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РЕШ ЕН И Е

№ p 2017 r.

За класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка

На основание чл. 108, т. 1 от ЗОП и представен Доклад вх. № 01124-14/15.09.2017 г. с 
резултати от работата на Комисията, назначена със Заповед № Р-747/28.08.2017 г. и 
Заповед № Р - 812/14.09.2017 г. на Главния секретар на МГУ -  инж. Борислав Миланов 
Крушкин, отразени в Протокол № 1 от 28.08.2017 г., Протокол № 2 от 07.09.2017 г., 
Протокол № 3 от 14.09.2017 г., във връзка с провеждането на процедура за възлагане на 
обществена поръчка, проведена по реда на чл. 73, an. 1 от ЗОП вв връзка с чл. 18, ал. 1, 
т. 1 от ЗОП -  открита процедура, с предмет: ,,Доставка на електрическа енергия по 
свободно договорени цени за нуждите на Минно -  Геоложки Университет „ Свети 
Иван Рилски", гр. София и избор на координатор на стандартни балансираща група"

I . О Б Я В Я В А  М :

1. Класираните участници в поръчката с посочения предмет при предварително 
обявения критерий „икономически най -  изгодна оферта“ съобразно критерия 
-  „Най -  ниска цена“, както следва:

2 На първо място Комисията класира участника „ЧЕЗ Трейд България“

2 На второ място Комисията класира участника „Енерджи М Т “ ЕАД;

2 На трето място Комисията класира участника „Хидроенерджи груп“ ЕАД.

2 . Отстранени кандидати: „М ост Енерджи“ АД и „Енекод“ АД.

3 . Мотиви за отстраняването на участниците:
Участниците „М о ст Енерджи“ АД и „Енекод“ АД  не отговарят на поставените 

критерии за подбор. Със своето Решение за откриване на процедурата. Възложителят е 
одобрил Обявление и документация за поръчката. В обявлението и документацията 
като критерий за подбор е поставено изискване към икономическото състояние на 
участниците -  да имат коефициент на обща ликвидност равен или по -  голям от 1,5. В 
представените ЕЕДОП -  и участниците са декларирали, че техния коефициент за обща 
ликвидност е по -  нисък от 1,5. По този начин се установява, че те не отговарят на 
изискванията на възложителя, поставени в документацията -  основание за отстраняване 
по чл. 107, т. 1 от ЗОП. .

ЕАД;
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Участника „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД за изпълнител на обществена поръчка на 
основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП вв връзка с чл. 18. ал. 1, т. 1 от ЗОП -  открита процедура, 
с предмет: ,,Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за 
нуждите на Минно -  Геоложки Университет „Свети Иван Рилски", гр. София и избор 
на координатор на стандартна балансираща група".

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП. Решението да се изпрати до участниците в три 
дневен срок' от издаването му. Връзката към електронната преписка в профила на 
купувача, където са публикувани протоколите и окончателния доклад на комисията, е 
следната: http://www.mgu.bg/new/main.php7menu- 1 &submenu 11 5&id-53.

На основание чл. 197, ал. 1. т. 7 от ЗОП. Решението може да се обжалва в срок от 10 
(десет) дни от получаването му от участниците пред Комисия за защита на 
конкуренцията с копие до Възложителя.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МГУ 
„СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“-
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