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МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
„СВЕТА МАРИНА“ ЕАД - ВАРНА

_________________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ № 1

Днес, 15.12.2015 г., в 10:00 часа, комисия, назначена със Заповед №Р-854 от 15.12.2015 г. на Директор
ИД, г-жа Марта Дракова, упълномощено лице по чл.8, ал.2 от ЗОП, с пълномощно №1465 от 17.10.2013 г. на
нотариус Светлана Стойчева, с рег.№193 на НК, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Петър Петров - Началник отдел „Енергиен“ в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД;
ЧЛЕНОВЕ:

1. инж. Светослав Стоянов - Ръководител направление „Техническа поддръжка и строителство“ в
МБАЛ „Света Марина“ ЕАД;

2. инж. Павел Щерев - Началник отдел „ОМНА“ в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД;
3. Русана Чобанова - Юрисконсулт в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД;
4. инж. Даниела Господинова - Експерт маркетинг в направление „МД и ТИО“ в МБАЛ „Света Марина“

ЕАД;
Резервен член: Михаела Ганева - Юрисконсулт в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД,
се събра и разгледа постъпилите предложения за участие в открита процедура по реда на ЗОП с предмет:

„Избор на търговец за доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща
група по свободно договорени цени за нуждите на обекти, собственост на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД- гр.
Варна, присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво средно и ниско напрежение, за срок
от една година“, открита с решение № Р-737 от 04.11.2015г. на Директор ИД.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците и на средствата за масово
осведомяване, както и други лица.

I. След запознаване със списъка на постъпилите при възложителя оферти, Председателят на комисията и
всички членове на комисията, попълниха и подписаха декларации за липса на обстоятелствата по чл. 35, ал. 1
и 2 от ЗОП. Председателят на комисията обяви, че за участие в процедурата са постъпили 3 (три) оферти, както
и че предложения след обявения за това краен срок не са били  представени.

II. Комисията отвори офертите по реда на тяхното получаване от възложителя, както следва:
1. Оферта на „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД, гр. София, ЕИК 175370769 с входящ № ВК-2263 от
12.12.2015г., получена в деловодството в 10:00 часа.

След отварянето на офертата, комисията установи наличието на следните запечатани, интактни и
надлежно надписани плика, според изискванията на ЗОП: Плик № 1; Плик № 2 и Плик № 3. Инж. Петър Петров,
инж. Павел Щерев и г-жа Русана Чобанова подписаха Плик №3 от лицевата му страна. Комисията отвори плик
№2 и горепосочените членове на комисията подписаха всички документи, съдържащи се в плика от лицевата
им страна. Г-жа Русана Чобанова отвори Плик №1 „Документи за подбор“ и оповести документите,
съдържащи се в него.
2. Оферта на „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ ООД, гр. София, с входящ № ВК-2267 от 14.12.2015г., получена в
деловодството в 10:15 часа.

След отварянето на офертата, комисията установи наличието на следните запечатани, интактни и
надлежно надписани плика, според изискванията на ЗОП: Плик № 1; Плик № 2 и Плик № 3. Инж. Петър Петров,
инж. Павел Щерев и г-жа Русана Чобанова подписаха Плик №3 от лицевата му страна. Комисията отвори плик
№2 и инж. Петър Петров, инж. Павел Щерев и г-жа Русана Чобанова подписаха всички документи, съдържащи
се в плика от лицевата им страна. Г-жа Русана Чобанова отвори Плик №1 „Документи за подбор“ и оповести
документите, съдържащи се в него.
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3. Оферта на „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕООД, гр. Варна, с входящ № ВК-2274 от 14.12.2015г., получена
в деловодството в 15:30 часа.

След отварянето на офертата, комисията установи наличието на следните запечатани, интактни и
надлежно надписани плика, според изискванията на ЗОП: Плик № 1; Плик № 2 и Плик № 3. Инж. Петър Петров,
инж. Павел Щерев и г-жа Русана Чобанова подписаха Плик №3 от лицевата му страна. Комисията отвори плик
№2 и инж. Петър Петров, инж. Павел Щерев и г-жа Русана Чобанова подписаха всички документи, съдържащи
се в плика от лицевата им страна. Г-жа Русана Чобанова отвори Плик №1 „Документи за подбор“ и оповести
документите, съдържащи се в него.

III. Комисията продължи своята работа на 16.12.2015 г. от 08:00 часа, като пристъпи към подробно
разглеждане и описване на документите, съдържащи се в Пликове № 1 на офертите на участниците в
процедурата. Резултатите са отразени в Таблица 1.

Таблица 1

№
по

ред
Изисквани от възложителя документи

Представени от участника документи
„ЕВН

Трейдинг
Саут Ийст

Юръп“ ЕАД

„ЕНЕРДЖИ
МАРКЕТ“

ООД

„ЕНЕРГО-
ПРО

Енергийни
услуги“
ЕООД

1 Списък на документите, съдържащи се в офертата.   
2 Представяне на участника/ Административни сведения.  *  

3* Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписало
документите от офертата.

