
П Р О Т О К О Л № 4 

Днес 20.10.2015год. в 13:00ч. комисията назначена със Заповед 
№487/21.07.2015год. на Изпълнителния директор на "УНИВЕРСИТЕТСКА 
МНОГОПРОФИЛИА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН 
КИРКОВИЧ"АД, гр.Стара Загора се събра на четвърто заседание за провеждане на 
открита процедура ЗОП за възлагане на обществена поръчка за: "Доставка, монтаж и 
пускане в експлоатация на трифазен дизел агрегат 500KvA/400KW ЗА РЕЗЕРВНО 
ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ" за осъществяване дейността на "УНИВЕРСИТЕТСКА 
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р 
СТ.КИРКОВИЧ"АД, гр.Стара Загора, открита с Решение №372/08.06.2015год., на 
основание чл.34, ал.1 от ЗОП и във връзка с чл.68, ал.1 от ЗОП 

Назначената комисия е в състав: 
Председател: 

1. инж. Пламен Чувиков - Началник Капитално строителство и инвестиционни 
проекти - ръководен служител администрация 
Членове: 2. инж.Илия Стефанон Бърдарски - оператор на генератор 

3. инж.Таньо Ангелов Братанов - Ръководител ПЦ 
4. Адв.Христо Панайотов 
5. Христо Динев Гочев - техник електрически системи 

Техн.секретар - Ваня Богданова 
Резервен член: 1. адв. Татяна Кекевска 

2. Петко Игнатов Колев - ел.монтьор 

На заседанието на комисията присъстваха: 
1. Диан Господинов Христов - представител на фирма „ЕВРОМАРКЕТ 

КОМПРЕСОРСАД, с пълномощно от Ивайло Георгиев Борисов - Председател на СД и 
Татяна Маринова Бечева - Изпълнителен директор в качеството на представляващи на 
фирма „ЕВРОМАРКЕТ КОМПРЕСОРСАД. 

2. Асен Божидаров Василев - представител на фирма „АЛФА ГРИСИН 
ИНФОТЕХ БГ"ООД, с пълномощно от Тодор Кънев Тодоров в качеството му на 
Управител на фирма „АЛФА ГРИСИН ИНФОТЕХ БГ"ООД. 

3. Недко Стойнов Иванов - управител на „НЕОПЕТ"ООД, гр.Стара Загора 
4. Милен Колев Колев - управител на "ЕЛМА-ИНЖЕНЕРИНГ"ООД, гр.Бургас 

Членовете на комисията пристъпиха към отваряне на пликовете с ценовите оферти 
на допуснатите участници по реда на постъпването им. 

1. Отвори се ценовата оферта на фирма " Е л т р а к Б ъ л г а р и я " Е О О Д , гр.София. 
оферта с вх.№70 00 85.1/16.07.2015г., постъцила в 11:00ч. Трима от членовете на 
комисията и представителя на фирма „АЛФА ГРИСИН ИНФОТЕХ БГ"ООД подписаха 
ценовата оферта на участника. Председателят на комисията оповести пред участниците 
ценовата оферта на кандидата, която е на стойност - 93400.00 лв. без ДДС. 

2. Отвори се ценовата оферта на фирма "Еврогруп-33"ЕООД, гр.Пловдив, оферта 
с вх.№70 00 85.2/20.07.2015г„ постъпила в 09:00ч. Трима от членовете на комисията и 
представителя на фирма „НЕОПЕТ"ООД, гр.Стара Загора подписаха ценовата оферта на 
участника. Председателят на комисията оповести пред участниците ценовата оферта на 
кандидата, която е на стойност - 84341.83 лв. без ДДС. 
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