
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
                 “Д-Р ТЕОДОСИ ВИТАНОВ” ЕООД ГР. ТРЯВНА 
 
 
 
 
                                                П Р О Т О К О Л 
 

                                                  № 3 
за работата на комисията за провеждане на открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 
„Избор на доставчик на нетна електрическа енергия, координатор     

на стандартна балансираща група, пълно администриране на 
информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси” 

 
Днес, 05.09.2018 г., на основание чл. 103, ал. 3 от Закона за  

обществените поръчки, се състави настоящия протокол за разглеждане и оценка 
на постъпилите оферти на участниците в открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Избор на доставчик на нетна електрическа 
енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране 
на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси” от 
Комисия, назначена  със Заповед № РД-08-69/06.08.2018 г. на Управителя на 
дружеството, в състав: 

 
Председател: Станислав Генов Генов – икономист организация и 

управление 
и членове: 

1. Еленка Колева Стефанова – юрист; 
                  2.  Йорданка Иларионова Белчева – гл. счетоводител. 
 
На заседанието на комисията не присъстваха представители на 

участниците и на средствата за масова информация. 
 
Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Предлагани 

ценови параметри” от офертите на участниците по реда на постъпването им в 
деловодството на МБАЛ “Д-р Теодоси Витанов” ЕООД гр. Трявна.  

1. Участник “Енерджи Маркет” АД - всички членове на комисията 
подписаха, а председателят на комисията обяви ценовото предложение – 
Предлагана цена за един MWh нетна активна електроенергия за ниско 
напрежение 84,30 лв. без ДДС.   

2. Участник „Енекод” АД - всички членове на комисията 
подписаха, а председателят на комисията обяви ценовото предложение – 



Предлагана цена за един MWh нетна активна електроенергия за ниско 
напрежение 87,01 лв. без ДДС.   

3. Участник  „Мост Енерджи” АД - всички членове на комисията 
подписаха, а председателят на комисията обяви ценовото предложение – 
Предлагана цена за един MWh нетна активна електроенергия за ниско 
напрежение 84,03 лв. без ДДС.   

4. Участник  „Кумер” ООД - всички членове на комисията 
подписаха, а председателят на комисията обяви ценовото предложение – 
Предлагана цена за един MWh нетна активна електроенергия за ниско 
напрежение 85,11 лв. без ДДС.   

5. Участник  „Чез Трейд България” ЕАД - всички членове на 
комисията подписаха, а председателят на комисията обяви ценовото предложение 
– Предлагана цена за един MWh нетна активна електроенергия за ниско 
напрежение 89,21 лв. без ДДС.   

След като разгледа и сравни представените ценови предложения, 
Комисията извърши класиране на участниците по критерий „Най-ниска цена”, 
както следва: 

Първо място „Мост Енерджи” АД – 100 точки; 
                    Второ място “Енерджи Маркет” АД – 99,67 точки; 
                    Трето място „Кумер” ООД – 98,73 точки; 
                    Четвърто място „Енекод” АД – 96,58 точки; 
                    Пето място „Чез Трейд България” ЕАД – 94,19 точки. 

  Във връзка с направените  констатации и извършеното класиране, 
Комисията предлага: 
                    На основание чл. 109 от ЗОП Възложителят да определи за 
изпълнител и сключи договор за изпълнение на обществената поръчка с предмет: 
„Избор на доставчик на нетна електрическа енергия, координатор на стандартна 
балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и 
поемане на разходите за небаланси” с класирания  на първо място участник „Мост 
Енерджи” АД. 
 

КОМИСИЯ: 
 

                  Председател: …Чл. 2 от ЗЗЛД… 
                                          (Станислав Генов) 

   Членове: 
                1.   .Чл. 2 от ЗЗЛД …  
                    (Еленка Стефанова) 

                
                                      2. … Чл. 2 от ЗЗЛД … 
                                          (Йорданка Белчева) 

 


