
        О Б Щ И Н А    Б О Т Е В Г Р А Д 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 5 

 

Днес, 25.10.2017г., комисия назначена със Заповед № ОА-493/26.09.2017г. на Зам.-

кмета на Община Ботевград, издадена на основание чл. 103, ал.1 от ЗОП и във връзка с 

открита процедура с Решение № ОП-29/17.08.2017г. за откриване  на обществена поръчка 

с предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия на свободен пазар за нуждите на 

община Ботевград за обекти присъединени на ниско напрежение“, в състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  инж. Цветелин Цветков - зам.-кмет на община Ботевград 

         ЧЛЕНОВЕ:                    
1. Георги Везирски – гл. специалист „ПООЗПБ“ 

2. Генка Енева – гл. специалист „Контрол на инвестиционния процес“ 

3. Мария Христова – началник отдел “Правно-нормативно обслужване” 

4. Таня Накова – гл. експерт „Обществени поръчки, търгове и 

конкурси“ 

Резервни членове:  

1. инж. Митко Тодорин – мл. експерт „Инвеститорски контрол и 

капитални вложения“ 

2. инж. Стоил Атанасов – началник отдел „Инфраструктура и 

капитално строителство“ 

3. Виктория Филипова – гл. юрисконсулт 

 

се събра в 10:00 часа в зала №15 в сградата на общинска администрация, за да    

продължи своята работа по отваряне и оповестяване на Ценовите предложения  на 

допуснатите участници в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка 

с горецитирания предмет, както и  да направи оценка и  класиране на офертите. 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците и 

представители на средствата за масово осведомяване. 

 

Комисията пристъпи към отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” на допуснатите участниците и оповестяване на предлаганите от тях цени, по 

реда на постъпване на офертите, както следва: 

 

1. „ЕНЕКОД“ АД 
Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – 

образец №8, в което участникът предлага обща цена за изпълнение на настоящата 

обществена поръчка в размер на 183 425,00 лева без ДДС или за доставка на 1 МWh – 

79,75 лева без ДДС и 95,70 лева с ДДС. 

 

2. „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД 
Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – 

образец №8, в което участникът предлага обща цена за изпълнение на настоящата 

обществена поръчка в размер на 189 704,00 лева без ДДС или за доставка на 1 МWh – 

82,48 лева без ДДС и 98,98 лева с ДДС. 

 

3. „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД 
Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – 

образец №8, в което участникът предлага обща цена за изпълнение на настоящата 

обществена поръчка в размер на 182 183,00 лева без ДДС или за доставка на 1 МWh – 

79,21 лева без ДДС и 95,05 лева с ДДС. 

 

С оглед на гореописаното и извършените действия, приключи публичната част от 

заседанието на комисията,  и същата продължи своята работа на закрито заседание по 

обстойно разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници и извършване 



  

на преценка по чл.72, ал.1 от ЗОП, за наличие на предложение, което е с повече от 20 на 

сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници.   

Комисията не установи наличие на такова предложение и:  

 

І. Направи следното класиране: 

На І-во място: „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД 

На II-ро място: „ЕНЕКОД“ АД 

            На III-то място: „ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД 

 

ІІ. Предлага на Възложителя за изпълнител на обществената поръчка, да бъде определен 

участникът, класиран на първо място, а именно: „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД.  

 

 

Настоящият протокол се състави на 25.10.2017г. в 10:30ч. 

 

 
КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                */П/            /инж. Цветелин Цветков/  

           ЧЛЕНОВЕ: 

1.             /П/              /Георги Везирски/ 

 

2.             /П/             /Генка Енева/ 

 

3.            /П/             /Мария Христова/ 

 

                               4.              /П/            /Таня Накова/ 

 

 

 

 
       * /П/ заличаването на данни в протокола е извършено на основание чл. 2 от Закона за защита 

на личните данни 

 


