
ПРОТОКОЛ № 4 

Днес, 03.11.2015год. в 11:00ч. комисията назначена с Заповед № 
554/18.08.2015год. 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: „Избор на доставчик на 
електрическа енергия ниско напрежение (НН) и координатор на балансираща група 
за нуждите на УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛИА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 
ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АДгр.Стара Загора, открита е 
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 

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 прекратяване на трудовитете отношения на техническия секретар Малина 
Люцканова същата бе заменена с Ваня Богданова - ръководител Обществени поръчки. 

Поради служебна ангажираност на адвокат Христо Панайотов, същият бе заменен 
като член на комисията от резервния член адвокат Татяна Кекевска. 

На заседанието на комисията присъства Николай Любчев Иванов / с проверени от 
комисията лични данни/ - представител на кандидата "МОСТ ЕНЕРДЖИ"АД, 
упълномощен от изпълнителния директор на дружеството. Комисията счита, че предвид 
текста на представеното от него пълномощно, присъстващия представител на участника 
не е упълномощен да подписва ценовите оферти на останалите участници. 

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

1.1. Отвори се плик №3 „Предлагана цена" от офертата "МОСТ 
ЕНЕРДЖИ"АД, гр.София - оферта с вх. № 70 00 100.1/17.08.2015г., постъпила в 
11:50ч. Трима от членовете на комисията подписаха ценовата оферта на "МОСТ 
ЕНЕРДЖИ", гр.София. Председателят на комисията оповести пред участниците ценовата 
оферта за доставка при следната цена за 1 MWh в лева без ДДС, в т.ч.: 
- 75,83000 в лева без ДДС за 1 MWh цена на потребената ел. 
- 1,13000 в лева без ДДС за услугата за балансиране и прогнозиране 
Крайната цена - 76,96000 лева без цена на задължения към обществото и акциз за 1 
MWh. 

1.2. Отвори се плик №3 „Предлагана цена" от офертата на "ЕНЕРГО-ПРО 
Енергийни Услуги" ЕООД, гр.Варна с вх. № 70 00 100.2/17.08.2015г., постъпила в 
11:52 часа. Трима от членовете на комисията подписаха ценовата оферта на "ЕНЕРГО-
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