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Дата на утвър:

ДОКЛАД 
съгласно чл.103, ал.З от ЗОП

Нановска 
на МБАЛ 

Ловеч

Днес 05.10.2020г. на основание чл.103, ал.З от ЗОП, съгласно чл.60 от ППЗОП във връзка 
с Решение № 14/12.06.2020г. на Изпълнителния директор на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов” 
АД Ловеч за откриване на Открита процедура с предмет: „Доставка на нетна електрическа 
енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите 
на МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“АД Ловеч" се изготви настоящия доклад за извършване на 
подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на офертите от комисията, назначена 
със Заповед № 292/15.07.2020г. на Изпълнителния директор на МБАЛ ”проф.д-р.Параскев 
Стоянов’’АД -  Ловеч в състав :
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1.инж.Георги Весков Панчалеев -  ИД експерт стопански дейности към 
МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч
ЧЛЕНОВЕ: 2.Виктор Георгиев Илиев -  техник електрически системи към МБАЛ ’’проф.д- 
р.Параскев Стоянов” АД Ловеч

3. Станислава Давидова -  юрист към МБАЛ ”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч
4. Маргарита Коева Христова -  оперативен счетоводител в МБАЛ ”проф.д-р.Параскев 

Стоянов” АД Ловеч
б.Теодора Пенкова -  заместник директор по икономическите дейности към МБАЛ 

”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч 
Резервни членове:

1. Детелина Георгиева -  главен счетоводител към МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“ АД 
Ловеч

2. Мирослав Василев Иванов техник - електрически системи към' МБАЛ ”проф.д-р.Параскев 
Стоянов” АД Ловеч

Поради отпуск за временна неработоспособност на член от комисията Виктор Георгиев 
Илиев -  техник електрически системи към МБАЛ ”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч, 
резервен член Детелина Георгиева -  главен счетоводител към МБАЛ ”проф.д-р.Параскев 
Стоянов” АД Ловеч участва в заседанията на комисията до връщането на Виктор Георгиев 
Илиев, съгласно 292/15.07.2020г. на Изпълнителния директор на МБАЛ”проф.д-р.Параскев 
Стоянов”АД -  Ловеч.

Настоящият Доклад е изготвен от членовете на комисията назначена със Заповеди № 
292/15.07.2020г. на Изпълнителния директор на МБАЛ ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД -  Ловеч 
на закрито заседание на 05.10.2020г.

1.Обществена поръчка е открита с Решение № 14/12.06.2020г. на Изпълнителния директор на 
МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД -  Ловеч ,с ID № 982966 и обявление за поръчка с ID № 
982967 от 12.06.2020 в регистъра на Агенцията по обществени поръчки. В сайта на 
МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД -  Ловеч, раздел Профил на купувача е обособена 
електронна преписка с № 00732-2020-0002 и Решението, Обявлението за поръчка са 
публикувани на 15.06.2020г., съгласно публикацията в РОП. Документацията , Приложенията и
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образците са публикувани на 17.06.2020г. съгласно притурката към Официален вестник на ЕС 
(OB S) брой 116 с дата 17.06.2020г. - 2020/S116-281232.

2. В срока за получаване на офертите за участие в обществената поръчка -  14.07.2020г., 
16:00 часа са постъпили следните оферти :

2.1. „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД, Оферта с вх.№ 172/03,07.2020г., 9:34ч.
2.2. „ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ЕАД, Оферта с вх.№ 176/06.07.2020г„ 9:17ч.
2.3. “ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД, Оферта с вх.№ 185/10.07.2020г„ 8:36ч.
2.4. “МОСТ ЕНЕРДЖИ" АД, Оферта с вх.№ 187/14.07.2020г„ 9:35ч.
2.5. “КУМЕР‘‘ООД, Оферта с вх.№ 188/14.07.2020г., 10:27ч.
2.6. “СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, Оферта с вх.№ 189/14.07.2020г., 10:28ч.
3. Върнати оферти, чл. 48 от ППЗОП, ал.1 т.З :
3.1.Върнати оферти няма.
4. Постъпили оферти след крайният срок:
4.1 .Постъпили оферти след крайния срок за получаване на оферти няма.

Няма оферти, които са представени в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена 
цялост.

Работата на комисията е подборно описана в Протокол № 1 от 22.07.2020г., Протокол № 2 
от 13.08.2020 г. и Протокол № 3 от 05.10.2020 г.

