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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 
        № 2 
 

Днес, 24.06.2016г., 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 задачи:  

1. да провери съответствието на документите в плик № 1, включително до-

пълнително представените разяснения и документи, с изискванията за подбор, пос-

тавени от Възложителя на фирмите участници в открита процедура с предмет „Из-

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

ШУМЕН” АД”; 

2. да разгледа представените в Плик № 2 технически предложения за изпъл-

нение на настоящата поръчка на участниците, допуснати до по-нататъшно участие 

в настоящата процедура, както и да оцени допуснатите до този етап на откритата 

процедура участници по показателя Оценка на техническото предложение на учас-

тника /икономическа стабилност на балансиращата група/ (К). 

 

 Комисията започна своята работа по поставените задачи в 16:30 часа в засе-

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

Терапевтичен блок. 

По първата задача: 

Извършване на проверка съответствието на документите в плик № 1, 

включително допълнително представените разяснения и документи, с изисквани-

ята за подбор, поставени от Възложителя на участниците в открита процедура. 
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При изпълнение на посочената задача, комисията установи следното: 

1. Участникът „ХИДРОЕНЕРДЖИ ГРУП” ООД  е представил в указания 

срок допълнително изисканите от комисията с Протокол № 1 документи, постъпили 

в деловодството на „МБАЛ-ШУМЕН” АД с вх. № 2024/16.06.2016 г. 

Предвид гореизложеното, на този етап от процедурата „ХИДРОЕНЕРДЖИ 

ГРУП” ООД   отговаря на всички изисквания на Закона и Възложителя. 

 

По втората задача: 

Разглеждане на представените в Плик № 2 технически предложения за из-

пълнение на настоящата поръчка на участниците, допуснати до по-нататъшно 

участие в настоящата процедура, както и да оцени допуснатите до този етап на 

откритата процедура участници по показателя Оценка на техническото пред-

ложение на участника /икономическа стабилност на балансиращата група/ (К). 

 

При изпълнение на посочената задача, комисията установи следното: 

1. Участникът „ФРЕА АКСПО” ООД е представил техническо предложение 

за изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя. При-

ложено към техническото предложение е представено и удостоверение, издадено от 

ЕСО ЕАД, с информация за договорените и измерени количества ел.енергия, коли-

чествата на нетния отрицателен и нетния положителен небаланс, реализирани към 

крайни клиенти от участника, в качеството му на Координатор на стандартна ба-

лансираща група, за 4 (четири) поредни месеца, считано от 01 октомври  2015 г.  

 

2. Участникът „ХИДРОЕНЕРДЖИ ГРУП” ООД   е представил техническо 

предложение за изпълнение на поръчката, което не в съответствие с изискванията 

на Възложителя. Участникът не е представил удостоверение, издадено от ЕСО 

ЕАД, с информация за договорените и измерени количества ел.енергия, количест-

вата на нетния отрицателен и нетния положителен небаланс, реализирани към 

крайни клиенти от участника, в качеството му на Координатор на стандартна ба-

лансираща група, за 4 (четири) поредни месеца, считано от 01 октомври  2015 г.. 

Вместо това участникът е приложил към техническото си предложение обобщени 

извлечения за периода от 01 октомври  2015 г. до 31 януари 2016 г., които не е ясно 

от кого са издадени и в които липсват данни за измереното количество електрое-

нергия, реализирано към крайни клиенти, участници в балансиращата група, както 

и данни за заявеното количество електроенергия, реализирано към крайни клиенти, 

участници в балансиращата група. 

Непредставянето на горепосоченото Удостоверение от ЕСО ЕАД е в ярко 

противоречие с условията на Възложителя. С оглед на гореизложеното, и на осно-

вание чл. 69, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки комисията единодушно 

предлага участника „ХИДРОЕНЕРДЖИ ГРУП” ООД   за отстраняване от по-

нататъшно участие в настоящата открита процедура 

 

След това членовете на комисията извършиха оценка на допуснатия до този 

етап на процедурата участник по показателя стабилност на балансиращата група – 

К : 
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1. „ФРЕА АКСПО” ООД  - К = 30 точки 

 

След кратко съвещание с членовете на комисията, председателят й насрочи 

дата и час за следващо, четвърто заседание на комисията на 04.07.2016 г. в 13:00 

часа в заседателната зала на „МБАЛ – ШУМЕН” АД,  ул. „Васил Априлов” № 63 – 

II етаж на Терапевтичен блок, на което ще бъде отворено и оповестено ценовото 

предложение на единствения допуснат до този етап на откритата процедура участ-

ник. 

 

Комисията приключи работа в 17:50 часа. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ...................................................... 

          / Петинка Петрова / 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1……………………………… 

           / Любен  Гецев / 

 

   2……………………………… 

   / Красимира Димитрова-Кирова / 

    

   3................................................ 

             / Иванка Антонова / 

      

   4................................................ 

             / Светозар Петков / 


