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

 
ПРОТОКОЛ  

по чл. 103, ал. 3 от ЗОП  
 

 На 31.01.2017 г., в 10:00 часа, комисия от служители на лечебното заведение, назначена със Заповед   
№ Р-56/ 31.01.2017 г., да разгледа и оцени офертите по открита процедура за възлагане на обществена поръчка 
с предмет „Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група,  
за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД “, открита с Решение № Р-945/ 23.12.2016 г., в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Русана Чобанова - юрисконсулт в Отдел „Обществени поръчки“; 
ЧЛЕНОВЕ:  

1. инж. Светослав Стоянов - Ръководител Направление „ТПС“; 
2. инж. Велислав Дишлиев - Началник Отдел „Енергиен“,  

проведе заседание по реда на чл. 54 ППЗОП, на което не присъстваха външни лица.  
 

I. Комисията започна своята работа, след като председателят на комисията получи подадените оферти 
и протокола по чл. 48, ал. 6 ППЗОП от деловодството на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД. Г-жа Чобанова запозна 
присъстващите със списъка на получените оферти, след което всички членове на комисията подписаха 
декларации за липса на обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 ЗОП. 
 В обявения от възложителя срок са постъпили 5 (пет) оферти, както следва: 

№ Подател на офертата Номер, дата и час на получаване 

1. „Мост енерджи“ АД ВК-263/ 26.01.2017 г.; 10:30 часа 

2. „Ритъм - 4 - ТБ“ ООД ВК-276/ 27.01.2017 г.; 12:00 часа 

3. „Енерджи маркет“ АД ВК-285/ 30.01.2017 г.; 10:00 часа 

4. „ЕНЕРГО-ПРО енергийни услуги“ ЕООД ВК-291/ 30.01.2017 г.; 12:18 часа 

5. „Енергийна финансова група“ АД ВК-293/ 30.01.2017 г.; 14:00 часа 

 
II. Комисията продължи работата си с отваряне по реда на тяхното постъпване на запечатаните 

непрозрачни опаковки, като председателят на комисията оповести съдържанието им. Членовете на 
комисията подписаха документите, представляващи техническото предложение и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри“.  

1.  „Мост енерджи“ АД 
 В опаковката участникът е представил: 

а) опис на представените документи, ЕЕДОП и техническо предложение; 
б) плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

2. „Ритъм - 4 - ТБ“ ООД 
 В опаковката участникът е представил: 

а) опис на представените документи, ЕЕДОП и техническо предложение; 
б) плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

3. „Енерджи маркет“ АД 
  В опаковката участникът е представил: 

а) опис на представените документи, ЕЕДОП и техническо предложение; 
б) плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

4. „ЕНЕРГО-ПРО енергийни услуги“ ЕООД 
В опаковката участникът е представил: 

а) опис на представените документи, ЕЕДОП и техническо предложение; 
б) плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

5. „Енергийна финансова група“ АД 
В опаковката участникът е представил: 

а) опис на представените документи, ЕЕДОП и техническо предложение; 
б) плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 
 

III. Комисията продължи своята работа с разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за 
съответствие с изискванията към личното състояние на участниците и критериите за подбор, поставени от 
възложителя. 
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 Резултатите от проверката и констатациите на комисията са следните: 
1. „Мост енерджи“ АД  

 Комисията не констатира несъответствия с изискванията към личното състояние на „Мост 
енерджи“ АД и критериите за подбор, поставени от възложителя и допуска офертата до оценяване въз 
основа на критерий оптимално съотношение качество/цена. 

2.  „Ритъм - 4 - ТБ“ ООД 
 В ЕЕДОП, Част IV, Раздел „В“, т. 3, участникът не е вписал дали прилага системи за управление на 
качеството ЕN ISO-9001:2008/ ЕN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват в съответствие с предмета на 
поръчката, каквото изискване възложителят е поставил.  
 В ЕЕДОП, Част IV, Раздел „Г“ участникът е посочил, че може да представи нужните сертификати, като 
е посочил и валиден уеб адрес, на който комисията намери нужната информация. 
 Комисията приема, че не са налице несъответствия с изискванията към личното състояние на 
„Ритъм - 4 - ТБ“ ООД  и критериите за подбор, поставени от възложителя и допуска офертата до 
оценяване въз основа на критерий оптимално съотношение качество/цена. 

3. „Енерджи маркет“ АД 
 В ЕЕДОП, Част IV, Раздел „В“, т. 3, участникът не е вписал дали прилага системи за управление на 
качеството ЕN ISO-9001:2008/ ЕN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват в съответствие с предмета на 
поръчката, каквото изискване възложителят е поставил. 
 Участникът е представил копие на валиден сертификат ISO 9001:2008 с обхват, относим към 
предмета на поръчката. 
 Комисията приема, че не са налице несъответствия с изискванията към личното състояние на 
„Енерджи маркет“ АД и критериите за подбор, поставени от възложителя и допуска офертата до 
оценяване въз основа на критерий оптимално съотношение качество/цена. 

4. „ЕНЕРГО-ПРО енергийни услуги“ ЕООД 
 В ЕЕДОП, Част IV, Раздел „В“, т. 3, участникът не е вписал дали прилага системи за управление на 
качеството ЕN ISO-9001:2008/ ЕN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват в съответствие с предмета на 
поръчката, каквото изискване възложителят е поставил. В тази връзка в Част IV, Раздел „Г“ участникът е 
посочил, че може да представи нужните сертификати, като е посочил името на сертифициращата 
организация. 
 Комисията приема, че не са налице несъответствия с изискванията към личното състояние на 
„ЕНЕРГО-ПРО енергийни услуги“ ЕООД  и критериите за подбор, поставени от възложителя и допуска 
офертата до оценяване въз основа на критерий оптимално съотношение качество/цена. 