На публичното заседание на 15.07.2020г. не са присъстваха участници или техни 
упълномощени представители, нито представители от средствата за масова информация, 
обстоятелство което е отразено в Регистър на лицата присъстващи при отварянето на офертите 
за обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия по свободно 
договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ“проф.д- 
р.Параскев Стоянов“АД Ловеч", подписан от Председателя и от Членовете на комисията.

1.Подборните действия по отварянето на офертите и направени констатации от оценителната 
комисия са отразени в Протокол № 1 от 22.07.2020г. В изпълнение на чл.54, ал.7 от ППЗОП 
Комисията е продължила своята работа на закрити заседания на 16.07.2020 г., 17.07.2020г., 
20.07.2020г. и 22.07.2020 и е разгледала документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие 
с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и е 
направила следните констатации:
1. Съгласно единодушно взетите решения подробно описани в Протокол № 1, комисията е 
приела, че на основание чл.54, ал.8 от ППЗОП, подадената оферта за участие в обществена 
поръчка от участника „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД, Оферта с вх.№ 172/03.07.2020г., 9:34ч. не 
отговаря в пълна степен на изискванията поставени от възложителя и е необходимо от страна 
на участника да бъдат представени допълнителни документи за отстраняване на 
несъответствията във връзка с подадения ЕЕДОП и документите към него.
2. Съгласно единодушно взетите решения подробно описани в Протокол № 1, комисията е 
приела, че на основание чл.54, ал.8 от ППЗОП, подадената оферта за участие в обществена 
поръчка от участника „ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ЕАД, Оферта с вх.№ 176/06.07.2020г., 9:17ч. не 
отговаря в пълна степен на изискванията поставени от възложителя и е необходимо от страна на 
участника да бъдат представени допълнителни документи за отстраняване на несъответствията 
във връзка с подадения ЕЕДОП и документите към него.
3. Съгласно единодушно взетите решения подробно описани в Протокол № 1, комисията е 
приела , че не е налице липса, непълнота и несъответствие на информацията, представена от 
участника. Не е налице нередовност, както и не е налице фактическа грешка в представените 
документи в частта по чл.39, ал.2 от ППЗОП. Не е налице несъответствие с изискванията към 
личното състояние на участника на участника „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД, Оферта с 
вх.№ 185/10.07.2020г., 8:36ч.и критериите за подбор на Възложителя.

На основание чл.56, ал.2 от ППЗОП Комисията единодушно е решила и допуска на по-късен
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етап, до разглеждане на офертата на участника „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД, Оферта с 
вх.№ 185/10.07.2020г., 8:36ч. за съответствие на предложението с предварително обявените 
условия.
4. Съгласно единодушно взетите решения подробно описани в Протокол № 1, комисията е 
приела, че не е налице липса, непълнота и несъответствие на информацията, представена от 
участника. Не е налице нередовност, както и не е налице фактическа грешка в представените 
документи в частта по чл.39, ал.2 от ППЗОП. Не е налице несъответствие с изискванията към 
личното състояние на участника на участника “МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД, Оферта с вх.№ 
187/14.07.2020г., 9:35ч.и критериите за подбор на Възложителя.

На основание чл.56, ал.2 от ППЗОП Комисията единодушно е решила и допуска на по-късен 
етап, до разглеждане на офертата на участника “МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД, Оферта с вх.№ 
187/14.07.2020г., 9:35ч.за съответствие на предложението с предварително обявените условия.
5. Съгласно единодушно взетите решения подробно описани в Протокол № 1, комисията е 
приела, че не е налице липса, непълнота и несъответствие на информацията, представена от 
участника. Не е налице нередовност, както и не е налице фактическа грешка в представените 
документи в частта по чл.39, ал.2 от ППЗОП. Не е налице несъответствие с изискванията към 
личното състояние на участника на участника “КУМЕР“ООД, Оферта с вх.№ 188/14.07.2020г., 
10:27ч., и критериите за подбор на Възложителя.

На основание чл.56, ал.2 от ППЗОП Комисията единодушно реши и допуска на по-късен 
етап, до разглеждане на офертата на участника “КУМЕР“ООД, Оферта с вх.№ 188/14.07.2020г., 
10:27ч., за съответствие на предложението с предварително обявените условия.
5. Съгласно единодушно взетите решения подробно описани в Протокол № 1, комисията е 
приела, че не е налице липса, непълнота и несъответствие на информацията, представена от 
участника. Не е налице нередовност, както и не е налице фактическа грешка в представените 
документи в частта по чл.39, ал.2 от ППЗОП. Не е налице несъответствие с изискванията към 
личното състояние на участника на участника “СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, Оферта с вх.№ 
189/14.07.2020г., 10;28ч., и критериите за подбор на Възложителя.

