ПРОТОКОЛ
Днес, 24.11.2015г. в гр.Кюстендил, 8,00ч. в заседателна зала на МБАЛ”Д-р
Никола Василиев”АД, гр.Кюстендил, комисията назначена със заповед на
изпълнителния директор №89 от 24.11.2015г. на изпълнителния директор на МБАЛ”Др Никола Василиев”АД, гр.Кюстендил, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: адв.Димитър Йорданов Димитров - правен консултант при
МБАЛ; и
ЧЛЕНОВЕ:
1. Елка Георгиева Дойчинова;
2. Бойко Стойнев Ееоргиев;
3. Иван Симеонов Чивийски
4. Любен Николов Ангелов
Резервни членове: Офелия Стоилова и Емил Вучков;
която започна разглеждане и оценка на постъпилите оферти за участие в
процедурата за възлагане на обществена поръчка за «доставка на нетна електрическа
енергия - ниско напрежение, координиране на стандартна балансираща група, пълно
админитриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси
за нуждите на МБАЛ”Д-р Никола Василиев”АД, гр.Кюстендил”.
При започване работата на комисията присъстваха ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ
АЛЕКСАНДРОВ, ЕГН7811146663, представител на «Енерго-про енергийни
услуги»ЕООД, гр.Варна,по силата на нотариално заверено пълномощно.
След получаване на списъка комисията установи, че оферти за участие са подали
следните участници:
1. „АР СИ ПАУЪР ЕНЕРДЖИ”ООД, гр.София, ЕИК202501916;
2. «Енерго - про енергийни услуги»ЕООД, гр.Варна, ЕИК131512672;
3. „МОСТ ЕНЕРДЖИ”АД, гр.София, ЕИК201325372;
4. «ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ»ЕАД, гр.София, ЕИК113570147;
Комисията отвори пликовете с оферти по реда на тяхното постъпване за всеки
участник по отделно, и констатира, че всяка от съответните отваряни по реда им
оферти съдържа три отделни запечатани плика, след което трима от членовете й
подписаха плик №3 на отделните участници. Комисията предложи на представителя
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ да подпише плик №3, който ги подписа.
Комисията отвори пликове №2 по реда на офертите за всеки участник и трима от
членовете й подписаха документите в него. Комисията предложи на представителя
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ да подпише документите в плик №2 но той
отказа. След това комисията отвори плик №1 от съответните оферти и оповести
документите, които той съдържа. Всички приложени от тези участници документи в
плик №1 съответстваха на списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП, подписан от съответния
участник и критериите на възложителя за подбор.
От извършената констатация комисията установи, че офертите на всички
участници отговарят на изискванията на ЗОП и съдържат изискуемите се от

възложителя и чл.56, ал.1 от ЗОП документи, като комисията не установи основания за
отстраняване на участник.
От представените в пликове №2 документи на отделните участници, комисията
установи съответствието на всички оферти с изискванията на възложителя.
Поради горното комисията единодушно
РЕШИ:

На 24.11.2015. в 08,30ч. комисията продължи своята работа по отваряне на
ценовите предложения. Присъстваше горепосочения представител на участника.
Комисията пристъпи към отваряне на ценовите оферти в пликове №3 на
отделните участници по реда на постъпването им, трима от членовете подписаха и
документите, намиращи се в плик №3, както и явилия се представител.
Комисията оцени ценовите предложения по показателя „най-ниска цена” и
установи следните оферирани крайни цени без ДДС за 1 мегават електроенергия:
1. „АР СИ ПАУЪР ЕНЕРДЖИ”ООД, гр.София, ЕИК202501916 - 79лв.
2. «Енерго - про енергийни услуги»ЕООД, гр.Варна, ЕИК131512672 - 78,27лв.;
3. „МОСТ ЕНЕРДЖИ”АД, гр.София, ЕИК201325372 - 77,33лв.;
4. «ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ»ЕАД, гр.София, ЕИК113570147 - 77,07лв.;
В резултат от извършеното оценяване комисията единодушно
РЕШИ:
Класира участниците в процедурата както следва:
1. «ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ»ЕАД, гр.София, ЕИК113570147 - 77,07лв.;
2.

„МОСТ ЕНЕРДЖИ”АД, гр.София, ЕИК201325372 - 77,33лв.;

3. «Енерго - про енергийни услуги»ЕООД, гр.Варна, ЕИК131512672 - 78,27лв.;
4. „АР СИ ПАУЪР ЕНЕРДЖИ”ООД, гр.София, ЕИК202501916 - 79лв.
Комисията приключи работа на 24.11.2015г. в 09,00ч. и предаде настоящия протокол
заедно с цялата документация и офертите в процедурата на изпълнителния директор над
МБАЛ”Д-р Никола Василиев”АД, гр.Кюстендид.

