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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 
        № 3 

 

Днес, 04.07.2016г., 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 отвори и оповести ценовото предложение на единствения допуснат до 

този етап участник в открита процедура с предмет „Избор на доставчик на 

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

 

В 13,00 часа - определения начален час за отваряне на ценовите предложе-

ния, не присъстваха представители на участниците.  

Председателят на комисията оповести пред останалите й членове направено-

то оценяване на допуснатия до този етап на процедурата участник по показателя 

стабилност на балансиращата група – (К). 

След това председателят на комисията премина към отваряне и оповестяване 

на ценовото предложение на единствения допуснат участник, а именно: 

 1. Участникът „ФРЕА АКСПО” ООД е предложил крайна цена за един 

kWh нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение в размер на 0,08230 

лева без ДДС; 

Ценовото предложение на участника се подписа от най-малко трима от чле-

новете на комисията. 
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Комисията продължи работа с разглеждане по същество на ценовото пред-

ложение на допуснатия до този етап на откритата процедура участник, при което 

установи, че същото съответства напълно на изискванията на Възложителя. 

След това членовете на комисията оцениха ценовото предложение на участ-

ника „ФРЕА АКСПО” ООД (С): 

 

„ФРЕА АКСПО” ООД - С = 70 точки. 
 

В заключение, членовете на комисията извършиха комплексна оценка на до-

пуснатия участник, а именно: 

 

„ФРЕА АКСПО” ООД 

КО = К + С = 30 т. + 70 т. = 100 точки. 

 

Съобразно условията на Възложителя, на първо място се класира участник, 

чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка. Ето защо комисията еди-

нодушно реши да класира участника „ФРЕА АКСПО” ООД на първо място. 

 

В резултат на гореизложеното, комисията предлага на Възложителя да склю-

чи договор за доставка на нетна активна електрическа енергия с участника, класи-

ран на първо място - „ФРЕА АКСПО” ООД. 

 

 Комисията приключи своята работа в 13:15 часа. 

 

 

 

 

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

          / Петинка Петрова / 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1……………………………… 

           / Любен  Гецев / 

   

 

   2……………………………… 

   / Красимира Димитрова-Кирова / 

    

 

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

             / Иванка Антонова / 

    

   

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

             / Светозар Петков / 