На основание чл.56, ал.2 от ППЗОП Комисията единодушно е решила и допуска на по-късен 
етап, до разглеждане на офертата на участника “СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, Оферта с вх.№ 
189/14.07.2020г., 10:28ч за съответствие на предложението с предварително обявените 
условия.

На участниците в настоящата обществена поръчка е изпратен по e-mail електронно 
подписан Протокол № 1 от 22.07.2020г. по чл.54, ал.8 от ППЗОП на 23.07.2020г.в 13:02 часа. 
Протокол № 1 от 22.07.2020г. по чл.54, ал.8 от ППЗОП е публикуван на уеб адреса на МБАЛ 
"Проф. д-р Параскев Стоянов" АД -  Ловеч, раздел Профил на купувача, съответната обществена 
поръчка с УИН 00732-2020-0002 на 23.07.2020г.

С по-горе изложените действия работата на Комисията е приключили на 22.07.2020г.

II. На закритото заседание Комисията на основание чл.54, ал.12 от ППЗОП е пристъпила 
към разглеждане на допълнително представените документи от участниците, относно 
съответствието на документите с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
действия и констатации на комисията отразени в Протокол № 2 от 13.08.2020г. Като съгласно 
Протокол № 2 от 13.08.2020г., комисията е констатирала следното :
1.Комисията единодушно е приела представените допълнителни документи и единодушно е 
приела, че Липсва основание за отстраняване на участника и единодушно е установила, че не е 
налице липса, непълнота и несъответствие на информацията, представена от участника. Не е 
налице нередовност, както и не е налице фактическа грешка. Не е налице несъответствие с 
изискванията към личното състояние на участника „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД и критериите за 
подбор на Възложителя.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ «ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ»
АД-ЛОВЕЧ
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Комисията е допуснала до разглеждане техническото предложение на участника „ЕНЕРДЖИ 
МАРКЕТ“ АД.
2. Комисията единодушно е приела представените допълнителни документи и единодушно е 
приела, че липсва основание за отстраняване на участника и единодушно е установила, че не е 
налице липса, непълнота и несъответствие на информацията, представена от участника. Не е 
налице нередовност, както и не е налице фактическа грешка. Не е налице несъответствие с 
изискванията към личното състояние на участника „ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ЕАД и критериите 
за подбор на Възложителя.

Комисията е допуснала до разглеждане техническото предложение на участника „ЧЕЗ ТРЕЙД 
БЪЛГАРИЯ“ЕАД.
3. Комисията единодушно е приела представените допълнителни документи и единодушно е 
приела, че липсва основание за отстраняване на участника и единодушно е установила, че не е 
налице липса, непълнота и несъответствие на информацията, представена от участника. Не е 
налице нередовност, както и не е налице фактическа грешка. Не е налице несъответствие с 
изискванията към личното състояние на участника “ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД и 
критериите за подбор на Възложителя.

Комисията е допуснала до разглеждане техническото предложение на участника “ЕНЕРДЖИ 
МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД.
4. Комисията единодушно е приела представените допълнителни документи и единодушно е 
приела, че липсва основание за отстраняване на участника и единодушно е установила, че не е 
налице липса, непълнота и несъответствие на информацията, представена от участника. Не е 
налице нередовност, както и не е налице фактическа грешка. Не е налице несъответствие с 
изискванията към личното състояние на участника “МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД и критериите за 
подбор на Възложителя.

Комисията е допуснала до разглеждане техническото предложение на участника “МОСТ 
ЕНЕРДЖИ“ АД.
5. Комисията единодушно е приела представените допълнителни документи и единодушно е 
приела, че липсва основание за отстраняване на участника и единодушно е установила, че не е 
налице липса, непълнота и несъответствие на информацията, представена от участника. Не е 
налице нередовност, както и не е налице фактическа грешка. Не е налице несъответствие с 
изискванията към личното състояние на участника “КУМЕР“ООД и критериите за подбор на 
Възложителя.

Комисията е допуснала до разглеждане техническото предложение на участника 
“КУМЕР“ООД.
6. Комисията единодушно е приела представените допълнителни документи и единодушно е 
приела, че липсва основание за отстраняване на участника и единодушно е установила, че не е 
налице липса, непълнота и несъответствие на информацията, представена от участника. Не е 
налице нередовност, както и не е налице фактическа грешка. Не е налице несъответствие с 
изискванията към личното състояние на участника “СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ“ ЕООД и критериите 
за подбор на Възложителя.

Комисията е допуснала до разглеждане техническото предложение на участника “СИНЕРГОН 
ЕНЕРДЖИ“ ЕООД.

