МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ «ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ»
АД-ЛОВЕЧ
ПРОТОКОЛ № 2
Днес 13.08.2020г. на основание чл.54, ал.12 и чл.56, ал.2 от Правилника за прилагане
закона за обществени поръчки, 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 протокол за разглеждане на допълнително представените документи от
участниците, разглеждане на допуснатите оферти и проверка за тяхното съответствие с
предварително обявените условия на Възложителя 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 МБАП ’’проф.др.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
Зариди отпуск поради временна неработоспособност член на 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 на 13.08.2020г. до връщането на Виктор
Георгиев Илиев, съгласно 292/15.07.2020г. на Изпълнителния директор на МБАЛ”проф.др.Параскев Стоянов”АД - Ловеч. На основание чл. 51, ал. 8 от ППЗОП във връзка с чл. 103 от
ЗОП Детелина Георгиева, подписа и предостави на Председателя Декларации по чл. 103, ал. 2
отЗОП и чл. 51, ал. 13 от ППЗОП.
На закрито заседание на 13.08.2020г. комисията прегледа допълнително изпратените документи
от участниците на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП съгласно чл.54, ал.12 от ППЗОП след това
пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците, за които е установено,
че отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, както следва :
I.Ha закритото заседание на 13.08.2020г. Комисията установи, че 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 МБАП "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, раздел
Профил на купувача, съответната обществена поръчка с УИН 00732-2020-0002 на 23.07.2020г.
Участниците до, които е изпратен са потвърдили неговото получаване както следва :
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1. „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД, Оферта с вх.№ 172/03.07.2020г., 9:34ч. - електронно подписан
протокол по чл.54, ал.8 от ППЗОП е получен и потвърден от участника на 24.07.2020г., 10:40
часа, съгласно потвърждение по e-mail.
2. „ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ЕАД, Оферта с вх.№ 176/06.07.2020г., 9:17ч - електронно подписан
протокол по чл.54, ал.8 от ППЗОП е получен и потвърден от участника на 24.07.2020г., 10:36
часа, съгласно потвърждение по e-mail.
3. “ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД, Оферта с вх.№ 185/10.07.2020г., 8:36ч.- електронно
подписан протокол по чл.54, ал.8 от ППЗОП е получен и потвърден от участника на 23.07.2020г.,
13:48 часа, съгласно потвърждение по e-mail.
4. “МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД, Оферта с вх.№ 187/14.07.2020г., 9:35ч.- електронно подписан
протокол по чл.54, ал.8 от ППЗОП е получен и потвърден от участника на 23.07.2020г., 13:08
часа, съгласно потвърждение по e-mail.
5. “КУМЕР“ООД, Оферта с вх.№ 188/14.07.2020г., 10:27ч.- електронно подписан протокол по
чл.54, ал.8 от ППЗОП е получен и потвърден от участника на 23.07.2020г., 13:29 часа, съгласно
потвърждение по e-mail.
6. “СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, Оферта с вх.№ 189/14.07.2020г., 10:28ч. - електронно
подписан протокол по чл.54, ал.8 от ППЗОП е получен и потвърден от участника на 24.07.2020г.,
10:07 часа, съгласно потвърждение по e-mail.
Председателят на Комисията получи от икономист обществени поръчки към МБАЛ”проф.др.Параскев Стоянов” АД Ловеч представените от участниците допълнителни документи в открита
процедура по ЗОП 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“.
