
ПРОТОКОЛ № 2 

Днес 05.10.2015год. 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 се събра на 
второ закрито 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", гр.Стара Загора, открита с Решение № 
451/02.07.2015год., на основание чл.34, ал.1 от ЗОП и във връзка с чл.68, ал.1 от ЗОП. 

Назначената комисия е в състав: 
Председател: , 
L Д-Р Стефан Шишков - Зам.директор административни дейности 
Членове: 
2. адв. Христо Панайотов 
З^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 
Резервни членове: 1. адв. Татяна Кекевска 

2. Христо Гочев - техник електрически системи 
Поради отсъствие на д-р Стефан Шишков, същият бе заменен с резервния член 

адв.Татяна Кекевска. Поради ползването на платен годишен отпуск техническия секретар 
Малина Люцканова бе заменен с Ваня Богданова - ръководител Обществени поръчки. 

I. Комисията продължи своята работа в закрито заседание, като започна с 
изслушване на доклада на инж. Пламен Чувиков, инж. Илия Бърдарски, инж. Веселин 
Джелатов за извършената проверка на документацията в плик № 1, съобразно решението 
на комисията от предходното заседание. 

Комисията одобри единодушно доклада на членовете на Комисията, притежаващи 
професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. Комисията пристъпи 
към проверка на останалите документи, които следва да съдържа Плик № 1 и вземане на 
решение за допускане на участниците до по нататъшно участие. 

Плик № 1 «Документи за подбор" в офертата на всеки участник следва да съдържа 
документите, изисквани от Възложителя, съгласно чл.56, ал.1, т.1 - 6,8 и 14 от ЗОП, които 
се отнасят до критериите за подбор на участниците, както и документите, изискани от 
Възложителя, посочени в обявлението за поръчка и в документацията за участие в 
процедурата. 

По реда на постъпването на офертите на участниците, Комисията пристъпи към 
проверка за наличието и редовността на представените документи, като резултатите от 
проверката са както следва: 

1. „МОСТ ЕНЕРДЖИ"АД, гр.София, постъпила в 11:50ч на 17.08.2015г. 
Комисията установи, че Плик № 1 „Документи за подбор" в офертата на участника 

„МОСТ ЕНЕРДЖИ"АД, гр.София съдържа документи, изискани от Възложителя, 
съгласно чл.56, ал.1, т 1 - 6,8 и 14 от ЗОП, които се отнасят до критериите за подбор, 
както и документите, изискани от Възложителя, посочеци в обявлението за поръчка и в 
документацията за участие в процедурата, касаещи юридическия статус, финансово-
икономическото състояние и техническите възможности на участника. Размерът на 
гаранцията за участие е 5 550,00лв. 



Документите приложени в плик №1 и представени от участника са описани в 
таблица като Приложение №1 към настоящия протокол. 

Комисията констатира, че участникът е представил всички изисквани от 
Възложителя и ЗОП документи, отнасящи се до критериите за подбор на участниците и се 
допуска до по-нататъшно участие. 

2. „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услугн"ЕООД, гр.Варна, постъпила в 11:52ч. 
на 17.08.20151 од. 

Комисията установи, че Плик № 1 „Документи за подбор'' в офертата на участника 
„ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги"ЕООД, гр.Варна съдържа документи, изискани от 
Възложителя, съгласно чл.56, ал.1, т.1 - 6,8 и 14 от ЗОП, които се отнасят до критериите 
за подбор, както и документите, изискани от Възложителя, посочени в обявлението за 
поръчка и в документацията за участие в процедурата, касаещи юридическия статус, 
финансово-икономическото състояние и техническите възможности на участника. 
Размерът на гаранцията за участие е 5 550,00лв. 

Документите приложени в плик №1 и представени от участника са описани в 
таблица като Приложение №1 към настоящия протокол. 

Комисията констатира, че участникът е представил всички изисквани от 
Възложителя и ЗОП документи, отнасящи се до критериите за подбор на участниците и се 
допуска до по-нататъшно участие. 

3. „ЕВН 'Грейдинг Саут Ийст Юръп'*ЕАД, гр.София, постъпила в 12:00ч. на 
17.08.2015год. 

Комисията установи, че Плик № 1 „Документи за подбор" в офертата на участника 
„ЕВН Трейдинг Сауг Ийст Юръп"ЕАД, гр.София съдържа документи, изискани от 
Възложителя, съгласно чл.56, ал.1, т.1 - 6,8 и 14 от ЗОП, които се отнасят до критериите 
за подбор, както и документите, изискани от Възложителя, посочени в обявлението за 
поръчка и в документацията за участие в процедурата, касаещи юридическия статус, 
финансово-икономическото състояние и техническите възможности на участника. 
Размерът на гаранцията за участие е 5 550.00лв. 

Документите приложени в плик №1 и представени от участника са описани в 
таблица като Приложение №1 към настоящия протокол. 

В плик № 1 „Документи за подбор'' се установи, че участникът е представил 
Декларация по чл. 55, ал. 7 и чл. 8, ал. 8. т. 2 от ЗОП, подписана на 13.08.2015г. от Калоян 
Калчев Колев с посочени в декларацията лични данни на декларатора. Представено е и 
нотариално заверено пълномощно, per. № 3598/06.08.2015г. на Нотариус с район на 
действие Районен съд Пловдив, от което е видно, че Калоян Калчев Колев е упълномощен 
от прокурист на дружеството и член на съвета на директорите да представлява участника 
във връзка с участие в настоящата процедура по възлагане на обществена поръчка, вкл. и 
да подписва офертата, ведно с документите в нея. Въпреки упълномощаването с 
посочените права, членовете на комисията, считат, че упълномощеното лице не може да 
декларира липсата на обстоятелствата по чл. 55», ал. 7 и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП, тъй като 
същите следва да бъдат декларирани от лицата, представляващи участника, доколкото, 
параграф 1, т. 23а от ДР на ЗОП предвижда деклариране на обстоятелства в лично 
качество. 

С оглед на това и на основание чл.68, ал. 9 от ЗОП на участника следва да бъде 
дадена възможност да отстрани констатираната нередовност и да представи Декларация 
по чл. 55, ал. 7 и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП, подписана от лица, представляващи дружеството. 

Констатираната от Комисията нередовност, 'описана по-горе в настоящия 
протокол № 2, следва да бъде отстранена и посочената декларация за липса на 
обстоятелствата по чл. 55, ал. 7 и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП следва да бъде представена от 
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