 - 

4 Оферта за участие, подписана от представляващия
участника.

  

5 Декларация по чл.47, ал.9. х  1 бр.  3 бр.
6 6.1. Валидна лицензия за дейността „търговия с

електрическа енергия“.
  

6.2. Решение на ДКЕВР за допълване на лицензията с
правата и задълженията, свързани с дейността
„координатор на балансираща група“ .

  

7* При участници обединения - копие на договора за
обединение.

неприложимо

8 Гаранция за участие.   
9 Списък на доставки или услуги.   

- доказателство/а за извършена поне една доставка,
съгласно т. 2.7 от документацията
*Под еднаква или сходна доставка се разбира наличието на
поне един сключен договор за  доставка на минимум 6 000
MWh електроенергия за обекти, присъединени на ниво средно
напрежение за период от една година. Допуска се договорът
за гореописаната доставка да не е приключил, но следва да са
доставени минимум 3 000 MWh за период не по-дълъг от 6
месеца, до момента на подаване на офертата.

* * 

10 Декларация за използване на подизпълнители от
участника.

  

11* Декларация-съгласие за участие като подизпълнител. неприложимо
12 Декларация за приемане на условията в проекта на

договора.
  

13 Сертификат по UNI EN ISO 9001:2008, или еквивалентен.   * 
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14 Декларация за липса на свързаност с друг участник.   
15 Декларация по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС.   

16* Документ, удостоверяващ, че участникът разполага с
изградена система за мониторинг на измервателна точка,
достъпна за Възложителя – on line (ако има изградена
такава).


декларация
в свободен

текст


декларация
в свободен

текст


декларация
в свободен

текст
17 Документ, издаден от ЕСО (Електроенергиен системен

оператор) за броя на членовете в балансиращата група на
конкретния участник.

  

18 Общи принципи (методика) за разпределяне на
небалансите в рамките на балансиращата група - заверено
копие.

  

IV. Констатации, направени от комисията, след обобщаване на резултатите от Таблица 1:
1. Относно оферта на „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД:
1.1.В образец № 2 -Административни сведения участникът е пропуснал да попълни графата

„наименование”. След извършена проверка в Търговския регистър по посочения ЕИК комисията установи, че
лицата, представляващи дружеството по учредитен акт и съгласно вписаното в публичния регистър, не
отговарят на тези, посочени в Образец № 2.

1.2.Липсват декларации по чл. 47, ал. 9 от представляващите дружеството, въпреки че в представения
Списък  по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП, участникът е посочил, че са представени на страници от осма до
тринадесета.

1.3.Съгласно т. 2.7 от документацията, възложителят е поставил изискване участниците да имат изпълнена
минимум една доставка,  еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка, през последните три
години, считано от датата на подаване на офертата (чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП), като под еднаква или сходна
доставка за възложетеля е наличието на поне един сключен договор за  доставка на минимум
6 000 MWh електроенергия за обекти, присъединени на ниво средно напрежение за период от една година. В
техническите изисквания възложителят допуска, че договорът за гореописаната доставка може да не е
приключил, но следва да са доставени минимум 3 000 MWh за период не по-дълъг от 6 месеца, до момента на
подаване на офертата.

В списъка по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП за изпълнени договори, участникът е посочил 1 (един) договор,
сключен за период от 22 (двадесет и два) месеца, но количеството на електроенергията за една година е 3 526
MWh, видно от приложеното доказателство, което не отговаря на изискването на възложителя за доставени
минимум 6 000 MWh електроенергия за една година или минимум 3 000 MWh електроенергия за период не
по-дълъг от 6 месеца.

1.4.В срок от 5 работни дни от получаването на настоящия протокол, съгласно чл. 68, ал. 9 от ЗОП,
участникът  следва да представи следните документи:
2.4.1. Административни сведения (образец №2) - коректно попълнен с наименованието на

дружеството и отбелязване на  лицата, представляващи участника към датата на подаване на офертата.
1.4.2. Декларации по чл. 47, ал. 9 от представляващите дружеството по учредителен акт.
1.4.3. Актуализиран списък на доставки по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП, в който да е посочен поне един

договор за  доставка на минимум 6 000 MWh електроенергия за обекти, присъединени на ниво
средно напрежение за период от една година или доставени минимум 3 000 MWh за период не
по-дълъг от 6 месеца, до момента на подаване на офертата.

1.4.4. Доказателство/а за извършена доставка по т. 1.4.3.

2. Относно оферта на „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ ООД:
2.1.Съгласно т. 2.7 от документацията, възложителят е поставил изискване участникът да има изпълнена

минимум една доставка, еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка, през последните три
години, считано от датата на подаване на офертата (чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП), като под еднаква или сходна
доставка за възложителя е наличието на поне един сключен договор за доставка на минимум




