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     „ МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА  ЗА  АКТИВНО  ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН ” АД 

         гр. Шумен ул.”В. Априлов” 63 тел. 054 / 855 755, 800 733, факс 800 751, Е-mail: mbal-shumen@ro-ni.net  

 
 
 

     ПРОТОКОЛ 
        № 1 
 

Днес, 27.05.2016г., на основание чл. 68 от ЗОП и в 
изпълнение на Решение № 13/12.04.2016г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ -
ШУМЕН” АД за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия за нуждите на 
„МБАЛ - ШУМЕН” АД” се събра комисия, назначена със Заповед № 
165/27.05.2016г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ-Шумен” АД, за провежда-
не на процедура в състав: 

  
           Председател – Петинка Димитрова Петрова – административен секре-
тар/координатор Административно - стопански блок в “МБАЛ-ШУМЕН” АД, 

 
Членове: 
Любен Стоянов Гецев – специалист поддръжка сграден фонд с прилежащите 

терени и енергоносители/завеждащ отдел в „МБАЛ-ШУМЕН” АД; 
Красимира Антонова Димитрова – Кирова – специалист обществени поръч-

ки, програми и проекти в “МБАЛ – ШУМЕН” АД; 
Иванка Иванова Антонова – зам.главен счетоводител в „МБАЛ – ШУМЕН” 

АД; 
Светозар Георгиев Петков – правоспособен юрист;  
 
 
със задача:  
да разгледа, оцени и класира офертите, постъпили в „МБАЛ-Шумен” АД 

за участие в открита процедура с предмет „Избор на доставчик на нетна ак-
тивна електрическа енергия за нуждите на „МБАЛ - ШУМЕН” АД”. 

 
Комисията започна своята работа по поставената задача в 16:30 часа в засе-

дателната зала на „МБАЛ – ШУМЕН” АД,  ул. „Васил Априлов” № 63 – II етаж на 
Терапевтичен блок. 

Всички членове на комисията попълниха декларации в 
съответствие с изискването на чл. 35 от ЗОП.                   п                       
 В определения в обявлението и документацията на обществената поръчка 
начален час за отваряне на пликовете с офертите не присъстваха представители на 
участниците. 
      Председателят на комисията запозна членовете и с условията за участие в 
откритата процедура.       
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 След това председателят на комисията прие пликовете с офертите на участ-
ниците с видимо ненарушена цялост, с указани входящ номер, дата и час на пода-
ването им в деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД. 
 
 Председателят на комисията  пристъпи към отваряне на офертите по реда на 
тяхното постъпване в деловодството на „МБАЛ – ШУМЕН” АД, както следва: 

  „ФРЕА АКСПО” ООД  ГР. СОФИЯ, постъпила в 12.30 ч. с вх. № 
1789/26.05.2016 г.; 

 „ХИДРОЕНЕРДЖИ ГРУП” ООД  ГР. СОФИЯ, постъпила в 12.40 ч. 
с вх. № 1790/26.05.2016 г. 
 

При отваряне на всяка една от подадените оферти - първо плик № 3 с цено-
вото предложение, след което съдържащите се документи в плик № 2 „Предложе-
ние за изпълнение на поръчката” на участниците бяха подписани от председателя и 
от най-малко трима от членовете на комисията.  

Председателят на комисията отвори и оповести гласно съдържащите се до-
кументи в плик № 1 „Документи за подбор” в офертата на всеки един участник.  

 
Комисията приключи работа в 16:50 часа. 
 
Второ заседание 

 На 06.06.2016 г. в 16:30 часа комисията, назначена със Заповед № 
165/27.06.2016 г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ-Шумен” АД се събра в 
заседателната зала на „МБАЛ – Шумен” АД,  ул. „Васил Априлов” № 63 – II етаж 
на Терапевтичен блок със задача да разгледа по същество представените от участ-
ниците документи в Плик №1. 

 
1. При разглеждане по същество на представените от участника „ФРЕА 

АКСПО” ООД  документи за подбор комисията установи, че участникът е предс-
тавил в офертата си всички необходими и  изискуеми от Закона и Възложителя до-
кументи за участие в откритата процедура. 

 
 2.  Разглеждайки по същество представените от участника 
„ХИДРОЕНЕРДЖИ ГРУП” ООД  документи за подбор, комисията установи 
следното: 
 2.1.  Съгласно изискванията на Възложителя, участникът е представил Спи-
сък с основните доставки на електрическа енергия, изпълнени от него с посочени 
трима получатели на електрическа енергия. Като приложение към списъка обаче са 
приложени само две удостоверения за добро изпълнение на поръчката; 
 2.2.  Участникът не е представил документ за внесена гаранция за участие в 
откритата процедура. 

 
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 68 ал.8 от ЗОП комисията 

единодушно реши да поиска от участника „ХИДРОЕНЕРДЖИ ГРУП” ООД да 
представи допълнително следните документи: 
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1. Доказателство за извършената доставка на ел. енергия с получател „ЧЕЗ 
ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД под формата на удостоверение, издадено от получате-
ля, или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е 
публикувана информация за доставката. 

2. Документ за внесена гаранция за участие в откритата процедура. 
 
Участникът „ХИДРОЕНЕРДЖИ ГРУП” ООД следва да представи допъл-

нително изисканите документи в срок пет работни дни от получаване на настоящия 
Протокол № 1 в деловодството на “МБАЛ-ШУМЕН” АД или на факс 054 / 800751.  
 
 Комисията приключи своята работа в 18:00 часа. 
 

 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ...................................................... 
          / Петинка Петрова / 

 
ЧЛЕНОВЕ:  1……………………………… 
           / Любен  Гецев / 
 
   2……………………………… 
   / Красимира Димитрова-Кирова / 
    
   3................................................ 
             / Иванка Антонова / 
      
   4................................................ 
             / Светозар Петков / 


