РЕШЕНИЕ
№ 90/24.11.2015г.
Подписаният Александър Величков, изпълнителен директор на МБАЛ ”Д-р Никола
Василиев”АД, гр.Кюстендил, като взех предвид, предоставения ми протокол и документация от
комисията, назначена със заповед на изпълнителния директор №89 от 24.11.2015г. на
изпълнителния директор на МБАЛ”Д-р Никола Василиев”АД, гр.Кюстендил, за
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 небаланса за нуждите на
МБАЛ”Д-р 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 Георгиев;
3. Иван Симеонов Чивийски
4. Любен Николов Ангелов
Резервни членове: Офелия Стоилова и Емил Вучков;
Установих следното:
От списъка с участници се 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 е извършила действията по чл.68 от ЗОП в съответствие с изискванията на
закона. Всички документи в плик №1 на участниците съответстват 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 установила, 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, в резултат
на което е извършила оценяване и класиране по критерия „най-ниско предложена цена”
без ДДС.
Споделяйки изцяло извършените действия от комисията и установените от нея
резултати
РЕШИХ:
ОБЯВЯВАМ класирането на участниците в процедурата както следва:
1.

«ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ»ЕАД, гр.София, ЕИК113570147 - 77,07лв.;
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/

/

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.
5. ОПРЕДЕЛЯМ
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БЪЛЕАРИЯ»ЕАД, гр.София, ЕИК113570147 при цена без ДДС от 77,07лв. За 1
мегават нетна електрическа енергия - ниско напрежение, координиране на
стандартна балансираща група, пълно админитриране на информационния поток
с ЕСО и поемане на разходите за небаланси.
Препис от настоящето решение да се връчи на участниците в процедурата, които
могат да го обжалвам по реда на ЗОП.

ИЧКОВ - изп. директор