Съгласно извършените действия и констатации от комисията отразени в Протокол № 2 от 
13.08.2020г комисията единодушно е констатирала, че Техническите предложения за изпълнение 
на поръчката на участниците съответства с предварително обявените условия на Възложителя и 
офертата на участника отговаря на изискванията на Възложителя.

С оглед на изложеното в Протокол № 2 от 13.08.2020г, Комисията единодушно е решила и 
допуска до участие, оценка и класиране на офертите на участниците: 1 .„ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД, 
Оферта с вх.№ 172/03.07.2020г„ 9:34ч.; 2. „ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ЕАД, Оферта с вх.№
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176/06.07.2020г.,9:17ч.; 3. “ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД, Оферта с вх.№ 185/10.07.2020г., 
8:36ч.; 4. “МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД, Оферта с вх.№ 187/14.07.2020г„ 9:35ч.; 5.“КУМЕР“ООД, Оферта 
с вх.№ 188/14.07.2020г„ 10:27ч. и 6. “СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, Оферта с вх.№ 
189/14.07.2020Г., 10:28ч.

След гореописаните действия комисията е пристъпила към изготвяне на Съобщение по чл.57, 
ал.З от ППЗОП, което е публикувано на нужната информация на интернет страницата на 
МБАЛ"проф.д-р.Параскев Стоянов“АД Ловеч -  раздел профил на купувача на интернет адрес : 
http://www.mbal-lovech.com/00732-2020-00Q2.htm

С по-горе изложените действия работата на Комисията приключила на 13.08.2020г.
Единодушно е решено Комисията да продължи с оценката и класирането на участниците 

съгласно чл.57, ал.1 и 3 от ППЗОП на 18.08.2020г. от 10:30 часа, етаж 2, административна част, 
библиотеката на МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“ АД Ловеч, с отварянето на ценовите 
предложения на участниците.

III. На публичното заседание на 18.08.2020г. Комисията е констатирала, следното:
1. На основание чл.57, ал.З от ППЗОП участниците са уведомени за часа и мястото на 

отварянето на ценовите предложение - съобщение на основание чл.57 ал.З от ППЗОП е 
публикувано в преписката към съответната обществена поръчка с УИН 00732-2018-0012 на 
интернет страницата на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД АД- гр.Ловеч в раздел Профил на 
купувача.на 17.12.2019г.

2. На публичното заседание не са присъствали участници или техни упълномощени 
представители, нито представители от средствата за масова информация, което е отразено в 
Регистър на лицата присъстващи при отварянето на офертите за обществена поръчка, подписан 
от Председателя и от Членовете на комисията.

На основание чл.57, ал.4 от ППЗОП, Председателя на комисията е отворил и е оповестил 
ценовите предложения на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на 
Възложителя, по реда на постъпване на офертите за участие. Като при отварянето на ценовите 
предложения на участниците комисията единодушно е констатирала, че всички участници са 
предоставили ценовите си предложения в затворени непрозрачни опаковки.

Ценовите предложение на участниците, са както следва:
1. Участника „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД, Оферта с вх.№ 172/03.07.2020г„ 9:34ч. и ценово 
предложение съгласно т.1 от Образец № 4 -  Ценово предложение - крайна цена за един МВтч 
нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение - 102,00 (сто и два лева и 00 ст.) 
лева без ДДС.
2. Участника „ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ЕАД, Оферта с вх.№ 176/06.07.2020г„ 9:17ч. и ценово 
предложение съгласно т.1 от Образец № 4 -  Ценово предложение - крайна цена за един МВтч 
нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение - 310.00 /триста и десет лева и 00 ст./ 
без ДДС.
3. Участника “ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД, Оферта с вх.№ 185/10.07.2020г„ 8:36ч. и 
ценово предложение съгласно т.1 от Образец № 4 -  Ценово предложение - крайна цена за един 
МВтч нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение - 101.00 /сто и един лева и 00 
ст./ без ДДС.
4. Участника “МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД, Оферта с вх.№ 187/14.07.2020г., 9:35ч. и ценово 
предложение съгласно т.1 от Образец № 4 -  Ценово предложение - крайна цена за един МВтч 
нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение - 96.73 /деветдесет и шест лева и 73 
ст./ без ДДС.
5. Участника “КУМЕР“ООД, Оферта с вх.№ 188/14.07.2020г., 10:27ч. и ценово предложение 
съгласно т.1 от Образец № 4 -  Ценово предложение - крайна цена за един МВтч нетна активна 
електрическа енергия за ниско напрежение - 99.07 /деветдесет и девет лева и 07 ст./ без ДДС.
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6. Участника „СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, Оферта с вх.№ 189/14.07.2020г„ 10:28ч. и ценово 
предложение съгласно т.1 от Образец № 4 -  Ценово предложение - крайна цена за един МВтч 
нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение - 104.74 /сто и четири лева и 74 ст./ 
без ДДС.

