Дата: 11.01.2019 г.
Разяснения по документацията за възлагане на обществена поръчка с
наименование: „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (средно и
ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти
на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“, разделена на обособени позиции:
Обособена позиция № 1 - „Доставка на електрическа енергия и услуги по балансиране
на краен клиент за обекти, находящи се на територията на Софийска, Северозападна и
Югозападна регионални дирекции на БСТ Обособена позиция № 2 - „Доставка на
електрическа енергия и услуги по балансиране на краен клиент за обекти, находящи се
на територията на Североизточна и Северна Централна регионални дирекции на БСТ
Обособена позиция № 3 - „Доставка на електрическа енергия и услуги по балансиране
на краен клиент за обекти, находящи се на територията на Югоизточна и Южна
Централна регионални дирекции на БСТ“
по постъпили на 09.01.2019 г. искания:
Въпрос: Във връзка с желанието на ……. да вземе участие в обявена обществена
поръчка за „Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (средно и
ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти
на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“, по обособени позиции, бихме
искали да получим разяснения относно поставен критерии за подбор, а именно:
„Участникът трябва да прилага система за опазване на околната среда,
съответстваща на стандарт БДС EN ISO 14001 или еквивалентен, с обхват:
доставка на електрическа енергия или еквивалент“.
Търговията е електрическа енергия по правило не създава риск за околната среда, тъй
като търговецът с електрическа енергия:
- осъществява чисто административна дейност;
- не е производител и не генерира емисии, замърсяващи околната среда;
- не разполага със съоръжения за пренос и разпределение на енергията и в тази
връзка няма ангажимент към поддръжката и експлоатацията на такива
съоръжения;
- не складира обекта на сделките си, не генерира отпадъци, различни от такива от
нормална административна дейност и не създава риск по отношение на
замърсяване на околната среда.
С оглед на гореизоженото, молим за разяснение какво налага поставянето на критерии
за подбор, свързан със сертифициране по отношение на опазване на околната среда,
предвид факта, че предметът на поръчката „доставка на електрическа енергия и
участие в стандартна балансираща група“, е предмет, който е обичаен и не се
различава от останалите процедури, провеждани от други възложители на територията
на Р. България? Възложителят не е поставил или посочил в документацията по
поръчката условия, от които да е видно, че доставката на електрическа енергия от
сертифициран по отношение на опазване на околната среда доставчик е от
изключителна важност за него, че е свързана с развиваната от него дейност, или че е
породена от някакъв нормативен акт или друго.
Считаме, че поставеното изискване е дискриминиращо и ограничава участието на
заинтересовани лица.

Очакваме вашето решение относно корекция на критериите за подбор или разяснение
относно необходимостта от залагане на конкретния критерии: „Участникът трябва да
прилага система за опазване на околната среда, съответстваща на стандарт БДС
EN ISO 14001 или еквивалентен, с обхват: доставка на електрическа енергия или
еквивалент“.
Отговор на Въпрос: Предметът на поръчката включва доставка на нетни количества
активна електрическа енергия и услуги по балансиране на краен клиент. Спрямо тези
дейности е приложим стандартът ISO 140001, доколкото същият дава гаранция, че
предлаганият продукт е такъв, опазващ околната среда, а така също и че съпътстващата
го услуга се осъществява по начин, опазващ околната среда. Наличието на използвана
техника за управление околна среда /стандарт, сертификат, др. под./, дава възможност
на възложителя да установи, че участник /потенциален изпълнител на поръчката/,
разполага с опит за изпълнение на поръчката при спазване на подходящ стандарт за
качество, а именно че:
е създадена фирмена политика за превантивност при потенциалния изпълнител
по отношение опазването на околната среда, и по-конкретно: организацията на
работата, боравенето, контролирането и рециклирането на отпадъците генерирани при
административната работа в самата организация;
е засилен контролът върху изнесените процеси като са поставени изисквания
към съконтрагентите на самия потенциален изпълнител по отношение на околната
среда (в това число и към производители на ел. енергия, които доставят ел. енергия за
нуждата на организацията);
повишаване на екологичното съзнание на служителите на потенциалния
изпълнител и пренасяне на добрите „зелени“ практики извън организацията.
В допълнение на това, практиката показва, че стандартът по ISO 14001 се интегрира
често със стандарта ISO: 9001, като това помага на търговеца на ел. енергия да достигне
както до подобряване на икономическите си цели, така и до постигане на цели свързани
с околната среда.
Следва да се има предвид, че възложителят е посочил в Обявлението и Документацията
за участие, че участникът трябва да прилага система за опазване на околната среда,
съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 14001 или еквивалентен. На основание чл. 64,
ал. 6 и ал. 7 ЗОП, възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от
органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за
еквивалентни мерки за опазване на околната среда, когато участник не е имал достъп
до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по
независещи от него причини.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/
ДАМЯН ДАМЯНОВ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“

