ПРОТОКОЛ № 1
от дейността на комисията, назначена със Заповед № З – 39 от
27.01.2016 г. за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти
в открититата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
„Доставка на електрическа енергия и участие в стандартна балансираща
група за нуждите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана” - УНП
00468-2015-0016, открита с Решение № Р - 34 от 30.12.2015 г.
Днес 27.01.2016 г. в 13.00 часа, комисия в състав:
Председател:
1. Борислав Борисов – Ръководител н-е АСД - магистър/икономист ;
Членове:
2. Димитрина Илиева – Юсисконсулт – правоспособен юрист ;
3. инж.Людмил Живков – електроинженер ;
4. Цветан Андреев – Електромонтьор, отговорник;
5. Ангелинка Тодорова – Инспектор ЗБР, Организатор и ОМП - висше
спец./техническо ;
се събра за да проведе откритата процедура за възлагане на обществена
поръчка за
„Доставка на електрическа енергия и участие в стандартна балансираща група
за нуждите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД съобразно разпоредбите на
Закона за обществени поръчки и одобрената документация за участие в
процедурата с Решение № Р - 34 от 30.12.2015г. на Изпълнителния директор на
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана.
Възложителят, представи на комисията една оферта, която по входящ
номер, регистрирана в деловодството на лечебното заведение, съответства на
приложения списък към нея, а именно:
„МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД гр.София

- вх. № 8 / 26.01.2016 г. - 11:15 ч.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участника
в процедурата и/или други съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП.
На основание чл.35, ал.3 от ЗОП и след известяването на фирмата –
участник в процедурата, назначената комисия декларира съответствието на
обстоятелствата и спазване на изискванията съгласно текста на чл.35, ал.1 и 2
от ЗОП.
Комисията пристъпи към отваряне на офертата след като се убеди, че
цялостта на същата и външния вид отговаря на изискванията съгласно
нормативните разпоредби и документацията за участие.
Съгласно разпоредбите на чл.57 на ЗОП, комисията съобрази действията
си с нормативните изискванията, а именно: установи, че офертата съдържа

три запечатани и непрозрачни плика със съответните надписи. Подписа плик
№ 3”ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” на офертата и съдържанието на плик с № 2
„ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”.
Относно наличието на представените документи в плик №1
„ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР” на подадената оферта , комисията провери
съответствието на съдържанието със списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП
(списък на документите, съдържащи се в офертата), подписан от участник.
Председателя на комисията оповести съдържащите се в плик № 1
документи и съответствието с изготвения от участника списък. Офертата е
изготвена в съответствие с обявените от възложителя условия: на български
език е , документите са заверени, всички страници са номерирани.
При обстойното разглеждане на документите, комисията констатира, че
участника е представил документите за подбор в съответствие с обявените
условия на възложителя.
С това комисията приключи работата си за деня и реши да се събере за
да продължи на 01.02.2016 г. в 13:00 часа.
КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Б.Борисов
ЧЛЕНОВЕ:

