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П Р О Т О К О Л №1 
публично заседание за отваряне на оферти – чл. 54, ал. 2 от ППЗОП 

 

Днес, на 19.01.2017 г. в 11.00 часа в сградата на Община Гоце Делчев, ул. “Царица 

Йоанна” №2, зала на партерен етаж, се проведе заседание на комисията по провеждане на 

публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „ Доставка на нетна 

активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, 

за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на 

разходите за небаланси за обекти собственост на община Гоце Делчев“, открита с решение 

№1052/27.12.2016 г. на кмета на общината, референтен номер ГД/2016/ОПОП/Д/15, уникален 

номер в РОП при Агенция за обществени поръчки 00098-2016-0012, назначена със заповед 

№42/19.01.2017 година, издадена от кмета на община Гоце Делчев. 

Комисията се събра в състав: 

Председател: Богдан Боцев – заместник-кмет на община Гоце Делчев 

Членове: 1.Йорданка Ендрева – директор на дирекция ,, Финансово стопанска‘‘ 

2 Нейлин Бозова – юрист. 

 

Присъстват всички членове на комисията и председателят обяви заседанието за редовно. 

Комисията получи от Възложителя списък на участниците и подадените оферти. 

Председателят на комисията прочете имената на участниците, след което всички 

членове на комисията подписаха декларации по чл.103, ал. 2 от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП).  

Заседанието се проведе при следния дневен ред: 

1. Отваряне на получените оферти. 
 

Съгласно входящия регистър за обществените поръчки в определения срок са 

постъпили шест оферти: 

1. На 16.01.2017 г. в 13.25 ч. оферта с пореден №1 от „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ 

УСЛУГИ‘‘ ЕООД, гр.Варна;  

2. На 17.01.2017 г. в 11.50. ч. оферта с пореден №2 от „КЕЙ АР ДЖИ“ ЕООД, гр.София; 

3. На 18.01.2017г. в 11.25 ч. оферта с пореден номер №3 от ,,ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ‘‘ 

ЕАД, гр София; 

4. На 18.01.2017г. в 12.00 ч. оферта с пореден номер №4 от ,,ЕНЕРГИЙНА 

ФИНАНСОВА ГРУПА‘‘ АД, гр. София; 

5. На 18.01.2017г. в 13.30 ч. оферта с пореден номер №5 от ,, ГРАНД ЕНЕРДЖИ 

ДИСТРИБЮШЪН‘‘ ЕООД, гр. София; 

6. На 18.01.2017г. в 13.35 ч. оферта с пореден номер №6 от ,, МОСТ ЕНЕРДЖИ‘‘ АД, 

гр. София. 

 

 При отваряне на офертите и оповестяване на документите не присъстваха 

представители от участниците. 
 

 По точка първа от дневния ред, комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда 

на постъпването им: 

І. Участник с пореден №1 ,,ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ‘‘ ЕООД, 

гр.Варна; е подал оферта в запечатана, непрозрачна опаковка. Представен е и отделен 

запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.  

 Богдан Боцев оповести съдържанието на офертата. 

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
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 ІІ. Участник с пореден №2 „КЕЙ АР ДЖИ“ ЕООД, гр.София е подал оферта в 

запечатана, непрозрачна опаковка. Представен е и отделен запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри”.  

 Богдан Боцев оповести съдържанието на офертата. 

III. Участник с пореден №3 ,, ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ‘‘ ЕАД, гр София; е подал 

оферта в запечатана, непрозрачна опаковка. Представен е и отделен запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри”.  

 Богдан Боцев оповести съдържанието на офертата. 

IV. Участник с пореден №4 ,, ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА‘‘ АД, гр. 

София;. е подал оферта в запечатана, непрозрачна опаковка. Представен е и отделен запечатан 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.  

 Богдан Боцев оповести съдържанието на офертата. 

V. Участник с пореден №5 ,, ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН‘‘ ЕООД, гр. 

София;. е подал оферта в запечатана, непрозрачна опаковка. Представен е и отделен запечатан 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.  

 Богдан Боцев оповести съдържанието на офертата. 

VI. Участник с пореден №6 ,, МОСТ ЕНЕРДЖИ‘‘ АД, гр. София, е подал оферта в 

запечатана, непрозрачна опаковка. Представен е и отделен запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри”.  

 Богдан Боцев оповести съдържанието на офертата. 

  

 На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП техническото предложение и плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на участниците се подписаха от всички членове на комисията: 

Богдан Боцев, Йорданка Ендрева и Нейлин Бозова. 
 

 След отварянето на офертите, оповестяването на тяхното съдържание и подписване на 

техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“, комисията 

закри заседанието. 

 

След обсъждане комисията единодушно прие: 
 

РЕШЕНИЕ №1 

Следващото заседание на комисията за разглеждане на документите и информацията в 

офертата, за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, ще се проведе на 

03.02.2017 г. в 11.00 часа в стая 303, трети етаж в сградата на общинска администрация. 

Заседанието на комисията приключи в 12.30 часа.  
 

Председател: Богдан Боцев /п./ (заличено на основание чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД) 

Членове:  

1. Йорданка Ендрева /п./ (заличено на основание чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД) 

2. Нейлин Бозова /п./ (заличено на основание чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД) 

  

 


