
П Р О Т О К О Л  

 

 

№ 2 

 

 

от заседание на Комисията, назначена на основание чл. 103, ал. 1 от 

ЗОП, със Заповед № 242/23.08.2017 г. на д-р Атанас Георгиев Атанасов – 

Изпълнителен директор на „МБАЛ – Шумен“ АД за извършване на подбор на 

участниците, разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците в 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на 

доставчик на нетна активна електрическа енергия за нуждите на „МБАЛ - 

ШУМЕН” АД“. 

  

На 26.09.2017 г., в гр. Шумен, ул. „Васил Априлов” № 63, в 

заседателната зала на ІІ етаж на Терапевтичен блок на "МБАЛ-ШУМЕН" АД, 

в изпълнение на Заповед № 242/23.08.2017 г., се проведе заседание на 

Комисията в пълен състав, както следва: 

 

Председател:  

Петинка Димитрова Петрова – административен секретар/ координатор 

Административно-стопански блок в „МБАЛ-ШУМЕН” АД; 

Членове:  

Красимира Антонова Димитрова - Кирова – специалист обществени 

поръчки, програми и проекти в „МБАЛ-ШУМЕН” АД; 

Иванка Иванова Антонова – зам. главен счетоводител в „МБАЛ – 

ШУМЕН” АД; 

инж. Любен Стоянов Гецев – специалист поддръжка сграден фонд с 

прилежащите терени и енергоносители/завеждащ отдел „Стопански” в 

„МБАЛ – Шумен” АД; 

Мартин Митков Димитров – външно лице съгласно чл. 51, ал. 2 от 

ППЗОП. 



Задачата на комисията е да разгледа допълнително представените 

документи относно съответствието с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор на участниците, по отношение на които по реда на чл. 

67, ал. 5 от ЗОП и чл. 104, ал. 4 от ЗОП, Комисията в Протокол № 1 е 

констатирала несъответствие или липса на информация.  

Заседанието на комисията се проведе в следния дневен ред: 

1. Разглеждане на допълнително представените документи от 

участниците по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП и разглеждане на допълнително 

представените документи, изискани от Възложителя на основание чл. 67, ал. 5 

от ЗОП. 

2. Разглеждане на офертите на допуснатите участници, в частта им 

техническо предложение за установяване на съответствието им с 

предварително обявените условия от Възложителя. 

 

По т. 1 от дневния ред: 

Комисията установи, че в определения в чл. 54, ал. 9 от ППЗОП срок, в 

„МБАЛ – Шумен“ АД по настоящата процедура са постъпили допълнително 

документи от „Джи Ви Ай“ ООД. Същите са входирани от участника в 

процедурата на 08.09.2017г. с вх. № 2765. 

Комисията установи, че документите са входирани в законоустановения 

срок и на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП пристъпи към тяхното 

разглеждане, след което установи следното: 

Участникът „Джи Ви Ай“ ООД е представил нов коректно попълнен 

ЕЕДОП. Представено е и заверено копие от валиден сертификат EN ISO 

9001:2015, удостоверяващ внедрена система за управление на качеството. 

Въз основа на декларираните в новия ЕЕДОП обстоятелства, както и 

предвид представените допълнителни документи, комисията констатира, че 

участникът отговаря на нормативно изискуемите и поставени от Възложителя 

изисквания за лично състояние и критерии за подбор. 

Предвид така изложените мотиви, комисията единодушно реши да 

допусне до последващо участие в процедурата участника „Джи Ви Ай“ ООД 

и в съответствие с чл. 56, ал. 2 от ППЗОП да разгледа офертата му в частта й 

техническо предложение за изпълнение на поръчката. 



По т. 2 от дневния ред: 

 

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, Комисията пристъпи към 

разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници и 

проверка за съответствие им с предварително обявените от Възложителя 

условия. 