Д.Илиева

подпис

подпис

Инж.Л.Живков

подпис

Ц.Андреев

подпис

А.Тодорова

подпис

ПРОТОКОЛ № 2
от дейността на комисията, назначена със Заповед № З – 39 от
27.01.2016 г. за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти
в открититата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
„Доставка на електрическа енергия и участие в стандартна балансираща
група за нуждите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана” - УНП
00468-2015-0016, открита с Решение № Р - 34 от 30.12.2015 г.
Днес 01.02.2016 г. в 13.00 часа, комисия в състав:
Председател:
1. Борислав Борисов – Ръководител н-е АСД - магистър/икономист ;
Членове:
2. Димитрина Илиева – Юсисконсулт – правоспособен юрист ;
3. инж.Людмил Живков – електроинженер ;
4. Цветан Андреев – Електромонтьор, отговорник;
5. Ангелинка Тодорова – Инспектор ЗБР, Организатор и ОМП - висше
спец./техническо ;
се събра за да продължи проведеждането на откритата процедура за
възлагане на обществена поръчка за „Доставка на електрическа енергия и
участие в стандартна балансираща група за нуждите на МБАЛ „Д-р Стамен
Илиев” АД съобразно разпоредбите на Закона за обществени поръчки и
одобрената документация за участие в процедурата с Решение № Р - 34 от
30.12.2015г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.
Монтана.
Комисията започна обстойно разглеждане на представените документи
от единствения участник в процедурата „МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД гр.София в
плик № 1 „Документи за подбор” и в плик № 2 „Предложение за изпълнение на
поръчката”.
Предоставената информация за правното, икономическото и финансово
състояние на участника напълно отговаря на условията на възложителя.
Представени са документи с които участника доказва техническите си
възможности по чл.51 от ЗОП и обявените минимални изисквания на
възложителя
Представените документи, свързани с изпълнението на поръчката –
техническото изпълнение, са съобразно избрания от възложителя критерий и
посочените в документацията изисквания.Приложени са : Заповеди за
издадени/прехвърлени на името на участника гаранции за произход на
електрическа енергия произведена от възобновяеми енергийни източници;
Удостоверение за сключен договор за изкупуване на произведена електрическа

енергия от възобновяем източник; Договор за изкупуване на произведена
електрическа енергия с производител от възобновяем източник; Удостоверение
за сключен договор за управление,балансиране и диспечиране в реално време с
доставчик; Договор за управление,балансиране и диспечиране в реално време с
доставчик; работни характеристики на балансиращите мощности;
Удостоверение по „ЕСО” ЕАД за брой членове в балансиращата група на
участника.
Участника е приложил и декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4
от ЗОП.
След становище от членовете на комисията , притежаващи
професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката, офертата е
оценена от комисиятапо показател К2 – техническа стабилност с 30 точки,
представляващи: 10 точки за предоставените от участника доказателства за
това, че има възможност за част или цялата електрическа енергия, която ще
доставя до обектите на възложителя е с произход от възобновяеми източници
на територията на република България; 10 точки за предоставените от
участника доказателства за това, че има сключен договор за
управление,балансиране и диспечиране в реално време с доставчик на
балансираща енергия и описание на принципите за извършване на диспечиране
и балансиране в реално време; 10 точки за брой членове в балансиращата група
на участника.
Комисията единодушно реши да отвори плик № 3 „ПРЕДЛАГАНА
ЦЕНА” на офертата на 05.02.2016 г. в 13: 00 часа за което ще бъде изпратено
съобщение до участника в процудурата и публикувано същото в профила на
купувача на електронния адрес на лечебното заведение.
С това комисията приключи работата си за деня.
КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Б.Борисов
ЧЛЕНОВЕ:

Д.Илиева

подпис

подпис

Инж.Л.Живков

подпис

Ц.Андреев

подпис

А.Тодорова

подпис

ПРОТОКОЛ № 3
от дейността на комисията, назначена със Заповед № З – 39 от
27.01.2016 г. за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти
в открититата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
„Доставка на електрическа енергия и участие в стандартна балансираща
група за нуждите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана” - УНП
00468-2015-0016, открита с Решение № Р - 34 от 30.12.2015 г.

Днес 05.02.2016 г. в 13.00 часа, комисия в състав:
Председател:
1. Борислав Борисов – Ръководител н-е АСД - магистър/икономист ;
Членове:
2. Димитрина Илиева – Юсисконсулт – правоспособен юрист ;
3. инж.Людмил Живков – електроинженер ;
4. Цветан Андреев – Електромонтьор, отговорник;
5. Ангелинка Тодорова – Инспектор ЗБР, Организатор и ОМП - висше
спец./техническо ;
се събра за да продължи проведеждането на откритата процедура за
възлагане на обществена поръчка за „Доставка на електрическа енергия и
участие в стандартна балансираща група за нуждите на МБАЛ „Д-р Стамен
Илиев” АД съобразно разпоредбите на Закона за обществени поръчки и
одобрената документация за участие в процедурата с Решение № Р - 34 от
30.12.2015г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.
Монтана.
Със съобщение за отваряне на ценовата оферта изх.№ 133 от 02.02.2016
г., комисията обяви в профила на купувача датата, часа и мястото на отваряне
на ценовата оферта, като изпрати същото и да участника в процедурата по
електронен път на посочения от него адрес.. В настоящето работно заседание
няма присъствие на представители както на участника в процедурата така и на
други лица, съгласно разпоредбата на чл.68,ал.3 от ЗОП.
Председателя на комисията отвори плика с ценовото предложение и
оповести същото, а именно: за един MWh (мегават час) нетна ел.енергия с
включени разходи за балансиране 76.93 лева.
Ценовото предложение отговаря на обявените условия на възложителя.
Всички членове на комисията подписаха същото и след като го анализира,
единодушно реши да поиска от участника допълнително пояснение в срок до

