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Р Е Ш Е Н И Е
№ 25 от 26.10,2020г.
За изменение на Решение № 22 от 08.10.2020г на Изпълнителния директор на
МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД - Ловеч в частта за определяне на изпълнител на
обществена поръчка.
На основание чл.112, ал.З от ЗОП, във връзка с чл.112, ал.2, т.1 от ЗОП изменям влязло в
сила Решение № 22 от 08.10.2020г. на Изпълнителния директор на МБАЛ”проф.д-р.Параскев
Стоянов"АД - Ловеч, в частта за избор на изпълнител в обществена поръчка проведена чрез
Открита процедура с предмет: “Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени
цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ“проф.д-р.Параскев
Стоянов“ АД Ловеч“ с уникален номер в регистъра на АОП 00732-2020-0002, открита с Решение
№ 14/12.06.2020г. на Изпълнителния директор на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД - Ловеч,
с ID № 982966 и обявление за поръчка с ID № 982967 от 12.06.2020 в регистъра на Агенцията по
обществени поръчки. В сайта на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД - Ловеч, раздел Профил
на купувача е обособена електронна преписка с № 00732-2020-0002 и Решението, Обявлението
за поръчка са публикувани на 15.06.2020г., съгласно публикацията в РОП. Документацията,
Приложенията и образците са публикувани на 17.06.2020г. съгласно притурката към Официален
вестник на ЕС (OB S) брой 116 с дата 17.06.2020г. - 2020/S116-281232. Във връзка с получено
Писмо с вх.№ 250/26.10.2020г. електронно подписано от Тони Тенева - изпълнителен директор
на „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД.
ОБЯВЯВАМ:
I.Ha основание чл.112, ал.З от ЗОП във връзка с чл.112, ал.2, т.1 от ЗОП изменям влязло в
сила Решение № 22 от 08.10.2020г, в частта за определяне на изпълнител.
На основание чл.112, ал.З от ЗОП определям за изпълнител на обществената поръчка
втория класиран участник, съгласно Решение № 22 от 08.10.2020г. изготвено, съгласно
направеното класиране в утвърденият Доклад на 05.10.2020г., Протокол № 1 от 22.07.2020г.,
Протокол № 2 от 13.08.2020 г. и Протокол № 3 от 05.10.2020 г. от работата на комисията,
назначена със Заповед № 292/15.07.2020г. на Изпълнителния директор на МБАП”проф.др.Параскев Стоянов”АД - Ловеч, както следва :
Участника “КУМЕР“ООД, Оферта с вх.№ 188/14.07.2020г., 10:27ч. и ценово предложение
съгласно т.1 от Образец № 4 - Ценово предложение - крайна цена за един МВтч нетна активна
електрическа енергия за ниско напрежение - 99.07 /деветдесет и девет лева и 07 ст./ без ДДС. За
класираният участник не са налице основания за отстраняване от процедурата, същият отговаря
на критериите за подбор на Възложителя.
Мотиви довели до изменението на решението : С Решение № 22 от 08.10.2020г. на
Изпълнителния директор на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов’’АД - Ловеч, участника “МОСТ
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ЕНЕРДЖИ“ АД, Оферта с вх.№ 187/14.07.2020г., 9:35ч. е класиран на първо място и е
определен за изпълнител на настоящата обществена поръчка.
След влизане в сила на Решение № 22 от 08.10.2020 г. на Изпълнителния директор на
МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“АД Ловеч, на 23.10.2020г, 16:17 часа на електронния адрес на
МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“АД Ловеч : mbal lovech@abv.bq е постъпило електронно
подписано писмо с изх.№ МЕ 6607/23.10.2020г. от Тони Тенева - изпълнителен директор на
„МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД и поставен вх.№ 250 от 26.10.2020г в регистъра за обществени поръчки,
за отказ от сключване на договор по обществена поръчка с предмет : “Доставка на нетна
електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща
група за нуждите на МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“ АД Ловеч“. Като изложеният мотив за
депозираният отказ от страна на участника „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД в писмо с изх.№ МЕ
6607/23.10.2020г. от Тони Тенева е : „Във връзка сполучено Решение No 22 от08.10.2020г. за
определяне на изпълнител по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор
на балансираща група за нуждите на МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“АД Ловеч“, Ви
уведомяваме, че поради несигурната пазарна обстановка в енергийния сектор, сме принудени да
подхождаме предпазливо при сключване на нови договори. За наше огромно съжаление, с
настоящето писмо Ви информираме, че не сме в състояние да изпълним спечелената
обществена поръчка."
Съгласно разпоредбите на чл.112, ал.2, т.1 от ЗОП възложителят не сключва договор,
когато участникът, класиран на първо място откаже да сключи договор, като съгласно чл.112,
ал.З от ЗОП в случаите по чл.112, ал.2 възложителят може да измени влязлото в сила решение в
частта за определяне на изпълнител и с мотивирано решение да определи втория класиран
участник за изпълнител.
Н.Настоящото Решение да се изпрати на участниците в процедурата в тридневен срок от
издаването му.
III. На основание чл. 19а, ал. 2, т. 4 от ППЗОП, Решението да се публикува под формата на
електронен документ в профила на купувача към електронната преписка на обществена поръчка
с електронен адрес: http://www.mbal-lovech.com/00732-2020-0002.htm.
IV. C определения изпълнител да бъде сключен договор за възлагане на обществената поръчка,
при условията на чл.112 от ЗОП.
V. OpraH, който отговаря за процедурите по обжалване: Комисията за защита на конкуренцията,
адрес: Република България, гр. София 1000, бул. „Витоша” №18, тел. 02 935 61 13, факс; 02 980
73 15, ел. поща: cpcadmin@cpc.bg, интернет адрес: https://www.cpc.bq/ Срок : Настоящото
решение може да се обжалва в 10-дневен срок, считано от датата на получаването на
Решението, пред Комисията за защита на конкуренцията по реда на чл. 196, ал. 1, т. 1 във връзка
с чл. 197, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки.
Контрола по изпълнение на решението ще упражнявам лично.
Решението да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица по компетентност.

Заличена информация съгласно чл.37 от ЗОП
Заличена
Съгласувано с юрист:...........................
на основание чл.4, т.1 от регламент ЕС
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чл.37 от ЗОП
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от регламент ЕС
2016/679
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