
                        ПРОТКОЛ  №  3 

 

за разглеждане на  офертите  за  участие в  публично състезание за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна  активна електрическа енергия 

на ниско напрежение  от изпълнител, координатор на балансираща група за 

сгради, стопанисвани  от Върховния административен съд - Съдебна  сграда гр.  

София, УБ „Лозенец“, община Царево и УБ“Бели Искър“,община Самоков“,  

преписка  АОП №   00048-2017-0002, Решение № 1471/19.09.2017 г. на Главния 

секретар на ВАС, в качеството му на длъжностно лице по чл. 7, ал.1 от ЗОП, съгласно 

Заповед  1271/14.08.2017 г. на Председателя  на ВАС,  Обявление с ID 805926 на 

документа в РОП, адрес профил на купувача www.sac. Justice.bg/pages/bg/buyer-profile 

                     

             На   18.01.2018 г.  в  16.30 часа, в зала №3, находяща се на третия  етаж  в 

сградата на ВАС,  с адрес гр. София,  бул. „Александър Стамболийски“    № 18,  в 

изпълнение на Заповед № 1894/13.10.2017 г. на Главния  секретар на ВАС  и  във връзка  

с  Решение за откриване на процедура за възлагане  на обществена поръчка, с  

горепосочения предмет,  се проведе  закрито  заседание на комисията в пълен състава 

както следва : 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ :   Христо Томов- началник отдел УССИ на ВАС. 
 
               ЧЛЕНОВЕ : 
  
                1. Красимира Георгиева –    експерт-обществени  поръчки на    ВАС. 
 
                   2. Далина Димитрова  – експерт- стопанска дейност  в  отдел „ФС“ на ВАС. 
                 

                 Във връзка с минималния срок, през който  участниците са обвързани с 

офертите си,посочен в Обявлението на  поръчката Р. І V.2.6 ,                    комисията 

установи,че към момента същият е изтекъл и единодушно   взе следното решение: 

               1. Всички допуснати участници да бъдат поканени да потвърдят удължават ли 

срока на валидност на представените от тях оферти  за участие в обществената поръчка 

в срок до   17.00ч. на  22.01.2018г.   

http://www.sac/


              2  Поканите до участниците да бъдат изпратени на електронните им пощенски 

адреси, посочени в офертите им, както и техните решения да бъдат изпратени на 

електронния адрес на възложителя, посочен в Обявлението на поръчката.       

            Настоящият протокол е съставен на основание чл. 54, ал.1-8 от ППЗОП и е 

подписан на 18.12.2018 г. 

              

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ :  

                 Христо  Томов – началник отдел УСИИ на ВАС    
 
                                                                                           ……….…/п/………………… 
 
                  ЧЛЕНОВЕ :  

                   1. Красимира Георгиева –  експерт-обществени  поръчки        на   
ВАС  
                                                                                             ……………/п/………………..  
                
                2.  Далина  Димитрова  – експерт- стопанска дейност  в  отдел „ФС“ 
на ВАС  
                                                                                             …………/п/…………………. 
 

 

УТВЪРДИЛ : 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ : ………/п/……………….   

 Александър Николов 

Главен секретар  на ВАС, 

 в качеството му на длъжностно лице по чл. 7,ал.1 от ЗОП,  

съгласно Заповед  1271/14.08.2017 г. на Председателя  на ВАС  

Дата :  18.01.2018 г. 

 

 

Забележка: Всички подписи  са заличени на  основание чл.2 от ЗЗЛД. 



 


