
 

„МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА  ЗА  АКТИВНО  ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН”  АД 
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РЕШЕНИЕ 

№ 6
А
/10.10.2017 г. 

за прекратяване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка 

 

 На основание  чл. 106, ал. 6, чл. 110, ал. 1, т. 2,  във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от 

ЗОП и решение № 6 от 14.07.2017г. за откриване на обществена поръчка с предмет: 

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

ШУМЕН” АД“, вписано в регистъра на обществените поръчки под уникален номер 

00444-2017-0005 и въз основа на предоставен ми за приемане доклад по чл. 103, ал. 3 

от ЗОП  и протоколи № 1, № 2 и № 3, съставени от комисията назначена със Заповед 

№ 242/23.08.2017 г., след като се запознах с офертите и мотивираните решения, 

подробно описани в цитираните протоколи и доклада,  

РЕШИХ: 

1. ПРЕКРАТЯВАМ процедурата за възлагане на обществена поръчка, открита с 

Решение № 6 от 14.07.2017г., с предмет „Избор на доставчик на нетна активна 

електрическа енергия за нуждите на „МБАЛ - ШУМЕН” АД“. 

2. ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ: чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Нито една от 

подадените оферти не отговаря на условията на възложителя. 

3. МОТИВИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ: Подадените оферти не са съобразени с 

предварително заложените условия. Техническите предложения не отговарят на 

изискванията, както следва:  

3.1. Изискването в документацията на поръчката е, че към предложението за 

изпълнение на поръчката участниците следва да представят удостоверение, издадено 

от  „ЕСО“ ЕАД за заявените и реализирани количества електрическа енергия, 

количествата нетен отрицателен и 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. 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 и 

представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на 

Изображението не може да бъде показано. Вашият  компютър може да 
няма достатъчно памет  да отвори изображението или изображението 
може би е било повредено. Рестартирайте своя компютър и след това 
отворете отново файла. Ако се появява все още червено x, може би е 
необходимо да изтриете изображението и след това да го вмъкнете 
отново.



поръчката.  

3.2. Изискването в документацията на поръчката е, че към предложението за 

изпълнение на поръчката участниците следва да представят удостоверение, издадено 

от  „ЕСО“ ЕАД за заявените и реализирани количества електрическа енергия, 

количествата нетен отрицателен и 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 и офертата му не отговаря на 

предварително обявените условия на поръчката. 

4. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящото решение да се изпрати в 3-

дневен срок до участниците в процедурата, съгласно посочените в чл. 43, ал. 2 от 

ЗОП способи. 

5.На основание чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП във вр. с чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП 

настоящото решение да се публикува в профила на купувача на „МБАЛ- ШУМЕН“ 

АД в електронната преписка на поръчката в деня на изпращането му на участниците. 

Протоколите и окончателния доклад от работата на комисията са достъпни на 

електронен адрес : http://www.mbal-shumen.com/profile/OP-17-05. 

6. Решението може да се обжалва по реда на чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП в 10 

/десет/ дневен срок от получаването му пред Комисия за защита на конкуренцията, 

гр. София, бул. „Витоша” № 18. 

 

 

      ВЪЗЛОЖИТЕЛ: П 

       /д-р Атанас Георгиев Атанасов/ 


