
 

 

 

 

 

 

 
РЕШЕНИЕ 

№607/07.05.2014г. 

за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка 
 

 На основание чл.73 ал.1 и ал.2 от Закона за обществените поръчки и отразени резултати в 
протоколи №1/10.04.2014г., №2/24.04.2014г. и №3/28.04.2014г. на комисия, назначена със Заповед 
№445/08.04.2014г. за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 
„Доставка на електрическа енергия на средно напрежение за нуждите на органите на 
съдебната власт в Съдебната палата на бул. „Витоша” №2 в гр. София, съгласно Заповед 
№ЛС-04-153/11.02.2008г. на МП от координатор на балансираща група”, открита с Решение 
№295/10.03.2014г.  

ОБЯВЯВАМ: 

І. Класирането на участниците в процедурата:  
І-во място – „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги” ЕООД със седалище и адрес на управление в 

гр. Варна 9009, бул. „Владислав Варненчик” №258, Варна Тауърс, Кула Г, с подадена оферта 
вх.№2/07.04.2014г. и предлагана Цена на 1 MWh нетна електрическа енергия – 120,43лв. (сто и 
двадесет лева и 0,40) с включен ДДС и цена за прогнозното количество нетна активна 
електрическа енергия на средно напрежение за целия срок на договора – 127 778,35 (сто двадесет 
и седем хиляди седемстотин седемдесет и осем и 0,35) с включен ДДС. 

ІІ-ро място – „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД със седалище и адрес на управление в гр. София 
1000, район Средец, ул. „Георги Сава Раковски” №140, с подадена оферта вх.№4/07.04.2014г. и  
предлагана цена на 1 MWh нетна електрическа енергия – 123,852лв. (сто двадесет и три лева и 
0,852) с включен ДДС и цена за прогнозното количество нетна активна електрическа енергия 
на средно напрежение за целия срок на договора – 131 406,97 (сто тридесет и една хиляди 
четиристотин и шест лева и 0,97) с включен ДДС. 

ІІІ-то място – „Енергийна Финансова Група” АД със седалище и адрес на управление в гр. 
София 1618, район Витоша, ул. „Вихрен” №10, с подадена оферта вх.№3/07.04.2014г. и предлагана 
цена на 1 MWh нетна електрическа енергия – 174,00лв. (сто седемдесет и четири лева) с 
включен ДДС и цена за прогнозното количество нетна активна електрическа енергия на средно 
напрежение за целия срок на договора – 184 614,00 (сто осемдесет и четири хиляди 
шестстотин и четиринадесет лева) с включен ДДС. 
 
 
  ІІ. Участникът, класиран на първо място, за изпълнител на поръчката – „ЕНЕРГО-ПРО 
Енергийни Услуги” ЕООД. 
 
 ІІІ. Отстранени участници: 
 1. „Енерджи Съплай” ЕООД със седалище и адрес на управление в гр. София 1000, район 
Средец, ул. „Граф Игнатиев” №2, ет.3, с подадена оферта вх.№1/02.04.2014г. 

Мотиви: Участникът „Енерджи Съплай” ЕООД не е посочил изисканите от Възложителя цени 
съгласно образеца на Ценовото предложение. Така представеното Ценово предложение не отговаря 
на изискванията на Възложителя и не предлага пълна и ясна информация за цените и 
ценообразуването. 

Мотивите на комисията са описани в Протокол №3/28.04.2014г. от дейността й. 

Основание: чл.69 ал.1 т.3 от Закона за обществените поръчки, по предложение на комисията, 
назначена със Заповед 445/08.04.2014г. 
 



 
 

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване: 

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията 
Адрес: гр. София, бул. „Витоша” №18 
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 
www.cpc.bg 

 
 Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 ал.2 от Закона за обществените поръчки. 

 
На основание чл.73 ал.3 от Закона за обществените поръчки, настоящото решение да се 

изпрати на всички участници в тридневен срок от издаването му. 
 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /п/ 
КРАСИМИР ВЛАХОВ  

 Заместник на Председателя на Върховния касационен съд, 
 упълномощен със Заповед №212/19.02.2014г. 
   

 

 

 

 
 


