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П Р О Т О К О Л     № 1 
 

Днес 16.04.2019г. в гр.Стара Загора се събра комисията за провеждане на обществена 
поръчка с предмет „Доставка на електрическа енергия” определена със Заповед № 
66/16.04.2019г. на Управителя на „КОЦ – Стара Загора” ЕООД, гр.Стара Загора в състав: 
Председател: Николай Кирев – правоспособен юрист 
Членове: Валя Белчева – икономист, обществени поръчки 
     инж. Емилия Аладжова – ОСД 

Процедурата за възлагане на ОП е открита с Решение № 52/22.03.2019г. на възложителя, а 
уникалния й номер в Регистъра на обществените поръчки към АОП е 00731-2019-0004.  

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

осведомяване.  
В определения срок са постъпили 3 оферти, които видно от представения приемо-

предавателен протокол от председателя на комисията са: 
1. Вх. № 1212/12.04.2019г. 08.55ч. – „МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД – гр. София 
2. Вх. № 1227/15.04.2019г. 08.50ч. – „КУМЕР” ООД – гр. София 
3. Вх. № 1228/15.04.2019г. 08.55ч. – „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ” ООД – гр. София 

Комисията пристъпи към отваряне и оповестяване съдържанието на запечатаните 
непрозрачни опаковки с офертите, включително предложенията по показателите за оценката им 
по реда на тяхното постъпване. При това тя подписа техническите и ценовите предложения от 
тях. Комисията извърши справка в ТР на АВ за актуалното състояние на всеки участник.  

С това приключи публичната част от работата й.  
След това тя разгледа техническите предложения от офертите. След внимателно 

запознаване със съдържанието им и съобразяване с изискванията на ЗОП, ППЗОП, 
документацията на ОП и предварително обявените условия комисията  

РЕШИ: 
1. Отговарят на изискванията на ЗОП, ППЗОП, документацията на ОП и предварително 

обявените условия техническите предложения на всички участници. 
Комисията пристъпи към разглеждане на ценовите предложения от офертите на 

участниците. 
В резултат на това тя 

РЕШИ: 
1. Отговарят на изискванията на ЗОП, ППЗОП, документацията на ОП и предварително 

обявените условия ценовите предложения на всички участници. 
2. Ценовите предложения на участниците са следните: 

2.1. „МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД – гр. София – 0,10771 лв./кВтч без ДДС 
2.2. „КУМЕР” ООД – гр. София – 0,10515 лв./кВтч без ДДС 
2.3. „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ” ООД – гр. София – 0,10000 лв./кВтч без ДДС  

Комисията подложи ценовите предложения на преглед по чл.72 от ЗОП, но установи че 
няма основания за изискване на писмена обосновка по чл.72 ал.1 от с.з. 

Комисията оцени офертите съобразно критерия за възлагане в ОП. В резултат на това тя  
РЕШИ: 

1. Оценява на първо място - „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ” ООД – гр. София с 
предложена цена от 0,10000 лв. без ДДС за 1 кВтч активна електрическа енергия за ниско 
напрежение. 
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2. Оценява на второ място - „КУМЕР” ООД – гр. София с предложена цена от 0,10515 лв. 
без ДДС за 1 кВтч активна електрическа енергия за ниско напрежение. 

3. Оценява на трето място - „МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД – гр. София с предложена цена от 
0,10771 лв. без ДДС за 1 кВтч активна електрическа енергия за ниско напрежение. 

Комисията пристъпи към разглеждане на представените от участниците документи, 
свързани с личното им състояние и съответствието им с критериите за подбор. В резултат на 
това 

РЕШИ: 
1. Документите, свързани с личното състояние и съответствието с критериите за подбор на 

оценените на първо и второ място „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ” ООД – гр. София и 
„КУМЕР” ООД – гр. София 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 - „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ” ООД – гр. София с предложена 

цена от 0,10000 лв. без ДДС за 1 кВтч активна електрическа енергия за ниско напрежение. 
1.2. На второ място - „КУМЕР” ООД – гр. София с предложена цена от 0,10515 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 - „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ” 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 24.04.2019г. 
 

 
Комисия: 

 
 

Председател: Николай Кирев – ……………………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 

Членове: Валя Белчева – ……………………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 

     Емилия Аладжова – ……………………… /п/ съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 
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