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ЗАПОВЕД
№765/10.11.2015год.
Днес, 10.11.2015год., в град Стара Загора, долуподписаният доц.д-р Йовчо
Иовчев в качеството на Изпълнителен директор на „УНИВЕРСИТЕТСКА
МИОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ. Д-Р СТОЯН
КИРКОВИЧ"АД, вписано в търговския регистър при АВ с ЕИК:123535874, със
седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул. Ген.Столетов №2, с оглед
приключване на работата, на назначената със Заповед №554/18.08.2015год. комисия за
отваряне, анализ и оценка на постъпилите оферти в откритата процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет:
„Избор на доставчик на електрическа енергия ниско напрежение (НН) и
координатор на балансираща група за нуждите на УНИВЕРСИТЕТСКА
МИОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН
КИРКОВИЧ АД", открита с Решение №451/02.07.2015год. обективирана в Протокол
№1 от 18.08.2015год., Протокол №2 от 05.10.2015год„ Протокол №3 от 19.10.2015год.,
Протокол №4 от 03.11.2015год. и Протокол №5 от 04.11.2015год. отразяващи работата
на комисията, взетите от комисията решения и след извършените от мен проверки на
всички документи представени от участниците, съпоставени с описаното от комисията,
считайки че извършеното класиране на участниците е обективно, правилно и изцяло
приемайки направеното класиране по начина описани в Протокол № 5/04.11.2015год. на
комисията, и на основание чл.38, ал. 1, т. 1 във връзка с чл.73, ал.1 и ал.2 от ЗОП
НАРЕЖДАМ :
I. След извършеното отваряне на офертите, тяхното анализиране и оценяване, в
съответствие с предварително приетите критерии и методология за оценка, класирането
да бъде както следва:
I-во място - "МОСТ ЕНЕРДЖИ"АД, гр.София - ЮО.ООт.
II-ро място - "ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп" ЕАД, гр. София - 98,79т.
III -то място - "ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги" ЕООД, гр.Варна - 96,96т.
II. Да се сключат договори за: „Избор на доставчик на електрическа енергия
ниско напрежение (НН) и координатор на балансираща група за нуждите на
„УНИВЕРСИТЕТСКА
МИОГОПРОФИЛНА
БОЛНИЦА
ЗА
АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД с класираният на първо място
участник, който определям за изпълнител, като договора се сключи в едномесечен срок
от датата на подписване на споразумение за разсрочено плащане на задълженията на

