
Софийска вода

— о  VEOUA РЕШЕНИЕ

СН -

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

На основание чл.108, т.1 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) във връзка с чл.22, 
ал.1, т.б от ЗОП, и отразените резултати в Протокол № 1, Протокол № 2 и утвърден 
Доклад от работата на комисията назначена по чл.103, ал.1 от ЗОП и правилата, 
определени в ППЗОП, със заповед № СН-254/11.10.2019 г. във връзка с проведена 
открита процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП, с 
номер ТТ001844 с предмет „Доставка на активна електрическа енергия високо, 
средно и ниско напрежение и включване в балансираща група на обектите на 
„Софийска вода” АД", открита с Решение СН-211/05.09.2019 г. на Възложителя 
„Софийска вода" АД, публикувано обявление в РОП на 09.09.2019 г. под номер 00435- 
2019-0061, с прогнозна стойност на поръчката 5 610 000 лева без ДДС, от които 
1 200 000 лева без ДДС е стойността за акциз, компонент „Задължение към обществото" 
и мрежови услуги за обектите ниско напрежение, за които се прилага стандартизиран 
товаров профил съгласно „Правилата за търговия с електрическа енергия" и 2 310 000 
лева без ДДС е стойността за опции и подновявания, в качеството ми на Изпълнителен 
директор на „Софийска вода" АД, ЕИК 130175000 обявявам следното:

РЕШЕНИЕ:

I. С оглед констатациите на комисията, описани в Протокол № 1 и Протокол № 2, и на 
основание чл.107, т. 3 от ЗОП отстранявам от участие в процедурата участника 
„Кумер" ООД, ЕИК 200907117, адрес на управление: 1404 София, бул. България № 
109, представлявано от Емилия Йорданова Илиева, Управител, тъй като участникът не 
е представил в срок изисканата обосновка по чл.72, ал.1.

II. Класирам участниците, чиито предложения отговарят на обявените от Възложителя 
изисквания и на ЗОП и ППЗОП, по следния начин:

1. „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД, ЕИК 113570147, адрес на управление: 1000 София, 
пл. „Позитано" №2, офис 7, представлявано от Атанас Желязков Димов, Душан 
Рибан и Кръстьо Георгиев Икономов, в качеството им на Представители.

2. „Мост Енерджи" АД, ЕИК 201325372, адрес на управление: 1618 София, бул. 
„България" №118, представлявано от Тони Латева Тенева - Изпълнителен директор.

3. „Гранд Енерджи Дистрибюшън” ЕООД, ЕИК 201208860, адрес на управление: 
1360 София, Индустриална зона „Орион", ул.3020, № 34, представлявано от Илия 
Владимиров Йорданов - Управител.

4. „Юропиан Трейд оф Енерджи" АД, ЕИК 201869388, адрес на управление: 1113 
София, ж.к. Изток, ул. Атанас Далчев, между бл.93 и бл.96, представлявано от 
Ивелина Петрова Димитрова- Изпълнителен директор.
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IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

III.

5. „Енереджи Маркет Глобал" ООД, ЕИК 131481248, адрес на управление: 1408 
София, ул. Янко Забунов, бл. 50, ап. 72, представлявано от Емил Михайлов 
Коноратов -  Управител.

6. „Енерджи Маркет" АД, ЕИК 131200181, с адрес на управление: 1202 София, ул. 
„Георг Вашингтон" №41, представлявано от Христо Евгениев Януцев - 
Изпълнителен директор.

Определям за изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на активна 
електрическа енергия високо, средно и ниско напрежение и включване в 
балансираща група на обектите на „Софийска вода" АД", класирания на първо 
място участник

„ЧЕЗ Трейд България" ЕАД, ЕИК: 113570147, с адрес на управление: 1000 
София, пл. „Позитано" №2, офис 7, представлявано от Атанас Желязков Димов, 
Душан Рибан и Кръстьо Георгиев Икономов, в качеството им на Представители.

На основание чл.112, ал. 6 от ЗОП, договорът да се сключи в едномесечен срок след 
влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с 
което е допуснато предварително изпълнение на настоящото решение, но не преди 
изтичане на 14-дневния срок от уведомяването на заинтересованите участници за 
решението за определяне на изпълнител.

При сключване на писмения договор за обществена поръчка, участникът, определен за 
изпълнител да спази изискванията определени в чл. 112, ал.1 от ЗОП.

„ЧЕЗ Трейд България" ЕАД да представи гаранция за изпълнение на договора в 
размер на 63 000 (шестдесет и три хиляди) лева, която се равнява на 3% от 
прогнозната стойност на договора, без да се включват прогнозните стойности за акциз, 
компонент „Задължение към обществото" и мрежови услуги за обектите ниско 
напрежение, за които се прилага стандартизиран товаров профил съгласно „Правилата 
за търговия с електрическа енергия" и без стойността на опциите и подновяванията.

На посочения линк към електронната преписка в Профила на купувача: 
https://procurementsofivskavoda.ba/documents.aspx?zoD=1650. да се публикуват 
решението и протоколите от работата на комисията.

Настоящото решение може да се обжалва в 10-дневен срок, от получаването на 
решението за определяне на изпълнител пред комисията за защита на конкуренцията, 
съгласно чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП.

Настоящото решение да бъде изпратено до участниците в процедурата в срок от 3 дни 
от издаването му.

Възложител:
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Заличена информация
на основание ЗЗЛД и 
Регламент ЕС 2016/679

https://procurementsofivskavoda.ba/documents.aspx?zoD=1650

