
П Р О Т О К О Л № 1 

Днес 21.07.2015год. в 11:00ч. комисията назначена с 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 първо 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 

Техи.секретар - Ваня Богданова 
Резервни членове: 1. Живко Суфларчев - гл.счетоводител 

2. Петко Игнатов Колев - ел.монтьор 

На комисията беше предаден списък на постъпилите оферти. По реда на тяхното 
постъпване, както следва: 

1. Оферта с вх.№70 00 85.1/16.07.2015г. - „Елтрак България"ЕООД, 
гр.София, постъпила в 11:00ч. 
2. Оферта с вх.№70 00 85.2/20.07.2015г. - „Еврогруп-33"ЕООД, гр.Пловдив, 
постъпила в 09:00ч. 
3. Оферта с вх.№70 00 85.3/20.07.2015г. - „АЛФА ГРИСИН ИНФОТЕХ 
БГ"ООД, гр.София, постъпила в 09:10ч. 
4. Оферта е вх.№70 00 85.4/20.07.2015г. - „ЕЛМА-ИНЖЕНЕРИНГ"ООД, 
гр.Бургас, постъпила в 09:12ч. 
5. Оферта с вх.№ 70 00 85.5/20.07.2015г. - „МИВ ИНЖЕНЕРИНГ"ООД, 
гр.София, постъпила в 09:15ч. 
6. Оферта с вх.№ 70 00 85.6/20.07.2015г. - „ЕНЕРГИЯ МАРВАКОВ"ЕООД, 
гр.София, постъпила в 09:20ч. 
7. Оферта с вх.70 00 85.7/20.07.2015г. - „НЕОПЕТ"ООД, гр.Стара Загора, 
постъпила в 14:10ч. 
8. Оферта с вх.№70 00 85.8/20.07.2015г. - „ЕВРОМАРКЕТ КОМПРЕСОР"АД, 
гр.София, постъпила в 14:55ч. 

Членовете на комисията попълниха декларации за обстоятелствата по чл.35, ал.1, 
т.2-4 от ЗОП. 

На заседанието на комисията присъстваха: 
1. Милен Колев Колев - управител на , .ЕЛМА-ИНЖЕНЕРИНГ"ООД, гр.Бургас, 



2. Росен Йорданов Владов - представител на „ЕВРОМАРКЕТ КОМПРЕСОР"АД с 
пълномощно от Ивайло Георгиев Борисов - Председател на СД и Татяна Маринова Бечева 
- Изпълнителен директор на „ЕВРОМАРКЕТ КОМПРЕСОР"АД. 

3. Асен Божидаров Василев - представител на „Алфа Грисин Инфотех БГ"ООД с 
пълномощно от Тодор Кънев Тодоров в качеството на Управител на „Алфа Грисин 
Инфотех БГ"ООД. 

Председателят на комисията докладва, че са постъпили осем 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 85.1/16.07.2015г. от „Елтрак България"ЕООД. го. София 
постъпила в 11:00чаеа 

В големия плик на участника се намериха три отделни запечатани плика. 
Илик №3 "Предлагана цена" се подписа от трима члена на комисията и от 

представителя на „Алфа Грисин Инфотех БГ"ООД. 
Отвори се плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката", който съдържа 

папка с техническо предложение. Подписаха всички налични документи от трима членове 
на комисията и от представителя на „Алфа Грисин Инфотех БГ"ООД. 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. 

2.Оферта с вх.№700085.2/20.07.2015,. в 09:00ч. - „Еврогруп-33"ЕООД 
гр.Пловдив постъпила в 09:00 часа 

В големия плик на участника се намериха три отделни запечатани плика. 
Плик № 3 "Предлагана цена" се подписа от трима члена на комисията и от 

представителя на „ЕВРОМАРКЕТ КОМПРЕСОР"АД. 
Отвори се плик №2 ..Предложение за изпълнение на поръчката", който съдържа 

папка с техническо предложение. Подписаха се всички налични документи от трима 
членове на комисията и от представителя на „ЕВРОМАРКЕТ КОМПРЕСОР"АД. 

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. 

3. Оферта с вх. 70 00 85.3/20.07.2015г. - „АЛФА ГРИСИН ИНФОТЕХ БГ"ООД, 
гр.София, постъпила в 09:10 часа 

В големия плик на участника се намериха три отделни запечатани плика. 
Плик № 3 "Предлагана цена" се подписа от трима члена на комисията и от 

управителя на „ЕЛМА-ИНЖЕНЕРИНГ"ООД, гр.Бургас. 
Отвори се плик №2 ..Предложение за изпълнение на поръчката", който съдържа 

папка с техническо предложение. Подписаха се всички налични документи от трима 
членове на комисията и от управителя „ЕЛМА-ИНЖЕНЕРИНГ"ООД, гр.Бургас. 

