
 
 

 

              /П/                            . 

подписът е заличен на основание 
чл.2 от ЗЗЛД 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 107 
с. Триград, 28.03.2017г. 

 
 

На основание чл.106, ал.6 от ЗОП, във връзка с чл.108, т.1 и отразени резултати в представените 
ми Протоколи с рег.№20/06.03.2017г., №23/08.03.2017г., №29/21.03.2017г., №30/27.03.2017г. и Доклад 
от 27.03.2017г. на комисия, назначена с моя Заповед №65/06.03.2017г. за разглеждане, оценка и 
класиране на постъпили оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Доставка на електрическа енергия-ниско напрежение за нуждите на ТП“ДГС–Триград” 
за срок от 36 месеца“, открита с мое Решение №26 от 25.01.2017г. и публикувана преписка в РОП с 
уникален № 02718-2017-0022 

Р Е Ш И Х: 

1. ОБЯВЯВАМ КЛАСИРАНЕТО на участниците, съгласно обявеният критерии „най-ниска 
цена“, в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на 
електрическа енергия-ниско напрежение за нуждите на ТП“ДГС–Триград” за срок от 36 месеца“: 

На първо място: „Кумер“ ЕООД с предложена цена за доставка на един кWh нетна активна 
електрическа енергия за ниско напрежение в размер на 0,07/нула цяло нула седем/ лева без ДДС. 

На второ място: „Мост Енерджи“ АД с предложена цена за доставка на един кWh нетна 
активна електрическа енергия за ниско напрежение в размер на 0,08/нула цяло нула осем/ лева без ДДС. 

2. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на откритата процедура за възлагане на обществена поръчка 
с предмет:„Доставка на електрическа енергия-ниско напрежение за нуждите на ТП“ДГС–Триград” 
за срок от 36 месеца“: участникът „КУМЕР“ ЕООД, с ЕИК 200907117, със седалище и адрес на .5 

3. Възлагам на „ТС-ЧР“ при ТП“ДГС-Триград“, в 3-дневен срок от издаване на настоящото 
решение и не по-късно от деня на неговото публикуване в профила на купувача да изпрати по куриер с 
препоръчано писмо с обратна разписка или по електронен път, на посочената от участника в 
процедурата електронна поща, при условията и реда на Закона за електронния документ и 
електронния подпис или връчи лично срещу подпис, настоящото решение до всички заинтересовани 
лица и участници в откритата процедура за сведение.  

4. Във връзка с изпълнение разпоредбата на чл.43, ал.1 от ЗОП, възлагам на Десислава 
Кокутева, на длъжност “Юрисконсулт“ в ТП“ДГС-Триград“ в 3-дневен срок от издаване на настоящото 
решение, да организира неговото публикуване на интернет страницата на „Южноцентрално ДП“ в 
профила на купувача http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=19, 
ведно с протоколите и окончателният доклад на комисията.  

5. Настоящото решение подлежи на обжалване по реда на чл. 196, ал.1 и следващите от ЗОП, в 
10/десет/ дневен срок от получаването на решението, пред Комисията за защита на конкуренцията с адрес: 
п.к. 1000 гр.София, бул.“Витоша” №18; Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg; Интернет адрес: http://www.cpc.bg 
с копие до директора на ТП“ДГС-Триград“. 
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