
 

П Р О Т О К О Л  

 

 

№ 3 

 

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 06.10.2017 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 

разяснения или допълнителни доказателства за данни, посочени в офертата, 

изискани от участниците на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП, представляващи 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. 

В посоченият от комисията срок за представяне на същите, в 

деловодството на „МБАЛ-ШУМЕН” АД бяха депозирани документи от 

участника „Джи Ви Ай“ ООД. 

 

Другият участник в процедурата - „Енерджи съплай“ ЕООД, не 

представя допълнително изисканите му от комисията на основание чл. 104, 

ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП разяснения или допълнителни 

доказателства за данни, посочени в офертата. 

 

Комисията разгледа представените от участника „Джи Ви Ай“ ООД 

документи и установи следното: 

Участникът е представил информация, представляваща справка, 

издадена от „ЕСО“ ЕАД за заявените и реализирани количества електрическа 

енергия, количествата нетен отрицателен и положителен небаланс, 

реализирани към крайни клиенти и търговци. Представената информация е за 

месеците юли и август 2017г.  

Първоначално представената от участника в техническото му 

предложение справка, издадена от „ЕСО“ ЕАД, за определяне на 

количествата електроенергия е за периода от 01.07.2017г. до 31.07.2017г. 

 Изискването в документацията е участниците да представят такава 

справка за 4 (четири) поредни месеца, считано от 01 февруари 2017 г. От 



представеното техническо предложение и допълнителната информация по чл. 

104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, става ясно, че дружеството „Джи 

Ви Ай“ ООД не е изпълнило това изискване. Участникът не се е съобразил с 

условията на възложителя заложени в документацията за участие като 

задължителни, поради което комисията счита, че предложението на „Джи Ви 

Ай“ ООД не е съобразено с поставените изисквания.  

Комисията единодушно стигна до извода, че представената оферта не 

отговаря на  предварително обявените условия на поръчката. Поради това, и 

на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, комисията предлага на възложителя  

участника „Джи Ви Ай“ ООД да бъде отстранен от процедурата. 

 

Относно техническото предложение на участника „Енерджи съплай“ 

ЕООД, комисията е констатирала, че от представените документи не може да 

се направи категоричен извод за конкретността на данните посочени в 

техническото предложение на участника. Същите се явяват от съществено 

значение, тъй като подлежат на оценка съгласно утвърдената методика. 

Поради това, на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП са 

му изискани да представи разяснения или допълнителни доказателства за 

посочените в офертата данни. В указания от комисията срок, такива не са 

представени. Представеното към техническото предложение удостоверение, 

представляващо справка за доставени количества електрическа енергия, 

издадено от „ЕСО“ ЕАД, се отнася за периода от 01.01.2013 до 31.12.2015г. 

В документацията за участие е записано, че към предложението за 

изпълнение на поръчката следва да бъде приложено удостоверение, издадено 

от ЕСО ЕАД, с информация за договорените и измерени количества 

ел.енергия, количествата на нетния отрицателен и нетния положителен 

небаланс, реализирани към крайни клиенти от участника, в качеството му на 

Координатор на стандартна балансираща група, за 4 (четири) поредни месеца, 

считано от 01 февруари 2017 г. 

Участникът „Енерджи съплай“ ЕООД не е изпълнил това изискване, 

поради което предложението му се явява в разрез с условията на възложителя 

заложени в документацията за участие като задължителни. 

Комисията единодушно стигна до извода, че представената оферта не 

отговаря на  предварително обявените условия на поръчката. Поради това, и 

на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, комисията предлага на възложителя  

участника „Енерджи съплай“ ЕООД да бъде отстранен от процедурата. 

 

Предвид факта, че в процедурата за възлагане на обществената поръчка, 

са подадени две оферти, и нито една от тях не отговаря на условията, 

заложени в документацията за участие, комисията предлага на възложителя 



процедурата да бъде прекратена на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП, във 

вр. с чл. 108, т. 4 от ЗОП. 
   

 

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/ 

 


