
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
                 “Д-Р ТЕОДОСИ ВИТАНОВ” ЕООД ГР. ТРЯВНА 
 
 
 
 
                                                П Р О Т О К О Л 
 

                                                  № 1 
за работата на комисията за провеждане на открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 
„Избор на доставчик на нетна електрическа енергия, координатор     

на стандартна балансираща група, пълно администриране на 
информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси” 

 
Днес, 06.08.2018 г., на основание чл. 103, ал. 3 от Закона за  

обществените поръчки, се състави настоящия протокол за разглеждане и оценка 
на постъпилите оферти на участниците в открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Избор на доставчик на нетна електрическа 
енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране 
на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси” от 
Комисия, назначена  със Заповед № РД-08-69/06.08.2018 г. на Управителя на 
дружеството, в състав: 

 
Председател: Станислав Генов Генов – икономист организация и 

управление 
и членове: 

1. Еленка Колева Стефанова – юрист; 
                  2.  Йорданка Иларионова Белчева – гл. счетоводител. 
 
На заседанието на комисията не присъстваха представители на 

участниците и на средствата за масова информация. 
 

Комисията констатира: 

Съгласно входящия Регистър на офертите, в определения от 
Възложителя краен срок – 16,00 часа на 03.08.2018 г. в деловодството на МБАЛ 
“Д-р Теодоси Витанов” ЕООД гр. Трявна са постъпили пет оферти за участие в 
процедурата, а именно: 

1. “Енерджи Маркет” АД – Вх. № АС-03-439/26.07.2018 г. – 13,00 ч.; 
                  2. „Енекод” АД – Вх. № АС-03-440/27.07.2018 г. – 9,30 ч.; 
                  3. „Мост Енерджи” АД – Вх. № АС-03-441/27.07.2018 г. – 14,00 ч.; 

4. „Кумер” ООД – Вх. № АС-03-447/30.07.2018 г. – 10,30 ч.; 



  5. „Чез Трейд България” ЕАД – Вх. № АС-03-470/03.08.2018 г. – 10,30 ч. 
 

Председателят на комисията получи офертите на участниците в 
процедурата, при което беше съставен и подписан от предаващото лице и от 
председателя на комисията протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

Комисията се запозна с протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП и 
подадените оферти. Съгласно чл. 51, ал. 8 от ППЗОП след получаване на списъка 
с участниците всеки член на комисията попълни декларация по чл.103, ал.3 от 
ЗОП. 

Комисията получи и разгледа  постъпилите опаковки с оферти на 
кандидатите и установи: 

По целостта на опаковките: 
- внесените предложения са поставени в непрозрачни и запечатани 

опаковки, с посочено точното време на регистрация /дата,час,минута/ на подаване 
в деловодството. 

По изискванията за насочеността на офертите: 
- на опаковките на участващите фирми е посочено наименованието на 

обществената поръчка. 
По название на фирмата, точен адрес, факс, телефон, лице за връзка: 
- предложенията имат посочен подател, точен адрес, телефон и факс, 

лице за връзка. 
Комисията констатира, че постъпилите  в деловодството на болницата 

оферти са редовно приети и съхранени в запечатани непрозрачни опаковки. 
 
Комисията пристъпи към отваряне по реда на тяхното постъпване на 

запечатаните непрозрачни опаковки и оповестяване на тяхното съдържание и 
наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.  

Тримата членове на Комисията подписаха техническите предложения и 
пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

 
Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 3 

от ППЗОП за съответствие с личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от възложителя. 

 
1. Участник “Енерджи Маркет” АД е представил:  
еЕЕДОП, Предложение за изпълнение на поръчката, Декларация за 

съгласие с клаузите на приложения проект на договор, Декларация за срока на 
валидност на офертата, Декларация за задълженията, свързани с данъци и 
осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, Лицензия за търговия с 
електрическа енергия, Решение за дейността „координатор на стандартна 
балансираща група”, Списък на доставките, сходни с предмета на поръчката, 
Удостоверения от други Възложители. 

 



2. Участник  „Енекод” АД е представил: 
еЕЕДОП, Предложение за изпълнение на поръчката, Декларация за 

съгласие с клаузите на приложения проект на договор, Декларация за срока на 
валидност на офертата, Декларация за задълженията, свързани с данъци и 
осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, Лицензия за търговия с 
електрическа енергия, ISO 9001:2015. 

 
3. Участник  „Мост Енерджи” е представил: 

                  еЕЕДОП, Лицензия за търговия с електрическа енергия, ISO 9001:2008,  
ISO 9001:2015, Референция за добро изпълнение, Предложение за изпълнение на 
поръчката, Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, 
Декларация за срока на валидност на офертата, Декларация за задълженията, 
свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд. 

 
4. Участник  „Кумер” ООД е представил:  
еЕЕДОП, Предложение за изпълнение на поръчката, Декларация за 

съгласие с клаузите на приложения проект на договор, Декларация за срока на 
валидност на офертата, Декларация за задълженията, свързани с данъци и 
осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, Лицензия за търговия с 
електрическа енергия, Декларация-списък на изпълнените доставки на 
електрическа енергия, Референции за добро изпълнение – 2 бр., ISO 9001:2015. 

 
5. Участник  „Чез Трейд България” ЕАД е представил:  
еЕЕДОП, Документ за упълномощаване, Предложение за изпълнение 

на поръчката, Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 
договор, Декларация за срока на валидност на офертата, Декларация за 
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията 
на труд, Лицензия за търговия с електрическа енергия, ISO 9001:2015, 
Удостоверения за добро изпълнение – 3 бр. 

 
             Комисията продължи своята работа с проверка на представените 
еЕЕДОП от участниците в процедурата, при което установи, че участникът 
„Чез Трейд България” ЕАД е представил еЕЕДОП, който не е попълнен 
съгласно изискванията на Възложителя. В еЕЕДОП на участника липсва 
информацията, която би следвало да се съдържа в него, поради което 
Комисията 

 
                                    РЕШИ: 
 
На основание Чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, предоставя възможност на 

участника „Чез Трейд България” ЕАД в срок до 5 работни дни от получаването на 
настоящия протокол, да представи на Комисията нов  еЕЕДОП, който да съдържа 



информация относно личното състояние на участника и критериите за подбор и да 
е подписан с електронен подпис. 

На основание Чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, настоящият протокол да се 
изпрати на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача. 

 
 

 
КОМИСИЯ: 
 

                  Председател: …Чл2 от ЗЗЛД…… 
                                          (Станислав Генов) 

   Членове: 
                1. … Чл2 от ЗЗЛД ……  
                    (Еленка Стефанова) 

                
                                      2. …  Чл2 от ЗЗЛД …… 
                                          (Йорданка Белчева) 
 
 
 

 
 

 


