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РЕШЕНИЕ № 2/9091014 /02.09.2019 г. 
 
 
 
На основание чл. 112, ал. З от ЗОП, чл. 68, ал. 2 от ППЗОП и Протокол от 30.08.2019 г. за 
класиране на участниците и определяне на изпълнител в обществена поръчка чрез събиране 
на оферти с обява по реда на чл. 186, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет:  
“Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор 
на координатор на балансираща група за нуждите на  обектите на РЗИ – Враца”, с 
уникален номер ID 9091014 в Портала за обществени поръчки на Агенцията по обществени 
поръчки 
 

ОПРЕДЕЛЯМ 
 
За изпълнител на обществената поръчка с предмет: “Доставка на нетна активна 
електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на 
балансираща група за нуждите на обектите на РЗИ – Враца”, участника, класиран на 
първо място „КУМЕР” ООД, ЕИК 200907117, адрес: 1404 гр. София, бул. „България” № 109, 
ет. 17, представлявано от Емилия Йорданова Илиева – управител, с предложена цена за 1 
(един) Мвт/ч. нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение в размер на 122,11000  
(сто двадесет и два лева и единадесет стотинки) лева без ДДС. 

 
На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до 
участниците в процедурата, по посочения в чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „а“ от ЗОП начин. 
На основание чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП във вр. чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП настоящото 
решение да се публикува в профила на купувача в електронната преписка на поръчката в деня 
на изпращането му на участниците. 
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Информацията е заличена съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП 
Д-Р КЕТИ ЦЕНОВА  
Директор на  Регионална здравна инспекция – Враца 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изготвил: 
Теодора Иванова – Директор АПФСО 