С тези действия на комисията на 18.08.2020г е приключила публичната част от заседанието. 
Действията на комисията на Публичното заседание на 18.08.2020г за отваряне на ценовите 

предложения и на закритите заседания на 09.09.2020г., 10.09.2020г , 11.09.2020г, 23.09.2020г., 
24.09.2020г и на 05.10.2020г. са подробно описани от комисията в Протокол № 3 от 05.10.2020г.

Комисията се е оттеглила на закрити заседания на 09.09.2020г., 10.09.2020г и 11.09.2020г, и е 
пристъпила към оценка и класиране на участниците по показателя за оценка „най-ниска цена”.

При подробно разглеждане на Образец № 4 -  Ценово предложение на участниците, в раздел 
„I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ЗА ФОРМИРАНЕТО Й „ точка „1“ и таблица към точкаТ , оценителната 
комисия е открила несъответствия, в ценовите предложения на някой от участници.

С цел спазване на принципите на чл.2, ал.1 от ЗОП и съгласно чл.54, ал.13 от ППЗОП 
оценителната комисия е решила единодушно да изиска разяснения относно предложената цена 
за изпълнение на поръчката от участниците, при които е констатирано съответното 
несъответствие.

На 11.09.2020г Комисията е подготвила искания за разяснения по чл.54, ал.13 от ППЗОП, 
съгласно срока по чл. 54, ал.9 от ППЗОП и ги е изпратила по e-mail, както следва :
1. „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД, Искане за разяснение с изх.№ 220/11,09.2020г. изпратено на 
11.09.2020г, 14:00 часа и потвърдено от участника на 11.09.2020г., 14:14 ч.
2. “ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД, Искане за разяснение с изх.№ 221/11.09.2020г. 
изпратено на 11.09.2020г, 13:55 часа и потвърдено от участника на 14.09.2020г., 14:06 ч.
3. “МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД, Искане за разяснение с изх.№ 218/11,09.2020г. изпратено на 
11.09.2020г, 14:12 часа и потвърдено от участника на 14.09.2020г., 13:57 ч.
4. “КУМЕР“ООД, Искане за разяснение с изх.№ 219/11.09.2020г. изпратено на 11.09.2020г, 
14:08 часа и потвърдено от участника на 11.09.2020г., 15:39 ч.

В срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП при експерт обществени поръчки са постъпили следните 
допълнителни документи за разяснение от участниците, както следва :

1. “КУМЕР“ООД с входящ № от регистъра 222 от 15.09.2020г.
2. “МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД с входящ № от регистъра 223 от 15.09.2020г.
3. “ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД с входящ № от регистъра 224 от 16.09.2020г.
4. „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД с входящ № от регистъра 231 от 17.09.2020г поставен на 

отговор на разяснени изпратено по e-mail на 15.09.2020г в 13:34ч. Цитираното 
разяснение е предоставено и в оригинал на 17.09.2020г.

Съгласно срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП Председателят на Комисията на 23.09.2020г. е 
получил от експерт обществени поръчки към МБАП”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч 
представените от участниците допълнителни документи за разяснение.

На закрити заседания Комисията на основание чл.54, ал.12 от ППЗОП е пристъпила към 
разглеждане на допълнително представените документи за разяснение от участниците, относно 
ценовите им предложения и единодушно констатира, следното:

1.Участника „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД е предоставил отговор на разяснение с изх.№ 01 от 
15.09.2020г подписано от Христо Януцев -  идпълнителен директор, с което потвърждава 
ценовото си предложение съгласно т.1 от Образец № 4 -  Ценово предложение - крайна цена за 
един МВтч нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение - 102,00 (сто и два лева и 
00 ст.) лева без ДДС.
2. Участника “ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД е предоставил отговор на разяснение без 
изх.№ с дата 15.09.2020г подписано от Емил Коноратов -  управител ,с което потвърждава 
ценовото си предложение съгласно т.1 от Образец № 4 -  Ценово предложение - крайна цена за

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ «ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ»
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един МВтч нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение - 101.00 /сто и един лева и 
00 ст./ без ДДС.
3. Участника “МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД е предоставил отговор на разяснение с изх.№ МЕ -  6516 от 
дата 14.09.2020г подписано от Тони Тенева -  изпълнителен директор, с което потвърждава 
ценовото си предложение съгласно т.1 от Образец № 4 -  Ценово предложение - крайна цена за 
един МВтч нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение - 96.73 /деветдесет и шест 
лева и 73 ст./ без ДДС.
4. Участника “КУМЕР“ООД е предоставил отговор на разяснение с изх.№ 114 от дата 14.09.2020г 
подписано от Емилия Илиева -  управител, с което потвърждава ценовото си предложение 
съгласно т.1 от Образец № 4 -  Ценово предложение - крайна цена за един МВтч нетна активна 
електрическа енергия за ниско напрежение - 99.07 /деветдесет и девбт лева и 07 ст./ без ДДС.

