МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
“Д-Р ТЕОДОСИ ВИТАНОВ” ЕООД ГР. ТРЯВНА

ПРОТОКОЛ
№2
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, 27.08.2018 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.
Комисията констатира:
На предишното си заседание (Протокол № 1) комисията констатира, 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.
На основание Чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, комисията е предоставила
възможност на участника „Чез Трейд България” ЕАД в срок до 5 работни дни от
получаването на настоящия Протокол № 1, 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, Протокол № 1 е изпратен на
всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача – 13.08.2018
г. с препоръчана поща с обратни разписки.
Видно от обратната разписка участникът „Чез Трейд България” ЕАД е
получил Протокол № 1 на 16.08.2018 г.
В законоустановения срок по Чл. 54, ал. 9 от ППЗОП (5 работни дни от
датата на получаването) комисията получи отговор от участника „Чез Трейд
България” ЕАД с Вх. № АС-03-532/22.08.2018 г., който представи нов еЕЕДОП на
CD.
След разглеждането на представения нов еЕЕДОП комисията установи,
че той е коректно попълнен и подписан, съгласно изискванията на Възложителя.
В следващите дни комисията разгледа техническите предложения на
участниците, в резултат на което установи че същите отговарят на условията и
изискванията на възложителя.
След като разгледа техническите предложения комисията допуска
всички участници до следващия етап на процедурата – отваряне на ценовите
предложения, което да се състои на 05.09.2018 г. в 10,00 ч. в кабинет № 41 на
болницата.
Съобщението по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП ще бъде публикувано в
профила на купувача на 31.08.2018 г.

КОМИСИЯ:
Председател: …Чл. 2 от ЗЗЛД…
(Станислав Генов)
Членове:
1. ..Чл. 2 от ЗЗЛД …
(Еленка Стефанова)
2. … Чл. 2 от ЗЗЛД ……
(Йорданка Белчева)

