
П Р О Т О К О Л № 6 

Днес 23.10.2015год. в 11:00ч. комисията назначена със Заповед №487/21.07.2015год. 
на Изпълнителния директор на "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА 
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ.. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ"АД, гр.Стара Загора се събра на 
шесто 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.6&, 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 

I. Постъпила е в определения от комисията срок писмена обосновка от участника 
„АЛФА ГРИСИН ИНФОТЕХ БГ"ООД, гр.София с вх.№700085/23.10.2015год., постъпила 
в 08:15ч. във връзка с предложената цена за: доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 
трифазен дизел агрегат SOOKvA/ 400KW ЗА РЕЗЕРВНО ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ и направеното 
запитване от комисията във връзка с предходния протокол. 

В обосновката е посочено, че за оригинално решение за изпълнение на поръчката 
„АЛФА ГРИСИН ИНФОТЕХ БГ"ООД ще спазват и изпълняват детайлно дейностите, по 
начина по който са специфизирани в тръжната документация. Участникът посочва, че за 
предложено техническо решение ще изпълнява стриктно всички дейности, които са 
упоменати в тръжната документация без да предлага различно или нестандартно техническо 
решение. „АЛФА ГРИСИН ИНФОТЕХ БГ"ООД е компания, чиято основна дейност е 
доставка, инсталация, гаранционен и извънгаранционен сервиз на дизелови генератори, 
устройства за прецизна климатизация(климатични шкафове Emerson Network Power), 
устройства за непрекъсваемо токозахранване(иР8), телекомуникационни/ИТ ракове, ИТ 
решения и други. Съвместно със своите клиенти и партньори те дават възможност за 
постигане на изключително благоприятни условия. Част от техните клиенти са: AES ТЕЦ 
Марица Изток, Теленор, Телепойнт ООД, Българска банка за развитие, София Мед АД и 
други. Посочено е , че за наличие на икономичност съществуват и няколко основни фактора: 

- закупуването на голям брой дизелови генератори ог фабрика производител, както и 
необходимите резервни части и консумативи позволява постигане на максимално голяма 
търговска отстъпка, което води и до по-благоприятна продажна цера. 

- дългогодишният опит на служителите от Технически отдел и факта, че са преминали 
курс на обучение във фабриката-производител им дава възможност за минимизиране на 
времето необходимо за диагностика и ремонт 
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