 2 от ППЗОП, възложителят може да определи за
изпълнител и сключи договор с втория класиран участник „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕООД“,
оферта с Вх.№ УД-02-20-131/26.01.2017г. в съответствие с чл. 112, ал. 3 от ЗОП.
4 . На основание чл. 43 , ал. 1 от ЗОП настоящото решение да се изпрати на участниците в тридневен
срок от издаването му и съгласно чл. 24 , ал. 1, т. 2 от ППЗОП да се публикува в профила на купувача
на интернет-адреса по т. 1 в същия ден на изпращането му до участниците. Решението да се изпрати
на участниците по реда на чл. 43 , ал. 2 от ЗОП.
5. Решението подлежи на обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията по правилата на глава
„Двадесет и седма“ от ЗОП в 10 дневен срок от получаването му, съгласно разпоредбата на чл. 197 и
сл. от ЗОП.
5.1. Орган, който отговаря за процедурите по обжалване и до който могат да
се подават жалби:

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Адрес: гр. София 1000, бул."Витоша" № 18
Тел: 02/9884070
Факс: 02/9807315
6.При сключване на договор за обществена поръчка, или в случай на прекратяване на процедурата, да
бъде изпратено обявление за възлагане на поръчка с информация, съгласно чл.26, ал.1 от ЗОП, което
да бъде изпратено до регистъра по чл.11от ППЗОП на АОП.
7. Протоколите на комисията и доклада за провеждане на процедурата да се публикуват в
профила на купувача на интернет адреса по т.1, в съответствие с чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП.

Контрол по изпълнение на настоящето Решение възлагам на Зюлфие Алиосманова
Исмаил - Директор на д ^ ек ц и я „ТСУЗТООСИДЕПМДТ“.

Възложител:
]
Заличена информация, на
Орхан Ахмед Мехмед
основание чл. 23 от ЗЗЛД
Вр.и.д. Кмет на община ^убрат

