ПРОТОКОЛ

№1

Днес, на 18.08.2015год., в 11:00ч., комисията назначена с Заповед № 554/18.08.2015год.
на Изпълнителния директор на "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ"АД, гр. Стара Загора
проведе първо заседание за провеждане на открита процедура ЗОП за възлагане на
обществена поръчка за: „Избор на доставчик на електрическа енергия ниско
напрежение (НН) и координатор на балансираща група за нуждите на
УНИВЕРСИТЕТСКА
МНОГОПРОФИЛНА
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД", открита с Решение № 451/02.07.2015год., на
основание чл. 34, ап. 1 от ЗОП и във връзка с чл. 68, ал. 1 от ЗОП.
Назначената комисия е в състав^
Председател:
1. Д-р Стефан Шишков - Зам. директор административни дейности
Членове:
2. адв. Христо Панайотов
3.инж. Пламен Чувиков - Началник Капитално строителство и инвестиционни
проекти
4. инж. Илия Бърдарски - Оператор на генератор
5. инж. Веселин Тодоров Джелатов - Външен експерт
Техн. секретар - Малина Люцканова - организатор ЗОП
Р е з е р в н и членове: 1. адв. Татяна Кекевска
2. Христо Гочев - техник електрически системи
На комисията беше предаден списък на постъпилите оферти. По реда на тяхното
постъпване, както следва:
1. Оферта с вх. № 70 00 100.1/17.08.2015г. - „МОСТ ЕНЕРДЖИ"АД, гр. София,
постъпила в 11:50 часа
2. Оферга с вх. № 70 00 Ю0.2/17.08.2015г.-„ЕНЕРГО-ПРО Енергийни
Услуги"ЕООД, гр. Варна, постъпила в 11:52 часа
3. Оферта с вх. № 70 00 100.3/18.08.2015г.-„ЕВН Трейдинг Саут Ийст
Юръп"ЕАД, гр. София, постъпила в 12:00 часа
Членовете на комисията попълниха декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал.1,
т.2-4 от ЗОП.
На заседанието на комисията не присъстваха представители на фирми.
Председателят на комисията докладва, че са постъпили три оферти.
Пристъпи се към отваряне на пликовете на участниците по реда на тяхното
постъпване, като предварително същите се огледаха за ненарушена цялост.
1. Оферта с вх.№ 70 00 100.1/17.08.2015г. - „МОСТ ЕНЕРДЖИ"АД, гр.София,
постъпила в 11:50ч.
В големия плик на участника се намериха три отделни запечатани плика с
ненарушена цялост.
Плик № 3 "Предлагана цена" се подписа от трима члена на комисията.
Отвори се плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката", който съдържа
папка с документи. Подписаха всички налични документи от трима членове на комисията.
Комисията установи, че предложението на участника отговаря на техническите
изисквания на Възложителя.
След това се пристъпи към отваряне на плик №' 1 и се оповестиха документите,
които той съдържа. Документите приложени в плик № 1 и представени от участника са
описани в таблица като Приложение № 1 към настоящия протокол.