На закритото заседание Комисията на основание чл.54, ал.12 от ППЗОП пристъпи към
разглеждане на допълнително представените документи от участниците, относно съответствието
на документите с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, както следва :
1.. .ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД, Оферта с вх.№ 172/03.07.2020г., 9:34ч. - Комисията е взела
решения, отразени в протокол съгласно чл.54, ал.8 от ППЗОП от 22.07.2020г., като са установени
липси, както следва:
1.1. В Част IV: Критерии за подбор, буква А: Годност, т.1) от ЕЕДОП - Вписване в съответен
професионален регистър - Участника в предоставения ЕЕДОП не е декларирал наличие на
сключен Рамков договор по смисъла на ПТЕЕ със съответния мрежови оператор на
електроразпределителната мрежа, каквото е поставеното изискване в Документацията към
обществената поръчка и Обявлението за поръчка. Комисията единодушно е констатирала Непълнота в подадената информация и е дала указания на участника, като следва "Съгласно
документацията за участие и Обявлението за поръчка участника трябва да има сключен Рамков
договор по смисъла на ПТЕЕ със съответния мрежови оператор на електроразпределителната
мрежа. Изискуемата информация относно изискването за годност, участниците декларират, като
попълват в Част IV: Критерии за подбор, буква А: Годност, т.1) от ЕЕДОП, съгласно описаното в
нея.“
1.2. В Част IV: раздел „Г“: „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично
управление“от ЕЕДОП - Участника не е попълнил Част IV: раздел Г: Схеми за осигуряване на
качеството и стандарти за екологично Управление от ЕЕДОП. Комисията единодушно е
констатирала - Непълнота в подадената информация и е дала указания на участника, като
следва : „Съгласно документацията за участие и Обявлението за поръчка участника следва да
прилага сертифицираща система за управление на качеството съгласно изискванията на
стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалент, за дейност с обхват.„Търговия с електрическа
енергия и координатор на балансираща група”. Сертификатът трябва да е издаден от
независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от
Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по
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акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на
Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на
изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на
органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати,
издадени от орган/и, установен/и в друга/и държава/и членка/и, както и други доказателства за
еквивалентни мерки за внедрена система за управление на качеството с обхват сходен на
предмета на поръчката или еквивалент."
На основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участниците, по отношение на които е констатирано
несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или
други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Поради което
Комисията е указала на участника „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД, Оферта с вх.№ 172/03.07.2020г.,
9:34ч., че следва да представи в срок до 5 работни дни от получаването на Протокола № 1 от
22.07.2020 г., изисканите документи.
На 27.07.2020 г., при икономист обществени поръчки в регистъра на обществените
поръчки са входирани документи с вх. № 208/27.07.2020г. от името на участника. На заседанието
на комисията се констатира получаването на следните допълнително представени документи
относно съответствието на участника „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД, Оферта с вх.№
172/03.07.2020Г., 9:34ч., с изискванията към личното състояние и критериите за подбор:
За отстраняване на несъответствията по т.1.1. от настоящия Протокол участникът е
предоставил документи, които съдържат допълнена информация, а имено Удостоверение от ЧЕЗ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД /копие заверено с гриф „Вярно с Оригинала“ /за доказване на
обстоятелството, че „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД има сключен рамков договор по чл.11, т.13 и във
връзка с чл.23 от Правилата за търговия с електрическа енергия.
За отстраняване на несъответствията по т.1.2. от настоящия Протокол участникът е
предоставил документи, които съдържат допълнена информация, а именно ISO 9001:2015
Сертификат за внедрена система за управление на качеството с обхват : „Търговия с
електрическа енергия и енергийни ресурси. Координатор на стандартна балансираща група и
координатор на комбинирана балансираща група.“ С № BG121461Q/U с дата на ревизия 19 март
2019г и валидност до : 20 март 2022 издаден от БЮРО ВЕРИТАС СЕРТИФИКЕЙШЪН ХОЛДИНГ
САС - копие заверено с гриф „Вярно с оригинала“.
Комисията единодушно приема представените документи и единодушно приема, че
Липсва основание за отстраняване по точка 1.1. и т.1.2. от настоящият Протокол.
От гореизложеното комисията единодушно установи, 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.
Комисията допуска до разглеждане техническото предложение на участника „ЕНЕРДЖИ
МАРКЕТ“ АД.
2.
„ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ЕАД, Оферта с вх.№ 176/06.07.2020г., 9:17ч. - Комисията е
взела решения, отразени в протокол съгласно чл.54, ал.8 от ППЗОП от 22.07.2020г., като са
установени липси, както следва:
2.1. В Част IV: раздел „Г“: „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично
управление“от ЕЕДОП - Участника декларира наличие на Сертификат за внедрена система за
управление на качеството по стандарт ISO 9001:2015 с обхват на дейности: Търговия с
електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група и консултантски услуги в
сферата на енергетиката- сертификат № 13341, издаден от Transpacific Certification Ltd,
валидност дата: 14.07.2017г. - 13.07.2020г. За доказване на декларираните обстоятелства
участника прилага следния интернет адрес : www.tclcertifications.com/clients-reqister. Комисията
отрива информация за декларирания от участника сертификат № 13341 издаден от Transpacific
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Certification Ltd съгласно електронен адрес - https://www.tclcertifications.com/client-reqister-2/ .