09.02.2016 г.относно - каква ще бъде крайна стойност с включени акциз, такса
за „Задължение към обществото” определена от КЕВР,
както и каквито и да било други дължими данъци и такси определени от
съответен компетентен орган или нормативен акт към настоящия момент.
С това комисията приключи работата си за деня.

КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Б.Борисов
ЧЛЕНОВЕ:

Д.Илиева

подпис

подпис

Инж.Л.Живков

подпис

Ц.Андреев

подпис

А.Тодорова

подпис

ПРОТОКОЛ № 4
от дейността на комисията, назначена със Заповед № З – 39 от
27.01.2016 г. за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти
в открититата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
„Доставка на електрическа енергия и участие в стандартна балансираща
група за нуждите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана” - УНП
00468-2015-0016, открита с Решение № Р - 34 от 30.12.2015 г.

Днес 16.02.2016 г. в 13.00 часа, комисия в състав:
Председател:
1. Борислав Борисов – Ръководител н-е АСД - магистър/икономист ;
Членове:
2. Димитрина Илиева – Юсисконсулт – правоспособен юрист ;
3. инж.Людмил Живков – електроинженер ;
4. Цветан Андреев – Електромонтьор, отговорник;
5. Ангелинка Тодорова – Инспектор ЗБР, Организатор и ОМП - висше
спец./техническо ;
се събра за да продължи проведеждането на откритата процедура за
възлагане на обществена поръчка за „Доставка на електрическа енергия и
участие в стандартна балансираща група за нуждите на МБАЛ „Д-р Стамен
Илиев” АД съобразно разпоредбите на Закона за обществени поръчки и
одобрената документация за участие в процедурата с Решение № Р - 34 от
30.12.2015г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.
Монтана.
Комисията получи исканото разяснение от участника във връзка с
предложената цена и подробно анализира същото.
Във връзка с обявените показатели, относителната им тежест и методика
за определяне на комплексната оценка на офертата, при обявен критерии за
оценка „икономически най-изгодна оферта”, комисията оцени офертата на
„МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД гр.София - вх. № 8 / 26.01.2016 г. за предложена цена
за
1 MWh (мегават час) – 70 точки и за техническа стабилност – 30 точки /
10 за възможност за част или цялата от електрическата енергия, която ще
доставя до обектите на възложителя ес произход от възобновяеми източници
на територията на Република България; 10 за наличие на сключен договор за
управление, балансиране и диспечиране в реално време с доставчик на
балансираща енергия и описание на принципите за извършване на диспечиране

и балансиране в реално време; 10 точки за брой членове в балансиращата група
на участника/.
Въз основа на извършеното оценяване, комисията класира на първо
място офертата на „МОСТ ЕНЕРДЖИ” АД гр.София.
С това комисията приключи работатата, възложена със Заповед № З-39
от 27.01.2016 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД
гр.Монтана.
Този протокол , както и цялата документация относно откритата
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на
електрическа енергия и участие в стандартна балансираща група за нуждите на
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана” – УНП 00468-2015-0016, открита
с Решение № Р - 34 от 30.12.2015 г. ще бъдат връчени от комисията на
Възложителя на процедурата.

КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Б.Борисов
ЧЛЕНОВЕ:

Д.Илиева

подпис

подпис

Инж.Л.Живков

подпис

Ц.Андреев

подпис

А.Тодорова

подпис

Получил протокола и документацията на : 17.02.2016

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: подпис и печат
Д-р Тодор Тодоров
Изп.Директор

