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ПРОТОКОЛ №3 
от дейността на комисията, назначена със заповед № З-140 от 01.04.2019г. за разглеждане, 

оценяване и класиране на подадените оферти относно възлагането на обществена поръчка – 

публично състезание с  предмет:  Доставка на нетна активна електрическа енергия за 

ниско напрежение от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група за 

нуждите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД, гр.Монтана“, с УНП  00468-2019-0002 

 

Днес 12.04.2019г., в 07:45 комисия в състав:   

Председател:  1.             Заличено обстоятелство 

Членове:         2. 

3.                 съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП 

4.  

5.          във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 

 

се събра за да продължи работата си. 

 

С писмо изх.№406/03.04.2019г., изпратено до участниците в процедурата на 

обявената от тях електронна поща, комисията уведоми участниците с Протокол №1 и 

Протокол №2 за констатираните несъответсвия в офертите на участниците. В същия ден 

протоколите са публикувани на интернет страницата на МБАЛ «Д-р Стамен Илиев» АД, в 

сектор Профил на купувача. 

 

В законоустановения срок от 5 работни дни от получаването на горепосочените 

протоколи за отстраняване на констатираните несъответствия в офертите, който изтече на 

11.04.2019г.,  комисията получи допълнителни документи към офертите от: 

- участник №1 «Енерджи Маркет» АД – вх.№395 от 08.04.2019г., 

- участник №4 «Кумер» ООД – вх.№405 от 10.04.2019г. 

Комисията обстойно разгледа допълнително представените документи относно 

предварителния подбор, които са надлежно заверени и единодушно реши да разгледа 

техническите предложения на следните участници: 

- участник №1 «Енерджи Маркет» АД, 

- участник №2 «Енерджи Маркет Глобал» ООД, 

- участник №4 «Кумер» ООД . 

Поради това, че участник №3 «Енекод» АД не отстрани констатираните от 

комисията несъответствия в представената оферта относно личното състояние и критериите 

за подбор – не представи доказателства за техническите възможности за изпълнение на 

поръчката, комисията единодушно реши да не допусне участника до понататъшно участие 

и предлага на Възложителя, същия да бъде отстранен от процедурата. 

 

Във връзка с техническите предложения на допуснатите участници, комисията 

установи, че същите отговарят на обявените условия на Възложителя и съдържат 

изискуемите документи. 

Въз основа гореизложеното комисията единодушно реши да отвори ценовите 

предложения на участниците, представили оферти отговарящи на условията на 

Възложителя: 

- участник №1 «Енерджи Маркет» АД, 

- участник №2 «Енерджи Маркет Глобал» ООД, 

- участник №4 «Кумер» ООД . 

Ценовото предложение на участник №3 «Енекод» АД няма да бъде отворено, тъй 

като офертата му не отговаря на изискванията на Възложителя. 
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В 09:00 часа започна откритото заседание на комисията. 

С  писмо изх.№432 от 09.04.2019г., публикувано на интернет страницата на МБАЛ 

«Д-р Стамен Илиев» АД, в сектор Профил на купувача в същия ден, участниците бяха 

уведомени за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения. 

На заседанието на комисията не присъстваха участници в процедурата или техни 

упълномощени представители, както и представители на средствата за масово 

осведомяване. 

Председателят на комисията отвари пликовете с ценови предложения на 

допуснатите участници по реда на подаване на офертите и ги обяви: 

- участник №1 «Енерджи Маркет» АД                   - 96,80лв, 

- участник №2 «Енерджи Маркет Глобал» ООД   - 96,30лв, 

- участник №4 «Кумер» ООД                                   - 95,95лв. 

Всички членове на комисията подписаха отворените ценовите предложения. 

Във връзка с обявения финансов ресурс от Възложителя, комисията констатира, че 

всички ценови предложения отговарят на същия. 

Отворените ценови предложения отговарят на обявените условия на Възложителя и 

комисията ги приема за редовни. 

 

Съгласно обявения критерий за оценка „най-ниска цена“, комисията направи 

следното класиране:  

Първо място   - «Кумер» ООД 

Второ място   - «Енерджи Маркет Глобал» ООД    

Трето място    - «Енерджи Маркет» АД    

 

Комисията предлага на Възложителя: 

1. За изпълнител на обществената поръчка  

- участник «Кумер» ООД, гр.София с оферта вх.№13 от 29.03.2019г. 

2. Да отстрани от процедурата 

- участник «Енекод» АД, гр.София с оферта вх.№ 9 / 29.03.2019г. 

Правно основание – чл.107, т.1 от ЗОП - представената оферта не отговаря на 

поставените критерии за подбор, посочени в обявлението и документацията на 

обществената поръчка – липсват доказателства за технически възможности за 

изпълнение на поръчката, а именно: 

- Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”, включително за 

дейността „координатор на стандартна координираща група” в съответствие със 

ЗЕ и другите относими нормативни актове, както и с административните актове, 

издадени от Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ 

- Декларация - потвърждаване на възможностите за доставки на цялото количество 

електроенергия в необходимите срокове, в съответствие с дейността на лечебното 

заведение 

- доказателство за минимум две извършени доставки от посочените в списъка за 

последните три години, считано от датата на подаване на офертата; 

- внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или 

еквивалент с обхват в съответствие с предмета на поръчката 

- валиден сключен договор по чл. 11, т. 13 и във връзка с чл. 23 от Правилата за 

търговия с електрическа енергия със съответния мрежови оператор, към чиято 

мрежа са присъединени обектите на Възложителя – представя се копие от 

договора или удостоверение от “ЧЕЗ Разпределение България“ АД 

- В еЕЕДОП е описан един изпълнен договор. 
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С това комисията приключи с възложената работа съгласно заповед № З-140 от 

01.04.2019г. за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти относно 

възлагането на обществена поръчка – публично състезание с  предмет:  Доставка на нетна 

активна електрическа енергия за ниско напрежение от изпълнител, координатор на 

стандартна балансираща група за нуждите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД, гр.Монтана“, 

с УНП  00468-2019-0002 и предава на Възложителя цялата документация по обществената 

поръчка. 

 

КОМИСИЯ:                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:   1. 

                                           ЧЛЕНОВЕ:             2.    Заличено обстоятелство 

3.   съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП 

4.    във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 

5. 

 

ПОЛУЧИЛ: 

- ПРОТОКОЛИ №1/03.04.2019г. и №2/03.04.2019г. от извършен подбор на участниците; 

-  ПРОТОКОЛ №3/12.04.2019г. от разглеждането, оценката и класирането на офертите; 

- ДОКУМЕНТАЦИЯТА във връзка с проведената процедура; 

- ОФЕРТИТЕ – 4 броя; 

 

ДАТА: 15.04.2019г. 

 

УТВЪРЖДАВАМ ПРОТОКОЛИТЕ!               

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3 от 

ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  

МБАЛ „Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД 

ГР. МОНТАНА    

 