Комисията не открива данни за датата на валидност на сертификата и приема за вярна
декларираната от участника в част - валидност дата: 14.07.2017г. - 13.07.2020г. Към датата на
подаване на офертата на участника, която по входящ № е 06.07.2020г., сертификата е бил в срок
на валидност, но към дата на подаване на офертите - 14.07.2020г съгласно обявлението за
поръчка и разглеждане на офертата сертификата не е в срок на валидност. Съгласно
документацията за участие и Обявлението за поръчка сертификата трябва да е в срок на
валидност.
Комисията единодушно е констатирала - Непълнота в подадената информация и е дала указания
на участника, като следва : „на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП изисква от участника информация
за валиден Сертификат за управление на качеството съгласно изискванията на стандарт БДС EN
ISO 9001:хххх или еквивалент, за дейност с обхват „Търговия с електрическа енергия и
координатор на балансираща група”.
На основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участниците, по отношение на които е констатирано
несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или
други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Поради което
Комисията е указала на участника „ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ЕАД, Оферта с вх.№
176/06.07.2020г., 9:17ч. , че следва да представи в срок до 5 работни дни от получаването на
Протокола № 1 от 22.07.2020 г., изисканите документи.
На 27.07.2020 г., при икономист обществени поръчки в регистъра на обществените
поръчки са входирани документи с вх. № 207/27.07.2020г. от името на .участника. На заседанието
на комисията се констатира получаването на следните допълнително представени документи
относно съответствието на участника „ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ЕАД, Оферта с вх.№
176/06.07.2020г., 9:17ч. с изискванията към личното състояние и критериите за подбор:
За отстраняване на несъответствията по т.1.1. от настоящия Протокол участникът е
предоставил Писмо без изходящ № с дата 24.07.2020г от Диляна Димитрова - експерт продажби
с приложени към него документи:
1. ЕЕДОП на електронен носител
2. Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO
9001:2015- копие.
Предоставеният ЕЕДОП е електронно подписан от Видьо Терзиев - пълномощник, В Част IV:
раздел „Г“: „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от
ЕЕДОП участника е вписал наличие на Сертификат за внедрена система за управление на
качеството по стандарт ISO 9001:2015 с обхват на дейности: Търговия с електрическа енергия,
координатор на стандартна балансираща група и консултантски услуги в сферата на
енергетиката, сертификат номер 32100200121, валидност дата: 15.06.2020г. - 14.06.2023г.
Издаден от ТЮФ НОРД БЪЛГАРИЯ ЕАД. Участника е приложил и декларирания в ЕЕДОП
сертификат към допълнително представените от него документи.
Комисията единодушно приема представените документи и единодушно приема, че
Липсва основание за отстраняване по точка 2.1. от настоящият Протокол.
От гореизложеното комисията единодушно установи, 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 допуска до разглеждане техническото предложение на участника „ЧЕЗ ТРЕЙД
БЪЛГАРИЯ“ЕАД.
3. “ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД, Оферта с вх.№ 185/10.07.2020г., 8:36ч., Комисията
е взела решения, отразени в протокол съгласно чл.54, ал.8 от ППЗОП от 22.07.2020г., на
основание, на които комисията е установила, че не е налице липса, непълнота и несъответствие
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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 допуска до разглеждане техническото предложение на участника “ЕНЕРДЖИ
МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД.
4. “МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД, Оферта с вх.№ 187/14.07.2020г., 9:35ч., Комисията е взела
решения, отразени в протокол съгласно чл.54, ал.8 от ППЗОП от 22.07.2020г., на основание, на
които комисията 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 допуска до разглеждане техническото предложение на участника “МОСТ
ЕНЕРДЖИ“ АД.
