
                                             Протокол № 4 

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   23.01.2018 г.  в  14.00 часа, в зала № .1, находяща се на първия  

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. 
 

http://www.sac/


                2.  Далина Димитрова  – експерт- стопанска дейност  в  отдел „ФС“ 
на ВАС. 
                 

            На заседанието присъстваха упълномощен представител  на участника: г-н 

Андрей Стоянов Йоцов, упълномощен представител на “Мост Енерджи“ АД и                  

не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване. 

                               

 

               I. Председателят на комисията предложи заседанието да се 

проведе по следния дневен ред: 

             1. Разглеждане на  предложенията на участниците за удължаване 

на срока на валидност на представените от тях оферти за  изпълнение на 

обществената 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“. 

            2.Отваряне на пликовете с ценовите предложения на допуснатите 

до този  етап участници и оповестяване на ценовите предложения; 

            3.Разглеждане на ценовите предложения и проверка за тяхното 

съответствие с предварително обявените условия; 

             4.Оценка на офертите на допуснатите участници по критерия за 

възлагане „най-ниска цена". 

             5.Класиране на участниците по  степента на съответствие на 

офертите с предварително обявените от Възложителя условия. 

 

            Пот.1 от дневния ред: 

            Възложителят на 19.01.2018г. е поканил участниците да потвърдят 

удължаването на срока на валидност на представените от тях оферти за  

изпълнение на поръчката. 



.            Участникът Енерго-Про Енергийни Услуги ЕООД на 19.01.2018. е изпратил 

съобщение , с което  информира възложителя, че предвид промените в цените на 

енергията на пазара от последните месеци, не може да потвърди удължаване  на 

валидността  офертата си. 

            Фактически към настоящия момент Енерго-Про Енергийни Услуги ЕООД не е 

обвързан с условията на представена оферта с Вх. № № 15481/12.10.2018г. за 

изпълнение на поръчката и по същество оттегля офертата си извън срока по чл.101,ал.7 

от ЗОП. Декларирането на срока на валидност по чл.39,ал.3,б.“г“ от ЗОП е 

задължителен елемент от съдържанието на офертата за участие в обществената 

поръчка.Оттеглянето на валидността на офертата е равнозначно на липса на конкретно, 

обвързващо волеизявление на участника за изпълнение на обществената поръчка и не   

може да се обоснове, че представената от него оферта съответства на  изискванията, 

определени от възложителя за  изпълнение на поръчката. 

На база  на направените констатации, Комисията взе единодушно следното  

решение : 

          Предлага на възложителя на основание чл.107, т.2,б“а“ от ЗОП да бъде 

отстранен от участие в процедурата, Енерго-Про Енергийни Услуги ЕООД 

участникът   е  представил  оферта, която не отговаря на  поставените от 

възложителя условия на поръчката . 

 

          Участниците   „ЧЕЗ Трейд България  ЕАД“ и  Мост Енерджи АД       са  потвърдили 

писмено, че удължават срока на валидност на офертите си . 

                     

               По т.2 от дневния ред: 

              Комисията пристъпи към отварянето на пликовете с ценовите 

предложения на допуснатите до този етап участници и оповестяване на 

ценовите предложения. Отварянето на пликовете с ценовите 

предложения на допуснатите участници се извърши по реда на подаване 

на офертите както  следва: 

              1.Оферта от „Мост Енерджи“ ЕАД,с вх.№ 15315/10.10.2017г.              

Комисията и присъстващия   пълномощник  на „Мост Енерджи“ ЕАД 

констатираха,,че плик“Предлагани ценови параметри“ е запечатан, с 

ненарушена цялост и пристъпи към отварянето му. 



            Комисията отвори плика и оповести предложената цена от 

участника за доставката  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,  

е както следва: 

           Предлагана цена за 1/един/MWh нетна активна електрическа 

енергия на средно и ниско напрежение е 88.93/словом: осемдесет и 

осем лева и деветдесет и три  стотинки/ без ДДС. 

 

 

             2. Оферта   от    „ЧЕЗ  Трейд България“ ЕАД , с вх. 

№15480/12.10.2017г.                 

Комисията и присъстващия   пълномощник  на „Мост Енерджи“ ЕАД 

констатираха,,че плик“Предлагани ценови параметри“ е запечатан, с 

ненарушена цялост и пристъпи към отварянето му. 

