
ПРОТОКОЛ № 3 

Днес, 19.10.2015год. в 11:00ч. комисията назначена с Заповед № 
554/18.08.2015год. на Изпълнителния директор на "УНИВЕРСИТЕТСКА 
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН 
КИРКОВИЧ"АД, гр.Стара Загора се събра на трето 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 МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 
ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД", гр.Стара Загора, открита с 
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: t 

Председател: 
_L Д-р Стефан Шишков - Зам. директор административни дейности 

Членове: 
2. адв. Христо Панайотов 
Злшж.Пламен Чувиков - Началник Капитално строителство и инвестиционни 

проекти 
4. инж. Илия Бърдарски - Оператор на генератор 
5. 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 отсъствие на д-р Стефан Шишков- председател на комисия същият бе 
заменен с резервния член адв. Татяна Кекевска. Поради ползването на платен годишен 
отпуск, техническия секретар Малина Люцканова бе заменен с Ваня Богданова -
ръководител Обществени поръчки. 

Председателят на комисията докладва, че в определения с Протокол 2/05.10.2015г. 
срок за представяне на документи /пет работни дни от получаване на протокола - същият е 
получен от участника „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп"ЕАД, гр.София на 07.10.2015г., 
видно от обратна разписка ИД PS 6003002Y10 F/, е постъпило писмо от участника „ЕВН 
Трейдинг Саут Ийст Юръп"ЕАД, гр.София. Комисията пристъпи към проверка за 
наличието и редовността на представените документи. 

1. Писмо с вх. № 70 00 100/13.10.2015г.е постъпило в 10.55 часа от фирма „ЕВН 
Трейдинг Саут Ийст Юръп"ЕАД, гр.София. 

'Съгласно решението на комисията от предходното заседание, участникът следваше 
да представи: 

• Декларация по чл. 55, ал. 7 и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП, подписана от лицата, 
представляващи дружеството 

Комисията се запозна и прие представените документи от участника „ЕВН 
Трейдинг Саут Ийст Юръп"ЕАД, гр.София, а именно: Декларация по чл. 55, ал. 7 и 
чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП, подписана от лицата, представляващи дружеството, като 
комисията констатира, че участникът е представил документа, изискан от Възложителя и 
ЗОП, отнасящ се до критериите за подбор на участниците и предложението отговаря на 
условията на Възложителя и участника се допуска до р о - н а т а т ъ ш н о участие. 

Комисията взе решение следващото заседание на комисията за отваряне и 
оповестяване на ценовите оферти да се проведе на ОЗЛ 1.2015г. от 13,00ч., в заседателната 
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