
Протокол 

№3 

              
  от дейността на комисията за провеждане на открита 

процедура 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 палата 
гр.София, УБ”Лозенец“,община Царево и УБ“Бели Искър“, община 

Самоков. 
 

 
  На 30.06.2016г. -14.00 часа , в сградата на  Върховния 

административен съд, бул. „ Александър Стамболийски“ № 18, зала № 

3,трети етаж, комисията, назначена със Заповед №675/18.05.2016 г. 
на председателя на Върховния административен  съд  се събра  в 

следния състав: 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ : Кремена Хараланова –съдия в Четвърто                        

отделение на ВАС. 
 

           ЧЛЕНОВЕ : 
 
  1. Христо Томов – началник отдел УССИ  на  ВАС; 

  2. Любомир Грънчаров -  външен експерт, с професионална 
     компетентност 3 „ел.централи  и мрежи“,  регистриран  в  

     Камарата на инженерите в инвестиционното 
     проектиране/КИИП/под № 2/ 2004;   

             3. Красимира  Георгиева – главен експерт – ОП на ВАС; 
     4. Мариана  Едрева-  старши  експерт- счетоводител  в 
                 дирекция  „ФАО“ на ВАС.  

 

      Заседанието на комисията започна с публичната част за 

отваряне на  ценовите  предложения  на допуснатите   участници. 

            Датата, мястото и часа за отваряне на ценовите 

предложения,в съответствие с чл.69а,ал.3 от ЗОП,са съобщени чрез 

публикация в профила на купувача от 27.06.2016 година. 

             При започване на заседанието както и до приключването на 

публичната му част, в залата не присъстваха участниците,техни 

упълномощени представители, представители на средствата за масово 

осведомяване и други лица.   

                   

     



        Комисията пристъпи към отваряне на Плик № 3 на участниците. 

        Участникът „ЧЕЗ Трейд  България“ ЕАД    предлага цена за 

kWh нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение 

0,10840 лева/ нула цяло,едно нула осем четири нула/ без ДДС.  

        Участникът  „Енерджи МТ“ ЕАД предлага цена за kWh нетна 

активна електрическа енергия за ниско напрежение 0,10898 лева 

/ нула цяло,една десета,нула стотни,осем хилядни, девет 

десетохилядни и осем стохилядни / без ДДС.  

        Участникът „ Енерджи  маркет“ АД предлага цена за kWh 

нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение 0,12198 

лева /нула цяло, дванадест хиляди сто деветдесет и осем 

стохилядни / без ДДС.  

 

        С това приключи публичната  част от  заседанието на комисията. 

        Комисията продължи работата си с разглеждане на ценовите 

предложения на участниците  и констатира, че същите  са  

представени съобразно предвидения в документацията за участие в 

процедурата образец.  

 

         Комисията извърши проверка по чл. 70 от ЗОП относно 

предложената най - ниска цена и установи,че не е налице основание 

за  изискване на обосновка  на цената от участника.  

 

         Въз основа на критерия „ най-ниска цена” и на основание чл.71 

ал.1 от ЗОП/отм./, комисията  

 

РЕШИ : 

               

            Класира:  

            на   първо място – „ЧЕЗ  Трейд България“ ЕАД    предлага 

цена за kWh нетна активна електрическа енергия за ниско 

напрежение 0,10840 лева/ нула цяло,едно нула осем четири нула/ 

без ДДС.  



            на   второ  място - Енерджи МТ“ ЕАД предлага цена за kWh 

нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение 0,10898 

лева / нула цяло,една десета,нула стотни,осем хилядни, девет 

десетохилядни и осем стохилядни / без ДДС.  

 

            на    трето място  -   „ Енерджи  маркет“ АД предлага цена за 

kWh нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение 

0,12198 лева /нула цяло, дванадест хиляди сто деветдесет и осем 

стохилядни / без ДДС.  

 

          

             Настоящият протокол се  състави и подписа от всички 

членове на комисията на  05.07.2016 година. 

                   

                  КОМИСИЯ : 

   
ПРЕДСЕДАТЕЛ :  …………/п/……………./Кремена Хараланова/  

 
 

ЧЛЕНОВЕ : 

 
1. ……………………/п/…………………….. /Христо  Томов/ 

 
  
2. ……………………/п/……………………. /Любомир Грънчаров/  

 
  

3. ……………………/п/………..…………../Красимира Георгиева/ 
 

 
4.     ……………………/п/……………..………/Мариана Едрева/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                          ПРОВЕРКА  ПО ЧЛ.70 от ЗОП/отм./ 

 

 

                   Средна  цена на участниците : „Енерджи МТ“ и „Енерджи 

маркет“ АД: 

 

    0,10898 лв. + 0,12198 лв. = 0,23096 лв. 

 - 0,23096 лв. : 2 = 0,11548 лв. х 20% = 0,023096 лв. 

    0,11198 лв. - 0,023096 лв. =  0,092384  лв. допустима  минимална 

цена. 

 

                Най-ниска цена на участника „ ЧЕЗ Трейд  България“ ЕАД - 

0,10840 лв. 

 

 

                  КОМИСИЯ : 

   
ПРЕДСЕДАТЕЛ :  ………………………./Кремена Хараланова/  

 

 
ЧЛЕНОВЕ : 

 
1.  ………………………………………….. /Христо  Томов/ 
 

  
2. …………………………………………. /Любомир Грънчаров/  

 
  
3. ……………………………..…………../Красимира Георгиева/ 

 
 

4.     …………………………………..………/Мариана Едрева/ 
 

           