Комисията единодушно е приела получените отговори от участниците и допуска до класиране 
ценовите им предложения.

След като Комисията е проверила за наличие на обстоятелства по чл.72 от ЗОП -  
необичайно благоприятни оферти, съдържащи предложение, което подлежи на оценяване, и е с 
повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите 
участници по същия показател за оценка. В резултат от извършената проверка комисията 
установи, че в предложенията на участниците както следва, се откриват обстоятелства по чл.72, 
ал.1 от ЗО П :
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№ Участник -  оферта вх. № Ценово предложение за 1 
МВтч нетна активна 
електрическа енергия за 
ниско напрежение.

% по 
благоприятна 
оферта

1 “МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД, Оферта с вх.№ 
187/14.07.2020г„ 9:35ч.

96,73 лева без ДДС 32,53

2 “КУМЕР“ООД, Оферта с вх.№ 188/14.07.2020г„ 
10:27ч.

99,07 лева без ДДС 30,67

3 “ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД, Оферта с 
вх.№ 185/10.07.2020г., 8:36ч.

101,00 лева без ДДС 29,13

4 ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ" АД, Оферта с вх.№ 
172/03.07.2020г.,9:34ч.

102,00 лева без ДДС 28,32

5 “СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, Оферта с вх.№ 
189/14.07.2020г., 10:28ч.

104,74 лева без ДДС 26,11

(омисията на 24.09.2020г пристъпила към подготовка и изпращане на Искания за обосновка,
относно констатирани обстоятелства по чл.72, ал.1 от ЗОП, както следва :

1. „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД, Искане за обосновка с изх.№ 232/24.09.2020г. изпратено на 
24.09.2020г, 12:51 часа и потвърдено от участника на 24.09.2020г., 14:12 ч.

2. „СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, Искане за обосновка с изх.№ 233/24.09.2020г. изпратено 
на 24.09.2020г, 12:49 часа и потвърдено от участника на 28.09.2020г., 10:09 ч.

3. “МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД, Искане за обосновка с изх.№ 234/24.09.2020г. изпратено на 
24.09.2020г, 12:46 часа и потвърдено от участника на 25.09.2020г., 09:15 ч.

4. “КУМЕР“ООД, Искане за обосновка с изх.№ 235/24.09.2020г. изпратено на 24.09.2020г, 
12:43 часа и потвърдено от участника на 25.09.2020г., 12:22ч.

5. “ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД, Искане за обосновка с изх.№ 236/24.09.2020г. 
изпратено на 24.09.2020г, 12:40 часа и потвърдено от участника на 24.09.2020г., 13:18ч.
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В срока по чл.72, ал.1 от ЗОП при експерт обществени поръчки са постъпили следните 
допълнителни документи за обосновка по чл.72 от ЗОП :

1. „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД с входящ № от регистъра 237 от 24.09.2020г., като участника 
първо е изпратил писменната обосновка на e-mail на 24.09.2020г, 14:12ч.

2. “КУМЕР“ООД с входящ № от регистъра 239 от 28.09.2020г., като участника първо е 
изпратил писменната обосновка на e-mail на 25.09.2020г, 12:22ч.

3. “ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД с входящ № от регистъра 238 от 25.09.2020г., като 
участника първо е изпратил писменната обосновка на e-mail на 24.09,2020г, 17:04ч.

4. “МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД с входящ № от регистъра 241 от 28.09.2020г., като участника е 
изпратил писменната обосновка на e-mail на 28.09.2020г, 11:51ч.

5. „СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ“ ЕООД с входящ № от регистъра 244 от 01.10.2020г., като 
участника е изпратил писменната обосновка на e-mail на 01.10.2020г, 11:17ч.

Съгласно срока по чл.72, ал.1 от ЗОП Председателят на Комисията на 05.10.2020г. получил 
от експерт обществени поръчки към МБАЛ"проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч представените 
от участниците допълнителни документи за обосновка по чл.72, ал.2 от ЗОП.

