
д-р Мая Иванов 
Директор на ЦСМП-Варна

УТВЪРЖДАВА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

П Р О Т О К О Л
№2

от заседание на комисията, назначена със Заповед №140/23.10.2017 г. на 
Директора на ЦСМГ1 -  Варна за провеждане на процедура за възлагане на 
обществена поръчка чрез публично състезание по реда на чл.18, ал.1, т.12 от 
Закона за обществените поръчки (ЗОИ) с предмет:

„Доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение и избор 
на координатор на балансираща група за нуждите на Център за спешна 
медицинска помощ -  Варна.”

Днес, 30.10.2017 г., в 09:30 ч. в Администрацията на ЦСМП-Варна, в 
гр.Варна, ул.‘'Брегалница” №3, в изпълнение на Заповед №140/23.10.2016 г. на 
Директора на ЦСМП-Варна се проведе заседание на комисията в пълен състав:

Председател:

със задача отваряне на пликовете с ценовите предложения на участниците и 
извършване на класирането им по определения от Възложителя критерий по 
реда на Раздел И., чл. 178-181 от ЗОИ.

На заседанието не присъстват представители на участниците.

Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с ценовите предложения 
по реда на постъпване на офертите в ЦСМП-Варна:

1. Милко Георгиев Лефтеров -  ръководител, група транспорт;

Членове:

1. Диана Михайлова Атанасова -  адвокат от АК -  Варна;

2. Таня Делчева Мой нова -  счетоводител,



1. МОСТ ЕНЕРДЖИ АД, ЕИК 201325372, със седалище:
гр.София 1618, бул."България” №118 -  оферта с
вх.№ 1643/17.10.2017 г. подадена в 10:13 ч. Предлаганата от 
участника цена е за един КВтч нетна електрическа енергия ниско 
напрежение в размер на 0,08953 лв. без ДДС. Членовете на 
комисията подписаха листа, съдържащ се в плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри“.

2. ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙСТ ЕООД, ЕИК 175392783, със 
седалище гр.София, ул/Траф Игнатиев” №2, ет.З, ап.6 -  оферта с 
вх.№ 1663/19.10.2017 г., подадена в 11:19 ч. Предлаганата от 
участника цена е за един КВтч нетна електрическа енергия ниско 
напрежение в размер на 0,09500 лв. без ДДС. Членовете на 
комисията подписаха листа, съдържащ се в плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри“.

3. ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕООД, ЕИК
131512672, със седалище и адрес на управление: гр.Варна 9009, р-н 
„Владислав Варненчик”, бул.”Владислав Варненчик” №258, 
ВАРНА ТАУЪРС Г -  оферта с вх.№ 1673/20.10.2017 г. подадена в 
13:10 ч. Предлаганата ог участника цена е за един КВтч нетна 
електрическа енергия ниско напрежение в размер на 0,10637 лв. без 
ДДС. Членовете на комисията подписаха листа, съдържащ се в 
плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Комисията пристъпи към класиране на офертите по критерия „най-ниска 
цена“. След извършено сравнение на ценовите предложения, комисията 
единодушно взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Класира на

Първо място МОСТ ЕНЕРДЖИ АД, ЕИК 201325372, със седалище: 
гр.София 1618, бул."България” № 118

Второ място ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙСТ ЕООД, ЕИК 175392783, със 
седалище гр.София, ул.”Граф Игнатиев” №2, ет.З, ап.6



Трето място ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕООД, ЕИК: 131512672, 
със седалище и адрес на управление: гр.Варна 9009, р-н „Владислав Варненчик”, 
бул.”Владислав Варненчик” №258, ВАРНА ТАУЪРС Г.

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с класирания на 
първо място участник.

Настоящият протокол се състави и подписа от всички членове.

Заседанието беше закрито на 30.10.2017 г. в 11:00 ч.
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