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П Р О Т О К О Л  №  2 
 

Днес 21.06.2017г. в гр.Стара Загора се събра комисията за провеждане на обществена 
поръчка с предмет „Доставка на електрическа енергия” определена със Заповед № 
107/07.06.2017г. на Управителя на „КОЦ – Стара Загора” ЕООД, гр.Стара Загора в състав: 
Председател: Николай Кирев – правоспособен юрист 
Членове: инж. Емилия Аладжова – ОСД 
     Валя Белчева – икономист, обществени поръчки 

Процедурата за възлагане на ОП е открита с Решение № 96/15.05.2017г. на възложителя. 
Обявлението за нея е публикувано в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 
786982 на 15.05.2017г.  

Комисията започна своята работа в 09.00 часа. 
На заседанието й не присъстват представители на участниците и на средствата за масово 

осведомяване.  
С решение на комисията от 07.06.2017г. на основание чл.61 т.5 от ППЗОП е поискано 

представянето на нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 
допълнителна информация относно поставени въпроси в решението от „ЕНЕКОД” АД – гр. 
София и „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН” ЕООД – гр. София. В определения срок 
са постъпили техни писма с вх.№ 1843/14.06.2017г. и вх.№ 1861/15.06.2017г.  

След запознаване със съдържанието им комисията единодушно  
РЕШИ: 

1. Отстранени са установените недостатъци в офертите на „ЕНЕКОД” АД – гр. София и 
„ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН” ЕООД – гр. София, поради което документите, 
свързани с личното им състояние и съответствие с критериите за подбор са редовни и 
удостоверяват годността им за изпълнение на ОП. 

Пред вид изложеното и на основание чл.61 т.7 от ППЗОП комисията единодушно  
РЕШИ: 

1. Класира участниците както следва: 
1.1. На първо място - „ХИДРОЕНЕРДЖИ ГРУП” ООД – гр. София с предложена цена от 

0,07455 лв. без ДДС за 1 кВтч активна електрическа енергия за ниско напрежение. 
1.2. На второ място - „ЕНЕКОД” АД – гр. София с предложена цена от 0,07575 лв. без 

ДДС за 1 кВтч активна електрическа енергия за ниско напрежение. 
2. Предлага на Управителя на „КОЦ – Стара Загора” ЕООД да сключи договор за 

възлагане на ОП с класирания участник на първо място - „ХИДРОЕНЕРДЖИ ГРУП” ООД – гр. 
София. 

Мотиви: Участника е класиран на първо място съобразно критерия за оценка на офертите. 
Той предлага най-ниската цена за изпълнение на ОП, а документите, свързани с изискванията за 
личното му състояние и съответствието с критериите за подбор са редовни и удостоверяват 
годността му за изпълнение на поръчката. 

Комисията приключи работата си по този протокол на 21.06.2017г. 
 

Комисия: 
 

Председател: Николай Кирев – ……………………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 
Членове: Емилия Аладжова – ……………………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 
     Валя Белчева – ……………………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД  
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