На закрити заседания Комисията на основание чл.72, ал.З от ЗОП пристъпи към 
разглеждане на допълнително представените документи, като получената обосновка се оценява 
по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по чл.72, ал. 2 от ЗОП, 
на които се позовават участниците, след направените констатации от комисията в Протокол № 3 
от 05.10.2020г е взето единодушно решение, че участниците „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД, 
“КУМЕР“ООД, “ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД, “МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД и „СИНЕРГОН 
ЕНЕРДЖИ“ ЕООД са представили пълна и подробна обосновка за начина на образуване на 
предложената от него цена.

Обосновка на предложената цена е пълна, подробна и обективна относно обстоятелствата по 
чл. 72, ал. 2, т.от ЗОП, на които се е позовал Участникът, и не са налице обстоятелствата по чл. 
72, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП.

Оценителната Комисията е счела, че представените доказателства са достатъчни да 
обосноват предложените от участниците „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД, “КУМЕР“ООД, “ЕНЕРДЖИ 
МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД, “МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД и „СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ“ ЕООД цена за 
изпълнение предмета на обществената поръчка и приема получените обосновки за начина на 
образуване на тази цена и допуска до класиране офертите на цитираните участници.

IV. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ :
Предвид гореописаните действия и направените подробни констатации, комисията 
единодушно реши и допуска до класиране ценовите предложения на участниците, както 
следва:
1. Участника „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД, Оферта с вх.№ 172/03.07.2020г., 9:34ч. и ценово 
предложение съгласно т.1 от Образец № 4 -  Ценово предложение - крайна цена за един МВтч 
нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение - 102,00 (сто и два лева и 00 cm.) 
лева без ДДС.
2. Участника „ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ЕАД, Оферта с вх.№ 176/06.07,2020г., 9:17ч. и ценово 
предложение съгласно т.1 от Образец № 4 -  Ценово предложение - крайна цена за един МВтч 
нетна активна-електрическа енергия за ниско напрежение - 310.00 /триста и десет лева и 00 
cm ./без ДДС.
3. Участника “ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД, Оферта с вх.№* 185/10.07.2020г„ 8:36ч. и 
ценово предложение съгласно т.1 от Образец № 4 -  Ценово предложение - крайна цена за един
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МВтч нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение - 101.00 /сто и един лева и 00 
cm ./без ДДС.
4. Участника “МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД, Оферта с вх.№ 187/14.07.2020г„ 9:35ч. и ценово 
предложение съгласно т.1 от Образец № 4 -  Ценово предложение - крайна цена за един МВтч 
нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение - 96.73 /деветдесет и шест лева и 
73 cm./ без ДДС.
5. Участника “КУМЕР“ООД, Оферта с вх.№ 188/14.07.2020г., 10:27ч. и ценово предложение 
съгласно т.1 от Образец № 4 -  Ценово предложение - крайна цена за един МВтч нетна активна 
електрическа енергия за ниско напрежение - 99.07 /деветдесет и девет лева и 07 cm./ без 
ДДС.
6. Участника „СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, Оферта с вх.№ 189/14.07.2020г., 10:28ч. и ценово 
предложение съгласно т.1 от Образец № 4 -  Ценово предложение - крайна цена за един МВтч 
нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение - 104.74 /сто и четири лева и 74 
cm ./без ДДС.

I. КЛАСИРАНЕ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ.
На основание чл.58 от ППЗОП комисията на 05.10.2020г. престъпи към класиране на 

допуснатите Ценови предложения на участниците, по степента на съответствие на офертите с 
предварително обявените от възложителя условия.

За настоящата процедура по възлагане на обществената поръчка критерият „най-ниска 
цена“ представлява най-ниската предложена цена за доставка на 1 (един) MWh нетна активна 
електрическа енергия за ниско напрежение, посочена от участника в Ценовото предложение (по 
Образец № 4 от документацията за участие) без ДДС. Крайното класиране на участниците се 
извършва в низходящ ред в зависимост от предложената крайна цена за един MWh нетна 
активна електроенергия за ниско напрежение.

На първо място се класира участникът предложил най-ниска крайна цена за един MWh 
нетна активна електроенергия за ниско напрежение. Останалите участници се класират в 
низходящ ред.

