
 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД 

 

Д-Р ОРЛИН ДИМИТРОВ  

Директор на  Регионална здравна инспекция – Враца 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 
от заседания на комисия, назначена със Заповед № РД-10-82 от 02.02.2018 г. на Директора на 

РЗИ – Враца, да отвори, разгледа и оцени постъпилите оферти за участие 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 9072452  в Портала за обществени поръчки на 

Агенцията по обществени поръчки 

 

На 02.02.2018 г., от 15:00 часа, на основание чл. 97, ал. 1 - 4 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки (ППЗОП) за дейността на комисия, назначена комисия със 

Заповед № РД-10-82 от 02.02.2018 г. на на Директора на РЗИ – Враца за получаване, 

разглеждане и оценка на подадените оферти за обществена 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”, се събра в 

сградата на РЗИ - Враца, заседателна зала, в следния състав: 

 

1. Председател: Теодора Иванова – директор дирекция АПФСО 

Членове:  

2. инж. Валерия Евтимова Иванова – главен инспектор ДОЗ, отдел ДЗК; 

3. инж. Красимира Димитрова Георгиева – външен експерт, вписана в Списъка с външни 

експерти на АОП, съгласно чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП с идентификационен № ВЕ-1632, 

магистър инженер „Електроснабдяване и електрооборудване на промишлени предприятия”, с 

квалификация: „Електроинженер” 

 

На заседанието на комисията не присъстваха упълномощени представители на участниците. 

Председателят на комисията прочете пред всички присъстващи горецитираната Заповед № 

РД-10-82 от 02.02.2018 г.  

В деня на провеждане на заседанието по посочената по-горе обществена поръчка чрез оферти 

с обява, с двустранен приемо-предавателен, изготвен въз основа на входящия регистър за 

получени оферти в деловодството на РЗИ - Враца, председателят на комисията прие 

постъпилите оферти за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява. 

 

Комисията констатира, че до първоначално определената дата за подаване на офертите за 

участие в настоящата обществена поръчка – 01.02.2018 година – 16:00 часа, са получени 

следните оферти: 

  

1. „Кумер” ООД с вх. № КД-04-232/01.02.2018 г., 10.20 часа; 

2. „Кумер” ООД – допълнение към оферта, с вх. № КД-04-233/01.02.2018 г., 10.22.часа; 

3. „Мост енерджи” АД, с вх. № КД-04-234/01.02.2018 г., 10.25 часа. 

 



На основание чл. 97, ал. 2 от ППЗОП във връзка с чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, след получаване на 

протокола/списъка с подадените оферти, преди да започне своята работа, комисията в 

горецитирания състав, подписа декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

В съответствие с чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, комисията отвори офертите по реда на тяхното 

постъпване и обяви пред присъстващите ценовите предложения и предлаганите цени от всеки 

от участниците, както следва: 

 

„КУМЕР” ООД, ЕИК 200907117 

Комисията констатира, че офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка, с 

ненарушена цялост, надписана, съгласно изискванията на Възложителя, с отразен върху нея 

входящ номер, дата и час на постъпване. 

Комисията отвори офертата на „КУМЕР” ООД, ЕИК 200907117 

и обяви ценовото предложение на участника, а именно: 

Цена за 1 /един/ Мвт/ч. нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение в размер на 

91,56  (деветдесет и един лева и петдесет и шест стотинки) лева без ДДС или 109,87 (сто и 

девет лева и осемдесет и седем стотинки) лева с ДДС. 
Комисията продължи работата си при закрити врата като пристъпи към проверка по същество 

за наличието и редовността на представените документи в офертата на участника. 

 

 

 „МОСТ ЕНЕРДЖИ“  АД,  ЕИК 201325372  
Комисията констатира, че офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка, с 

ненарушена цялост, надписана, съгласно изискванията на Възложителя, с отразен върху нея 

входящ номер, дата и час на постъпване. 

Комисията отвори офертата на „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД и обяви ценовото предложение на 

участника, а именно: 

Цена за 1 /един/ Мвт/ч. нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение в размер на 

85,53 (осемдесет и пет лева и осемдесет и три стотинки) лева без ДДС или 102,64  (сто и два и 

шестдесет и четири стотинки) лева с ДДС. 
Комисията продължи работата си при закрити врата като пристъпи към проверка по същество 

за наличието и редовността на представените документи в офертата на участника. 

 
1. „КУМЕР” ООД, ЕИК 200907117 

При разглеждане на офертата Комисията констатира, че участникът е представил относимите 

изискуеми от възложителя документи в  съответствие с указаното в обявата и приложенията 

към нея. Предложената от участника цена  съответства на предварително обявените от 

възложителя условия. 

При прегледа на представените документи комисията не установи липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с  критериите за подбор, посочени в обявата и приложенията към нея. 

 
2. „МОСТ ЕНЕРДЖИ“  АД, ЕИК 201325372 

При разглеждане на офертата Комисията констатира, че участникът е представил относимите 

изискуеми от възложителя документи в  съответствие с указаното в обявата и приложенията 

към нея. Предложената от участника цена  съответства на предварително обявените от 

възложителя условия. 

При прегледа на представените документи комисията не установи липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с  критериите за подбор, посочени в обявата и приложенията към нея. 

 

Комисията извърши оценка и класиране на допуснатите оферти в съответствие с 

предварително обявения критерий за възлагане "най-ниска цена”, както следва: 

 

 



I-во място: „Мост енерджи” АД, с оферта с вх. № КД-04-234/01.02.2018 г., 10.25 часа, ЕИК 

201325372, с предложена цена за 1 /един/ Мвт/ч. нетна активна електрическа енергия за ниско 

напрежение 85,53 (осемдесет и пет лева и осемдесет и три стотинки) лева без ДДС или 102,64  

(сто и два и шестдесет и четири стотинки) лева с ДДС. 
 

II-ро място: „Кумер” ООД с вх. № КД-04-232/01.02.2018 г., 10.20 часа, ЕИК 200907117, с 

предложена цена за 1 /един/ Мвт/ч. нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение 

в размер на 91,56  (деветдесет и един лева и петдесет и шест стотинки) лева без ДДС или 

109,87 (сто и девет лева и осемдесет и седем стотинки) лева с ДДС. 
 

 

Комисията, след разглеждане, оценка и класиране на офертите, като взе предвид всички горни 

констатации и взетите решения, обективирани в настоящия и протокол от работата си 

предлага възложителят да определи за изпълнител и да сключи договор с класирания на 

първо място участник. 

С извършване на горните действия председателят на комисията закри заседанието. 

 

Комисията  приключи своята работа на 02.02.2018 година. 

Настоящият протокол е съставен на 02.02.2018 година и съгласно чл. 97, ал. 4, изр. второ от 

ППЗОП се представя на възложителя за утвърждаване.  

 

 

 

 

Комисия в състав: 

1. Председател: Теодора Иванова – директор дирекция АПФСО Информацията е заличена 
съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД 

Членове:  

2. инж. Валерия Евтимова Иванова – главен инспектор ДОЗ, отдел ДЗК Информацията е 
заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД 

3. инж. Красимира Димитрова Георгиева – външен експерт Информацията е заличена съгласно 
чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД 

 

 

 