5. „Енергийна финансова група“ АД 
 В ЕЕДОП, Част II, Раздел „Б“ участникът е посочил данни единствено на Изпълнителния директор. 
При направена справка в Търговския регистър се установи, че в Съвета на директорите има още две лица, 
чиито данни са видни от регистъра. Тъй като ЕЕДОП е подписан от всички лица по смисъла на чл. 40, ал. 1 
ППЗОП, комисията приема, че не са налице несъответствия с изискванията към личното състояние на 
„Енергийна финансова група“ АД и критериите за подбор, поставени от възложителя и допуска офертата 
до оценяване въз основа на критерий оптимално съотношение качество/цена. 

IV. Комисията продължи своята работата с разглеждане на техническите предложения на участниците. 
 Предложенията на всеки участник и изчисленията по показател „икономическа стабилност на 
балансиращата група“ са, както следва: 

1. „Мост енерджи“ АД  
Брой членове в 

балансиращата група 
на 

„Мост енерджи“ АД 

Изчисление на показател „икономическа стабилност на балансиращата група“ 
Формула за изчисление: 

П1 =  брой членове в балансиращата група на оценявания участник  х 10 
     най-голям брой членове в балансираща група на участник 

4 530 
П1 =      4 530   х 10 = 3,27 точки 

                                                                 13 849  

Комисията няма забележки по отношение на предложението на участника за изпълнение на поръчката. 
2. „Ритъм - 4 - ТБ“ ООД 

Брой членове в 
балансиращата група 

на 
„Ритъм - 4 - ТБ“ ООД 

Изчисление на показател „икономическа стабилност на балансиращата група“ 
Формула за изчисление: 

П1 =  брой членове в балансиращата група на оценявания участник  х 10 
     най-голям брой членове в балансираща група на участник 

2 944 
П1 =      2 944   х 10 = 2,13 точки 

                                                                 13 849  

Комисията няма забележки по отношение на предложението на участника за изпълнение на поръчката. 
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3.  „Енерджи маркет“ АД 
Брой членове в 

балансиращата група 
на 

„Енерджи маркет“ АД 

Изчисление на показател „икономическа стабилност на балансиращата група“ 
Формула за изчисление: 

П1 =  брой членове в балансиращата група на оценявания участник  х 10 
     най-голям брой членове в балансираща група на участник 

1 094 
П1 =      1 094   х 10 = 0,79 точки 

                                                                 13 849  

Комисията няма забележки по отношение на предложението на участника за изпълнение на поръчката. 
4. „ЕНЕРГО-ПРО енергийни услуги“ ЕООД 

Брой членове в 
балансиращата група 

на „ЕНЕРГО-ПРО  
енергийни услуги“ ЕООД 

Изчисление на показател „икономическа стабилност на балансиращата група“ 
Формула за изчисление: 

П1 =  брой членове в балансиращата група на оценявания участник  х 10 
     най-голям брой членове в балансираща група на участник 

13 849 
П1 =    13 849   х 10 = 10,00 точки 

                                                                13 849  

Комисията няма забележки по отношение на предложението на участника за изпълнение на поръчката. 
5. „Енергийна финансова група“ АД 

Брой членове в 
балансиращата група 

на „Енергийна  
финансова група“ АД 

Изчисление на показател „икономическа стабилност на балансиращата група“ 
Формула за изчисление: 

П1 =  брой членове в балансиращата група на оценявания участник  х 10 
     най-голям брой членове в балансираща група на участник 

641 
П1 =        641   х 10 = 0,46 точки 

                                                                 13 849  

Комисията няма забележки по отношение на предложението на участника за изпълнение на поръчката. 
 
V. На основание чл. 57, ал. 3 ППЗОП комисията определи 06.02.2017 г. (понеделник) за отваряне на 

ценовите предложения на участниците. Комисията уведоми всички заинтересовани лица посредством 
съобщение, публикувано в профила на купувача на 01.02.2017 г. 
 

VI. Отварянето на ценовите предложения се състоя от 09:00 часа в Пресцентър на първи етаж на 
високото тяло на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ № 1, като на 
заседанието на комисията не присъстваха външни лица. 
 

VII. Председателят на комисията обяви резултатите от оценяването на офертите по показател 
„икономическа стабилност на балансиращата група“, отвори по реда на получаване на офертите 
представените от участниците пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ и оповести ценовите 
предложения. 
 

VIII. В Раздел VII „Критерий за възлагане на поръчката“ от документацията възложителят е посочил, че 
определеният за настоящата поръчка финансов ресурс е до прогнозната ѝ стойност, която е в размер на 
833 333,33 лв.  без ДДС. 

№ Участник 

Предложена  
от участника  

цена без ДДС за 1 MWh 
електрическа енергия  

Изчисление: 
Цена от колона 3 х 12 000 MWh 

(прогнизни количества изразходвана 
електрическа енергия за 12 месеца)=  

1 2 3 4 

1. „Мост енерджи“ АД 69,11 829 320 лв. 

2. „Ритъм - 4 - ТБ“ ООД 66,90 802 800 лв. 

3. „Енерджи маркет“ АД 67,93 815 160 лв. 

4. „ЕНЕРГО-ПРО енергийни услуги“ ЕООД 69,43 833 160 лв. 

5. „Енергийна финансова група“ АД 74,00 888 000 лв. 

Комисията установи, че предложената от участника „Енергийна финансова група“ АД обща стойност 
за изпълнение на поръчката надхвърля горепосочения финансов ресурс.  
 Комисията предлага на възложителя да отстрани от участие „Енергийна финансова група“ АД на 
основание чл. 107, т. 2, буква „а“ ЗОП, тъй като не отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката. 
 
 




