
 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  

 

№ 1 

 

 

 

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“. 

 

Обществената поръчка е откритата с Решение № 6 от 14.07.2017 г. на д-

р Атанас Георгиев Атанасов и е с уникален номер в Регистъра на 

обществените поръчки: 00444-2017-0005. 

 

На 23.08.2017 г., в 16:30 чaса, 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. 

На заседанието не присъстваха представители на участниците, подали 

оферта за участие в процедурата, нито представители на средствата за масово 

осведомяване. 

 

В 16:30 часа Председателят на комисията откри заседанието и представи 

входящия регистър на подадените оферти, ведно със самите тях, предадени му 

от деловодител по реда на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

 

Комисията констатира, че съгласно входящия регистър на офертите, до 

16:30 часа на 18.08.2017 г. са подадените 2 /две/ оферти от следните лица:   

 

1. „Енерджи съплай“ ЕООД - оферта с вх. № 2498, подадена на 

15.08.2017 г. в 9,30 часа 

2. „Джи Ви Ай“ ООД – оферта с вх. № 2552, подадена на 

18.08.2017 г.  в 9,55 часа; 

 

След осведомяване за лицата, подали оферти за участие съгласно 

входящия регистър, членовете на комисията попълниха декларации за липса на 

конфликт на интереси с кандидатите или участниците, съгласно чл. 103, ал. 2 

от ЗОП. 

Членовете на комисията се увериха, че получените опаковки с офертите 

на участниците са непрозрачни и с ненарушена цялост.  

 



На основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне 

на постъпилите запечатани непрозрачни опаковки по реда на тяхното 

постъпване и оповести тяхното съдържание: 

 „Енерджи съплай“ ЕООД - Председателят на Комисията оповести 

надписа върху опаковката на участника и констатира, че същата е запечатана 

и непрозрачна, след което се пристъпи към отварянето й. Същата съдържа 

един запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ и 

две папки с документи, едната съдържаща заявлението за участие, а другата 

предложение за изпълнение на поръчката. Комисията оповести съдържащите 

се в папката документи - по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т.1 от ППЗОП, опис и други 

документи представени по преценка на участника. Трима от членовете 

подписаха техническото предложение, ведно с приложените към него 

документи, както и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 „Джи Ви Ай“ ООД - Председателят на Комисията оповести надписа 

върху опаковката на участника и констатира, че същата е запечатана и 

непрозрачна, след което се пристъпи към отварянето й. Същата съдържа един 

запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ и две 

папки с документи, едната съдържаща заявлението за участие, а другата 

предложение за изпълнение на поръчката. Комисията оповести съдържащите 

се в папката документи - по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т.1 от ППЗОП, опис и други 

документи представени по преценка на участника. Трима от членовете 

подписаха техническото предложение, ведно с приложените към него 

документи, както и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.  

 След отваряне на опаковките и извършване на действията по чл. 54, ал. 

3 - 5 от ППЗОП, публичната част от заседанието приключи в 17:00 часа. 

 В закрито заседание, комисията в основния си състав, пристъпи към 

разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 за съответствие с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и 

констатира следното: 

 „Енерджи съплай“ ЕООД: 

 Участникът е представил коректно попълнен ЕЕДОП, съдържащ 

необходимата информация съгласно утвърдената документация за участие. 

След като разгледа и провери представените от участника документи и 

мотивирана от горното, комисията установи, че „Енерджи съплай“ ЕООД 



отговаря на поставените от възложителя изисквания за лично състояние и 

критерии за подбор. 

 „Джи Ви Ай“ ООД: 

 Участникът  „Джи Ви Ай“ ООД е посочил, че разполага със сертификат 

EN ISO 9001:2015. Към ЕЕДОП е приложено удостоверение от СЖС 

България ЕООД, видно от което участникът „ Джи ви ай“ ООД е в процес на 

сертификация, т.е. не разполага с издаден сертификат за система за 

управление на качеството. Видно от одобрената и влязла в сила документация 

за участие, не е допусната изрична възможност лицата да са в процес на 

сертифициране, а се изисква към датата на подаване на заявление за участие, 

те да разполагат със съответния документ. 

 Представеният ЕЕДОП е подписан от тримата управители на 

дружеството. След направена справка в информационния масив на 

Търговския регистър към Агенция по вписванията, се установи, че в 

дружествения договор за учредяване на „Джи Ви Ай” са записани петима 

съдружници. Освен тримата управители, които представляват дружеството 

„заедно”, ЕЕДОП трябва да бъде подписан и от останалите двама 

съдружници, които предвид притежавания от тях дял се явяват лица по 

смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, за което се отнасят основанията по чл. 54, ал. 

1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, и които са длъжни на основание чл. 40, ал. 1, т. 3 вр. чл. 

41 от ППЗОП да подпишат ЕЕДОП. 

Комисията единодушно реши,  на основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП  да 

изиска от участника „Джи Ви Ай“ ООД нов, коректно попълнен ЕЕДОП по 

отношение на информацията за наличие на сертификат за система за 

управление на качеството EN ISO 9001:2008 или еквивалентен и същият да 

бъде подписан от всички лица попадащи в хипотезата на чл. 40 от ППЗОП. 

 На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, ведно с коректно попълнен нов 

ЕЕДОП, участникът следва да представи и заверено копие от валиден 

сертификат EN ISO 9001:2008 или еквивалентен, удостоверяващ внедрена 

система за управление на качеството. 

Изискващите се документи от „Джи Ви Ай“ ООД следва да бъдат 

представени в срок от 5 /пет/ работни дни, считано от получаване на 

настоящия протокол. 



 Настоящият протокол да бъде изпратен на участниците и публикуван в 

досието на процедурата в „ Профил на купувача“. 

 Настоящият протокол е съставен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, 

във връзка с чл. 54, ал. 1 - 8 от ППЗОП. 

 

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/ 