5. “КУМЕР“ООД, Оферта с вх.№ 188/14.07.2020г., 10:27ч. - Комисията е взела решения,
отразени в протокол съгласно чл.54, ал.8 от ППЗОП от 22.07.2020г., на основание, на които
комисията 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 допуска до разглеждане техническото предложение на участника
“КУМЕР“ООД.
6. “СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, Оферта с вх.№ 189/14.07.2020г., 10:28ч. - Комисията е
взела решения, отразени в протокол съгласно чл.54, ал.8 от ППЗОП от 22.07.2020г., на
основание, на които комисията 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 допуска до разглеждане техническото предложение на участника “СИНЕРГОН
ЕНЕРДЖИ“ ЕООД.
Н.Съгласно чл.56, ал.2 от ППЗОП на закрито заседание на 13.08.2020г комисията продължи
своите действия и пристъпва към разглеждането на допуснатите технически предложения за
съответствие с предварително обявените условия на Възложителя, както следва:
1.Участника „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД, Оферта с вх.№ 172/03.07.2020г., 9:34ч. е представил
Техническо предложение както следва :__________________________________________
Констатации
на
Техническо предложение, съдържащо:
комисията
Участника е приложил към офертата си Предложение за изпълнение на Липсва основание за
поръчката, изготвено съгласно приложения от Възложителя Образец № 3 - отстраняване.
Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с
техническите спецификации и изисквания на Възложителя - подписан от
Христо Януцев - изпълнителен директор.
Плик с предлагани ценови параметри -1 брой запечатан, непрозрачен плик. Представен, комисията
ще го разглежда на етап
разглеждане
на
ценовите предложения
на
допуснатите
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участници,
съгласно
чл.57 от ППЗОП.
Единодушно комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на
поръчката на участника „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД, Оферта с вх.№ 172/03.07.2020г., 9:34ч
съответства с предварително обявените условия на Възложителя и офертата на участника
отговаря на изискванията на Възложителя.
С оглед на гореизложеното Комисията единодушно реши и допуска до участие, оценка и
класиране на офертата участника „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ АД, Оферта с вх.№ 172/03.07.2020г.,
9:34ч.
2.Участника „ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ЕАД, Оферта с вх.№ 176/06.07.2020г.,9:17ч. е
представил Техническо предложение както следва:________________________________________
Техническо предложение, съдържащо:
Констатации
на
комисията
Участника е приложил към офертата си Предложение за изпълнение на Липсва основание за
поръчката, изготвено съгласно приложения от Възложителя Образец № 3 - отстраняване.
Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с
техническите спецификации и изисквания на Възложителя - подписан от
Видьо Терзиев - пълномощник.
Плик с предлагани ценови параметри -1 брой запечатан, непрозрачен плик. Представен, комисията
ще го разглежда на етап
разглеждане
на
ценовите предложения
на
допуснатите
участници,
съгласно
чл.57 от ППЗОП.
Единодушно комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на поръчката
на участника „ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ЕАД, Оферта с вх.№ 176/06.07.2020г.,9:17ч.
съответства с предварително обявените условия на Възложителя и офертата на участника
отговаря на изискванията на Възложителя.
С оглед на гореизложеното Комисията единодушно реши и допуска до участие, оценка и
класиране на офертата участника „ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ЕАД, Оферта с вх.№
176/06.07.2020г.,9:17ч.
З.Участника “ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД, Оферта с вх.№ 185/10.07.2020г., 8:36ч. е
представил Техническо предложение както следва :_____________________ ___________________
Констатации
на
Техническо предложение, съдържащо:
комисията
Участника е приложил към офертата си Предложение за изпълнение на Липсва основание за
поръчката, изготвено съгласно приложения от Възложителя Образец № 3 - отстраняване.
Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с
техническите спецификации и изисквания на Възложителя - подписан от
Емил Коноратов - управител.
Плик с предлагани ценови параметри -1 брой запечатан, непрозрачен плик. Представен, комисията
ще го разглежда на етап
разглеждане
на
ценовите предложения
на
допуснатите
участници,
съгласно
чл.57 от ППЗОП.
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Единодушно комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на поръчката
на участника “ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД, Оферта с вх.№ 185/10.07.2020г., 8:36ч.