 

„Енерджи съплай“ ЕООД – В представеното техническо предложение 

участникът е посочил следните данни, касаещи стабилност на балансиращата 

група, които са включени като показател за оценка в утвърдената методика: 

∑М – сумирано измерено количество, реализирано към крайни клиенти, 

участници в балансиращата група, за 4 /четири/ поредни месеца, считано от 

01 февруари 2017 г. - 88412 МWh; 

∑R – сумирано заявеното количество, реализирано към крайни клиенти, 

участници в балансиращата група, за 4 /четири/ поредни месеца, считано от 

01 февруари 2017 г. - 88803 МWh; 

∑S – сумирани количеството отрицателен нетен небаланс за 4 /четири/ 

поредни месеца, считано от 01 февруари 2017 г. - 1260 МWh; 

∑Е - сумирано количеството положителен нетен небаланс за 4 /четири/ 

поредни месеца, считано от 01 февруари 2017 г. - 1651 МWh; 

От представените документи не може да се направи категоричен извод 

за конкретността на данните посочени в техническото предложение на 

участника. 

 

„Джи Ви Ай“ ООД – В представеното техническо предложение 

участникът е посочил следните данни, касаещи стабилност на балансиращата 

група, които са включени като показател за оценка в утвърдената методика: 

∑М – сумирано измерено количество, реализирано към крайни клиенти, 

участници в балансиращата група, за 4 /четири/ поредни месеца, считано от 

01 февруари 2017 г. – 0,029752 МWh; 

∑R – сумирано заявеното количество, реализирано към крайни клиенти, 

участници в балансиращата група, за 4 /четири/ поредни месеца, считано от 

01 февруари 2017 г. – 0,030919 МWh; 

∑S – сумирани количеството отрицателен нетен небаланс за 4 /четири/ 

поредни месеца, считано от 01 февруари 2017 г. – 0,003040 МWh; 

∑Е - сумирано количеството положителен нетен небаланс за 4 /четири/ 



поредни месеца, считано от 01 февруари 2017 г. – 0,001873 МWh; 

 

Участникът е приложил декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП - за 

конфиденциалност на предложението, в която обаче не е защитил определена 

категория данни, в качеството на поверителни, а е посочил, че не може да 

предостави информация  за сумарно измерено количество, сумарно заявено 

количество, сумирано количество отрицателен нетен небаланс и сумирано 

количество положителен нетен небаланс, поради наличие на клаузи за 

конфиденциалност в обединението на балансиращата група.  

От представените документи не може да се направи категоричен извод 

за конкретността на данните посочени в техническото предложение на 

участника. 

 

С оглед на гореизложеното, и на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 

54, ал. 13 от ППЗОП, комисията единодушно реши да поиска от участниците 

допълнителни доказателства във вид на удостоверение, справка или друг 

документ от ЕСО ЕАД за посочените от тях данни за оценка стабилността на 

балансиращата група, а именно: 

- сумирано измерено количество, реализирано към крайни клиенти, 

участници в балансираща група за 4 (четири) поредни месеца, считано от 01 
февруари 2017 г.; 

- сумирано заявено количество, реализирано към крайни клиенти, 

участници в балансиращата група за 4 (четири) поредни месеца, считано от 01 

февруари 2017 г.; 

- сумирано количество отрицателен нетен небаланс за 4 (четири) 

поредни месеца, считано от 01 февруари 2017 г.; 

- сумирано количество положителен нетен небаланс за 4 (четири) 
поредни месеца, считано от 01 февруари 2017 г. 

Допълнителните доказателства следва да бъдат представени в „МБАЛ – 

Шумен” АД в срок до пет работни дни след получаване от участниците на 

писмено искане за това.  

 
   

 

Председател: 



1. П 

/Петинка Петрова/ 

     и членове: 

2. П 

/Красимира Димитрова-

Кирова/ 

          3. П 

/Иванка Антонова/ 

4. П 

  /инж. Любен Гецев/ 

           5. П 

                                    /Мартин Димитров/ 

 


