ПРОТОКОЛ
Днес, 16.01.2017г. в 8,00ч. в заседателната зала към кабинета на изп.директор на
МБАЛ”Д-р Никола Василиев”АД, гр.Ктостендил, комисията в състав: председател адв.
Димитър Йорданов Димитров, и членове: Бойко Стойнев Георгиев, Елка Георгиева
Дойчинова, Елена Иванова Ангелова, и Емил Здравков Вучков, резервни членове:
Офелия Стоилова и Златка Василева, назначена със заповед №4/13.01.2017г. на
изп!директор на горното дружество, започна работа по разглеждане на постъпилите
оферти за участие в процедурата по „Доставка на нетна електрическа енергия - ниско
напрежение, координиране на стандартна балансираща група, пълно администриране
на информационния поток е ЕСО и поемане на разходите за небаланси” за нуждите на
МБАЛ”Д-р Никола Василиев”АД, гр.Кюстендил.
Процедурата е по реда на чл.20, ал.2 във вр. е члЛ8, алЛ, тЛ2 от ЗОП.
От представения на комисията списък се установи, че оферти са подали
следните участници:

1. „Кей Ар Джи” ЕООД,
2. „Гранд Енерджи Дистрибюшън” ЕООД
3. „Енергийна финансова група” ООД
4. „Енерджи МТ” ЕАД
5. „Мост Енерджи” АД
6. „Чез Трейд България” АД
При започване работата на комисията не присъстваха трети лица.
Комисията извърши действията, указани в чл. 54 и сл. от ППЗОП като отвори
офертите по реда на постъпването им, като във всяка от тях намери запечатан плик със
ценово предложение по позициите, за които участват участниците, като трима от
членовете на комисията разписаха пликовете с ценовите предложения и техническите
предложения.
С горните действия приключи публичната част от заседанието на комисията.
Комисията продължи разглеждането на документите, приложени към офертите
и установи, че във всички оферти е представен ЕЕДОП, както и изискваните от
възложителя документи, в т.ч. и декларации за съгласие с клаузите на проекто
договора, подписани от лицата, които представляват участника.
Доколкото в процедурата е поставено специално изискване за притежаване от
участниците на Лицензия за търговия с електрическа енергия.
Комисията не установи наличиена обстоятелства по чл.54, ал.8 от ППЗОП,
както и несъответствие на оферта с изискванията на възложителя поради, което ще
отвори ценовите предложения на всички участници и ще ги оцени, доколкото тези
ценови предложения отговарят на изискванията на възложителя.
С оглед горното и на основание чл. 57, ал.З от ППЗОП комисията единодушно:
РЕШИ:
.

ОБЯВЯВА, че ще отвори ценовите предложения на участниците в процедурата
на 19.01.2017г. от 8,00ч. в заседателната зала при кабинета на изпълнителния директор