            Комисията отвори плика и оповести предложената цена от 

участника за доставката  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,  

е както следва: 

           Предлагана цена за 1/един/MWh нетна активна електрическа 

енергия на средно и ниско напрежение е  83,61/ словом: осемдесет и три 

лева и шестдесет и една  стотинки/ без ДДС. 

         След като пликовете с ценовите предложения  бяха отворени  и оповестени всички 

членове на комисията положиха подписите  си върху тях. След отправена покана,  

присъстващият  представител  не пожела да подпише  ценовото предложение на 

другия участник. 

         Комисията прецени,че в конкретния случай не са  налице основанията  за 

извършване на проверка по чл. 72 на ЗОП.  



 

             II. След извършване на действията по чл.57,ал.3, изречение трето от 

ППЗОП,публичната част на заседанието на комисията приключи в 13,00 

часа като  присъстващия пълномощник на участника „Мост Енерджи“ 

напусна залата. 

             Комисията взе  единодушно решение да продължи работа по  

т.2,т.3 и т.4 от дневния ред на  25-ти  от  14,00 часа. 

             III. На 25-тг. от 14,00 часа, комисията в пълен състав продължи 

работа  си в закрито заседание по т.2, т.3 и т.4 от дневния ред. 

           По т.3 от дневния ред 

           Комисията пристъпи към разглеждане на ценовите предложения на 

участниците и проверка на съответствието им с предварително обявените 

условия и констатира следното: 

           1. „Мост Енерджи“ АД 

           Комисията установи, че ценовото предложение на участника е 

изготвено и попълнено съгласно изискванията на Възложителя по образец 

от документацията за участие в процедурата. 

          На основание горепосоченото комисията единодушно счита,че 

представеното от участника ценово предложение за  доставката  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, отговаря на изискванията на 

Възложителя.   

         

           2. „ЧЕЗ Трейд България“ЕАД 

           Комисията установи, че ценовото предложение на участника е 

изготвено и попълнено съгласно изискванията на Възложителя по образец 

от документацията за участие в процедурата. 



          На основание горепосоченото комисията единодушно счита,че 

представеното от участника ценово предложение за  доставката  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, отговаря на изискванията на 

Възложителя.   

 

             IV.   По т.4 от дневния ред: 

            Настоящата обществена  поръчка се възлага въз основа на  

икономически най-изгодната оферта. Икономически най-изгодната оферта 

се определя въз основа на критерия за възлагане:“най-ниска цена“, 

съгласно чл.70,ал.2,т.1 от ЗОП, изразяваща се в най-ниската предложена 

цена за  доставката  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, 

отговаря на изискванията на Възложителя.   

 

        „Най-ниска цена    е предложена  от участника“ЧЕЗ  Трейд  България“ 

ЕАД за  1/един/MWh нетна активна електрическа енергия на средно и 

ниско напрежение е  83,61/ словом: осемдесет и три лева и шестдесет и 

една  стотинки/ без ДДС. 

         Комисията прецени,че в конкретния случай не са  налице основанията  за 

извършване на проверка по чл. 72 на ЗОП.  

 

 

              

         V. По т.4 от дневния ред 



         Класиране на офертите по степен на съответствие на офертите с 

предварително обявените от Възложителя условия. Офертата с 

предложена „ най-ниска цена“ се класира на първо място. 

        Комисията предлага единодушно на  Възложителя следното 

класиране на допуснатите участници  по степента на съответствие на 

офертите с предварително обявените от Възложителя условия : 

 

         първо място:    „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД , с предложена цена за 

1/един/MWh нетна активна електрическа енергия на средно и ниско 

напрежение е  83,61/ словом: осемдесет и три лева и шестдесет и една  

стотинки/ без ДДС. 

 

          второ място: „ Мост Енерджи“АД,с предложена цена за 

1/един/MWh нетна активна електрическа енергия на средно и ниско 

напрежение е 88.93/словом: осемдесет и осем лева и деветдесет и три  

стотинки/ без ДДС. 

 

           VI. Във връзка с гореизложеното, комисията единодушно предлага 

на Възложителя за изпълнител на обществената поръчка   

 

             Комисията единодушно предлага на Възложителя да бъде  сключен 

договор за изпълнение на поръчката       с  класирания на  първо място   

участник     

         Настоящият протокол се състави и подписа на  .г. на основание чл. 

57,ал.3 и 58 от ППЗОП, вр. чл.181,ал.4 от ЗОП,вр. чл. 103,ал.3 от ЗОП. 

              

 

 

 

 



 

 

 

 

  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 :  17.01.2018г. 

 

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

 