съответства с предварително обявените условия на Възложителя и офертата на участника
отговаря на изискванията на Възложителя.
С оглед на гореизложеното Комисията единодушно реши и допуска до участие, оценка и
класиране на офертата участника “ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД, Оферта с вх.№
185/10.07.2020Г., 8:36ч.
4. Участника “МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД, Оферта с вх.№ 187/14.07.2020г., 9:35ч. е представил
Техническо предложение както следва :_________________________
Техническо предложение, съдържащо:
Констатации
на
комисията
Участника е приложил към офертата си Предложение за изпълнение на Липсва основание за
поръчката, изготвено съгласно приложения от Възложителя Образец № 3 - отстраняване.
Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с
техническите спецификации и изисквания на Възложителя - подписан от
Тони Тенева - изпълнителен директор.
Плик с предлагани ценови параметри -1 брой запечатан, непрозрачен плик. Представен, комисията
ще го разглежда на етап
разглеждане
на
ценовите предложения
на
допуснатите
участници,
съгласно
чл.57 от ППЗОП.
Единодушно комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на поръчката
на участника “МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД, Оферта с вх.№ 187/14.07.2020г., 9:35ч.съответства с
предварително обявените условия на Възложителя и офертата на участника отговаря на
изискванията на Възложителя.
С оглед на гореизложеното Комисията единодушно реши и допуска до участие, оценка и
класиране на офертата участника “МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД, Оферта с вх.№ 187/14.07.2020г.,
9:35ч.
5. Участника “КУМЕР“ООД, Оферта с вх.№ 188/14.07.2020г., 10:27ч. е представил Техническо
предложение както следва :_____________________________________________________________
Констатации
на
Техническо предложение, съдържащо:
комисията
Участника е приложил към офертата си Предложение за изпълнение на Липсва основание за
поръчката, изготвено съгласно приложения от Възложителя Образец № 3 - отстраняване.
Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с
техническите спецификации и изисквания на Възложителя - подписан от
Емилия Илиева - Управител.
Плик с предлагани ценови параметри -1 брой запечатан, непрозрачен плик, Представен, комисията
ще го разглежда на етап
разглеждане
на
ценовите предложения
на
допуснатите
участници,
съгласно
чл.57 от ППЗОП.
Единодушно комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на поръчката
на участника “КУМЕР“ООД, Оферта с вх.№ 188/14.07.2020г., 10:27ч. съответства с
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предварително обявените условия на Възложителя и офертата на участника отговаря на
изискванията на Възложителя.
С оглед на гореизложеното Комисията единодушно реши и допуска до участие, оценка и
класиране на офертата участника “КУМЕР“ООД, Оферта с вх.№ 188/14.07.2020г., 10:27ч.
6. Участника “СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, Оферта с вх.№ 189/14.07.2020г., 10:28ч. е
представил Техническо предложение както следва :________________________________________
Техническо предложение, съдържащо:
Констатации
на
комисията
Участника е приложил към офертата си Предложение за изпълнение на Липсва основание за
поръчката, изготвено съгласно приложения от Възложителя Образец № 3 - отстраняване.
Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с
техническите спецификации и изисквания на Възложителя - подписан от
Пламен Тонев - Управител.
Плик с предлагани ценови параметри -1 брой запечатан, непрозрачен плик. Представен, комисията
ще го разглежда на етап
разглеждане
на
ценовите предложения
на
допуснатите
участници,
съгласно
чл.57 от ППЗОП.
Единодушно комисията констатира, че Техническото предложение за изпълнение на поръчката
на участника “СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, Оферта с вх.№ 189/14.07.2020г., 10:28ч.
съответства с предварително обявените условия на Възложителя и офертата на участника
отговаря на изискванията на Възложителя.
С оглед на гореизложеното Комисията единодушно реши и допуска до участие, оценка и
класиране на офертата участника “СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, Оферта с вх.№
189/14.07.2020Г., 10:28ч.
Комисията пристъпи към изготвяне на Съобщение по чл.57, ал.З от ППЗОП и публикуване
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/00732-202Q0002.htm
С по-горе изложените действия работата на Комисията приключи на 13.08.2020г.
Единодушно бе 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.
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