Комисията предлага единодушно на възложителя следното класиране на допуснатите 
участници по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя 
условия:
•  1-во място - Участника “МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД, Оферта с вх.№ 187/14.07.2020г., 9:35ч. и
ценово предложение съгласно т.1 от Образец № 4 -  Ценово предложение - крайна цена за един 
МВтч нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение - 96.73 /деветдесет и шест 
лева и 73 cm ./без ДДС.
•  Н-ро място - Участника “КУМЕР“ООД, Оферта с вх.№ 188/14.07.2020г., 10:27ч. и
ценово предложение съгласно т.1 от Образец № 4 -  Ценово предложение - крайна цена за един 
МВтч нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение - 99.07 /деветдесет и девет 
лева и 07 cm./ без ДДС.
•  Ill-то място - Участника “ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД, Оферта с вх.№ 
185/10.07.2020г., 8:36ч. и ценово предложение съгласно т.1 от Образец № 4 -  Ценово 
предложение - крайна цена за един МВтч нетна активна електрическа енергия за ниско 
напрежение - 101.00/сто и един лева и 00 cm ./без ДДС.
•  IV-то място - Участника „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД, Оферта с вх.№ 172/03.07.2020Г., 
9:34ч. и ценово предложение съгласно т.1 от Образец № 4 -  Ценово предложение - крайна цена 
за един МВтч нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение - 102,00 (сто и два лева 
и 00 cm.) лева без ДДС.
•  V-то място - Участника „СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, Оферта с вх.№ 
189/14.07.2020г., 10:28ч. и ценово предложение съгласно т.1 от Образец № 4 -  Ценово
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предложение - крайна цена за един МВтч нетна активна електрическа енергия за ниско 
напрежение - 104.74/сто и четири лева и 74 cm ./без ДДС.
•  Vl-то място - Участника „ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ЕАД, Оферта с вх.№ 
176/06.07.2020г., 9:17ч. и ценово предложение съгласно т.1 от Образец № 4 -  Ценово 
предложение - крайна цена за един МВтч нетна активна електрическа енергия за ниско 
напрежение - 310.00 /триста и десет лева и 00 cm./ без ДДС.
Мотиви : За класираните участници не са налице основания за отстраняване от процедурата, 
същите отговарят на критериите за подбор на Възложителя. Офертите на участниците класирани 
в настоящата обществена поръчка са получили най-висока оценка при прилагане на критерий за 
възлагане на обществената поръчка „най-ниска цена” съгласно Обявлението и Документацията 
за участие.
И.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР:
Съгласно направеното класиране на участниците по степента на съответствие на офертите с 
предварително обявените от възложителя условия. Комисията единодушно предлага на 
Възложителя да сключи договор за обществена поръчка с участниците класирани на първо място 
в настоящата обществена поръчка :
Участника “МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД, Оферта с вх.№ 187/14.07.2020г., 9:35ч. и ценово 
предложение съгласно т.1 от Образец № 4 -  Ценово предложение - крайна цена за един МВтч 
нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение - 96.73 /деветдесет и шест лева и 
73 cmJ без ДДС.
Мотиви : За класираният на първо място участник не са налице основания за отстраняване от 
процедурата, същият отговаря на критериите за подбор на Възложителя. Офертата на участника 
класирани на първо място в настоящата обществена поръчка е получила най-висока оценка при 
прилагане на критерий за възлагане на настоящата обществената поръчка „най-ниска цена” 
съгласно Обявлението и Документацията за участие.

В изпълнение на Заповед № 292/15.07.2020г. на Изпълнителния директор на МБАЛ”проф.д- 
р.Параскев Стоянов”АД -  Ловеч и съгласно чл.60, ал.З от ППЗОП, Доклада се състави и подписа 
в един екземпляр от всички членове на комисията. Комисията предоставя на Възложителя 
Доклада на 10.05.2020г., 14:30 часа, заедно с цялата документация, включително всички 
документи, изготвени в хода на работа на комисията, Протокол № 1 от 22.07.2020г., Протокол № 
2 от 13.08.2020 г. и Протокол № 3 от 05.10.2020 г. неразделна част от обществена поръчка с УИН 
№ 00732-2020-0002 и предмет “Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени 
цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ“проф.д-р.Параскев 
Стоянов“АД Ловеч“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1.инж.Георги Весков Панчалеев^=- Щ  експерт стопански дейности към 
МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч

ЧЛЕНОВЕ: 2. Детелина Георгиева -  главен счетоводител към МБАП“п(зоф.д-р.Параскев Стоян 
АД Ловеч

З.Станислава Давидова -  юрист към МБАЛ ”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч

4.Маргарита Коева Христова/ оперативен счетоводител в МБАЛ ”проф.д-р.Параск 
Стоянов” АД Ловеч ш

б.Теодора Пенкова -  заместник директор по икономическите дейности към МБАЛ 
”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч
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