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. 

4. Оферта с вх.№700085.4/20.07.2015г. - „ЕЛМА-ИНЖЕНЕРИНГ"ООД, 
гр.Бургас, постъпила в 09:12 часа 

В големия плик на участника се намериха три отделни плика. 
Плик №3 "Предлагана цена" се подписа от трима члена на комисията и от 

представителя на „Алфа Грисин Инфотех БГ"ООД. 
Отвори се плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката", който съдържа 

папка с техническо предложение. Подписаха се всички налични документи от трима 
членове на комисията и от представителя на „Алфа Грисин Инфотех БГ"ООД. 
Комисията установи, че предложението ма 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. 

5. Оферта с вх.№ 70 00 85.5/20.07.2015г. - „МИВ ИНЖЕНЕРИНГ"ООД, 
гр.София, постъпила в 09:15 часа 

В големия плик на участника се намериха три отделни плика. 
Плик №3 "Предлагана цена" се подписа от трима члена на комисията и от 

представителя на „ Е В Р О М А Р К Е Т К О М П Р Е С О Р " А Д . 
Отвори се плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката", който съдържа 

техническо предложение. Подписаха се всички налични документи от трима членове на 
комисията и от представителя на „ЕВРОМАРКЕТ КОМПРЕСОР"АД. 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. 

6. Оферта -с вх.№700085.6/20.07.2015г. - „ЕНЕРГИЯ МАРВАКОВ"ЕООД, 
гр.София, постъпила в 09:20 часа 

В големия плик на участника се намериха три отделни плика. 
Плик №3 "Предлагана цена" се подписа от трима члена на комисията и от 

управителя „ Е Л М А - И Н Ж Е Н Е Р И Н Г " О О Д , гр.Бургас. 
Отвори.се плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката", който съдържа 

техническо предложение. Подписаха се всички налични документи от трима членове на 
комисията и от управителя на „ Е Л М А - И Н Ж Е Н Е Р И Н Г " О О Д , гр.Бургас. 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. 

7. Оферта с вх.№70 00 85.7/ 20.07.2015г. - „НЕОПЕТ"ООД, гр.Стара Загора, 
постъпила в 14:10ч. 

В големия плик на участника се намериха три отделни плика. 



Плик №3 "Предлагана цена" се подписа от трима члена на комисията и от 
представителя на „Алфа Грисин Инфотех БГ"ООД. 

Отвори се плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката", който съдържа 
папка с техническо предложение. Подписаха се всички налични документи от трима 
членове на комисията и от представителя на „Алфа Грисин Инфогех БГ"ООД. 
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. 

8. Оферта с вх.№700085.8/20.07.2015г. - „ЕВРОМАРКЕТ КОМПРЕСОР"АД, 
гр. София, постъпила в 14:55ч. 

I 
В големия плик на участника се намериха три отделни плика. 
Плик №3 "Предлагана цена" се подписа от трима члена на комисията и от 

управителя на „ЕЛМА-ИНЖЕНЕРИНГ"ООД. 
Отвори се плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката", който съдържа 

папка с техническо предложение. Подписаха се всички налични документи от трима 
членове на комисията и от управителя на „ЕЛМА-ИНЖЕНЕРИНГ"ООД. 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. 

С това публичната част на заседанието на комисията приключи, както и 
заседанието на комисията. 

Следващото заседание, с оглед ползването на годишния платен отпуск от страна на 
членовете на комисията, ще се проведе на 17.09.2015год. на което ще се извърши проверка 
на представените от участниците документи в плик №1 за тяхното съответствие с 
изискуемите съгласно утвърдената от Възложителя документация поради големият им 
обем. както и за вземане на решение за допускане на кандидатите до по-нататъшно 
участие в процедурата, като възлага на инж. Пламен Чувиков, на инж.Илия Бърдарски, 
инж.Таньо Братанов да се запознаят със специфичните документи в плик №1, касаещи 
техническите спецификации на Възложителя и документите, които се изискват за 
доказването им и да докладват на комисията на следващото заседание. 

/ / 

КОМИСИЯ: 
Председател: 1. инж.Пламен Чувиков 

Членове: 2. инж.Илия Стефанон Бърдарски 

3. инж.Таньо Ангелов Братанов -

4. Адв. Христо Панайотов -

5. Христо Динев Гочев - . 

Техн.секретар - Ваня Богданова 

ш 


