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Събиране на оферти с покани с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение за нуждите на 

„СБАЛББ– Троян“ ЕООД, по свободно договорени цени и участие в стандартна балансираща група” 

 

Утвърждавам:________/П/_________ 

Д-р Цветомила ДУДЕВСКА, д.м. 

Управител на СБАЛББ-Троян 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

На основание чл.36, ал.2 от Вътрешни правила за управление цикъла на 

обществени поръчки в „СБАЛББ-ТРОЯН“ ЕООД, град ТРОЯН от работата на 

длъжностните лица, назначена със Заповед № 133/18.08.2020 г. на Управител на 

СБАЛББ Троян- Д-р Цветомила ДУДЕВСКА, д.м. със задача да получат, разгледат и 

оценят офертите, подадени за участие в процедура за избор на изпълнител с предмет 

„Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение за нуждите на 

„СБАЛББ– Троян“ ЕООД, по свободно договорени цени и участие в стандартна 

балансираща група”. 

 Днес, 01.09.2020 г. (Вторник), в 10:00 часа, на основание Част III, Раздел II от 

Вътрешни правила за управление цикъла на обществени поръчки в „СБАЛББ-ТРОЯН“ 

ЕООД, град ТРОЯН, длъжностните лица, назначени със Заповед № 133/18.08.2020 г. на 

Управител на СБАЛББ Троян- Д-р Цветомила ДУДЕВСКА, д.м.: 

1. адв. Павлин ПЕТКОВ – ЛАК 

2.Бонка ПЕТРОВА – Н-к отдел АСФБ 

3. Детелин ДИМИТРОВ – Ел.техник 

4. инж.Цвятко ЦВЯТКОВ – Организатор болничен транспорт 

5. д-р Красимир КОВАШКИ – Н-к Пневмологично отделение 

Резервен член: 

1. Михаил АНДРЕЕВ – технически изпълнител; 

2. д-р Мирослава Субашки – Лекар в „ПО“ 

се събраха в 10,00 часа в Конферентната зала в сградата на СБАЛББ-Троян, за да 

извършат разглеждането и оценката на офертите, подадени за участие в процедура за 

избор на изпълнител с предмет „Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско 

напрежение за нуждите на „СБАЛББ– Троян“ ЕООД, по свободно договорени цени и 

участие в стандартна балансираща група”. 

Длъжностните лица започнаха разглеждане на офертите, постъпили в срока, 

посочен в поканите до участниците, а именно до 16.00 часа на 31.08.2020 г. Подадени 

са 2 (две) офертни предложения, като реда на тяхното постъпване е както следва: 

 

 Оферта на „Ритъм-4-ТБ“ ООД, град Стара Загора, с Вх. № 334/24.08.2020 г.; 

 Оферта на „ЧЕЗ Електро България“ АД, град София, с Вх. № 339/26.08.2020 г.; 
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Длъжностните лица пристъпиха към отваряне на офертите по реда на тяхното 

постъпване, като извършиха проверка за съответствието на документите в офертите с 

изискванията, заложени от Възложителя. Всички представени оферти бяха разгледани 

подробно, като документите в тях бяха разгледани, както по отношение на тяхната 

пълнота, така и по отношение на тяхната истинност. 

След направената проверка за съотвествието и комплектността на документите, 

съдържащи се в офертата, длъжностните лица установиха следното: 
 Участникът „Ритъм-4-ТБ“ ООД, град Стара Загора, е подал оферта с Вх. № 

334/24.08.2020 г. Комисията отвори офертата на участника и извърши проверка за 

наличието на изискуемите документи съдържащи се в нея. Комисията констатира, че 

участника е представил оферта, която съдържа всички изискуеми документи, 

посочени от Възложителя в поканата за участие, покрива всички минимални 

изисквания заложени от Възложителя и допуска участника до разглеждане на 

ценовото му предложение.  

 Комисията оповести и ценовото предложение на участника за изпълнение 

предмета на поръчката, както следва: Цена на 1 (един) MWh (мегаватчас) нетна 

електрическа енергия 100,00000 (сто) лева без ДДС и 120,00000 (сто и двадесет) лева с 

включен ДДС. 

 Участникът „ЧЕЗ Електро България“ АД, град София, е подал оферта с Вх. 

№ 339/26.08.2020 г. Комисията отвори офертата на участника и извърши проверка за 

наличието на изискуемите документи съдържащи се в нея. Комисията констатира, че 

участника е представил оферта, която съдържа всички изискуеми документи, 

посочени от Възложителя в поканата за участие, покрива всички минимални 

изисквания заложени от Възложителя и допуска участника до разглеждане на 

ценовото му предложение.  

 Комисията оповести и ценовото предложение на участника за изпълнение 

предмета на поръчката, както следва: Цена на 1 (един) MWh (мегаватчас) нетна 

електрическа енергия 109,86000 (сто и девет и 86 ст.) лева без ДДС и 131,83200 (сто 

тридесет и един 832 ст.) лева с включен ДДС. 

 Комисията след като разгледа и оцени офертите на всички участници, както по 

техническа част така и по ценова част, прави следното класиране по избрания 

критерии – най-ниска предложена цена: 

 НА ПЪРВО МЯСТО класира участника „Ритъм-4-ТБ“ ООД, град Стара Загора, 

ЕИК 123655865, представлявано от Руси Илчев Данев, с предложена цена за 

изпълнение на Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение за 

нуждите на „СБАЛББ– Троян“ ЕООД, по свободно договорени цени и участие в 

стандартна балансираща група, както следва: За 1 (един) MWh (мегаватчас) нетна 

електрическа енергия 100,00000 (сто) лева без ДДС и 120,00000 (сто и двадесет) лева с 

включен ДДС; 

 НА ВТОРО МЯСТО класира участника „ЧЕЗ Електро България“ АД, град София, 

ЕИК 175133827, представлявано заедно от Димчо Станев Станев и Леон Връшка, с 

предложена цена за изпълнение на Доставка на нетна активна електрическа енергия 
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ниско напрежение за нуждите на „СБАЛББ– Троян“ ЕООД, по свободно договорени 

цени и участие в стандартна балансираща група, както следва: За 1 (един) MWh 

(мегаватчас) нетна електрическа енергия 109,86000 (сто и девет и 86 ст.) лева без ДДС и 

131,83200 (сто тридесет и един 832 ст.) лева с включен ДДС; 

 Комисията предлага на Възложителя, за изпълнител на „Доставка на нетна 

активна електрическа енергия ниско напрежение за нуждите на „СБАЛББ– Троян“ 

ЕООД, по свободно договорени цени и участие в стандартна балансираща група”, да 

бъде определен участника подал оферта с най-ниско ценово предложение, а именно 

„Ритъм-4-ТБ“ ООД, град Стара Загора, ЕИК 123655865, представлявано от Руси Илчев 

Данев. 

 Протокола, подписани от всички членове на Комисията, да бъде предаден на 

Възложителя с цялата документация по разглеждането, оценката и класирането на 

офертите за Утвърждаване. 

 Работата на Комисията приключи на 03.09.2020г.                                                           

ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА: 

                                                   1. Павлин ПЕТКОВ ......................../П/.............................. 

 

            2. Бонка ПЕТРОВА ........................../П/............................. 

 

   3. Детелин ДИМИТРОВ..................../П/........................ 

 

4. инж.Цвятко ЦВЯТКОВ..................../П/........................ 

 

5. д-р Красимир КОВАШКИ...................../П/....................... 


