
 

 

ПРОТОКОЛ №1 

 

от дейността на комисията, назначена със Заповед № 152 от 08.07.2016 г. за разглеждане, 

оценяване и класиране на подадените оферти в откритата процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет:  

 „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на 

стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с 

ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на „МБАЛ „Свети Николай 

Чудотворец” - УНП 00463-2016-0003, 
открита с Решение 2171/07.06.2016г. 

 

        Днес 08.07.2016 г. в 15:00 часа, комисия в състав:   

   Председател: 

             1. Д-р Виталий Тодоров Илиев, Длъжност – Началник Организатор лечебна дейност  

   Членове:  

2. Ивайло Ангелов Цолов – Завеждащ техническа служба  

3. Ангел Ивайлов Ангелов – квалификация „Електротехник” на длъжност шлосеро-

монтьор 

4. Петя Димитрова Иванова - Организатор 

5. Димитрина Борисова Илиева, Правоспособен юрист с удостоверение № 2165/ 

18.03.1999 г. 

 

се събра за да проведе откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за „Избор 

на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна 

балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и 

поемане на разходите за небаланси за нуждите на „МБАЛ „Свети Николай 

Чудотворец”, съобразно разпоредбите на Закона за обществени поръчки и одобрената 

документация за участие в процедурата с Решение № 2171 от 07.06.2016 г.  на Управителя 

на МБАЛ “Свети Николай Чудотворец” ЕООД гр. Лом.  

             

На комисията беше представена 1 /една/ оферта, със следния входящ номер, 

регистриран в деловодството на лечебното заведение, и в протокола по чл 48, ал. 6 от 

ППЗОП,  а именно: 

 

№ Фирма Вх. № и дата Час 

1 „Фреа Акспо“ ООД, гр. София 2670/07.07.2016г. 10:30ч. 

   

       По време на отварянето на офертата не присъстваха представители на участника и 

външни лица в процедурата. 

       Членовете на комисията подписаха декларация за липса на обстоятелства по чл.103, ал.2 

от ЗОП и задължението по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП.   

       Комисията пристъпи към отваряне на офертата след като се убеди, че цялостта й и 

външния й вид отговарят на изискванията съгласно нормативните разпоредби и 

документацията за участие. 

След отварянето на представената в непрозрачна опаковка оферта, комисията провери 

нейното съдържание и наличието на плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Четирима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри”. 

 Комисията продължи работата си с подробно разглеждане на документите, като 

извърши проверка за съответствието им с изискванията към личното състояние съгласно 

предварително обявените изисквания. 



     Като се ръководеше от изискванията на ЗОП, ППЗОП, обявлението за обществената 

поръчка и заложените изисквания в документацията за участие в процедурата, съгласно 

чл.54, ал.8 от ППЗОП, комисията констатира, че в представеният ЕЕДОП от „Фреа Акспо” 

ООД, гр. София липсва следната информация:  

-  непопълнена част I – номер на обявлението в ОВ на ЕС 

 

            Участникът е заявил, че няма да ползва подизпълнител. 

             Комисията констатира също, че в офертата на участника под пореден номер 18 и 19 

са представени декларации от двама от управителите във връзка с чл. 102, ал. 1 от ЗОП, като 

същите са записали, че декларациите са по чл. 33, ал.4 от ЗОП, а тези разпоредби се отнасят 

за отменения закон. Комисията счита грешката за маловажна и ще се съобрази с 

разпоредбите на чл. 102 от ЗОП. 

 

              Комисията реши :  

 

             1.Съгласно чл.104, ал.4 от ЗОП (Когато по отношение на критериите за подбор или  

изискванията към личното състояние на кандидатите или  участниците се установи липса,  

непълнота и/или несъответствие на информацията, включително нередовност или 

фактическа  грешка, на кандидатите или участниците се предоставя възможност да 

представят нова  информация, да допълнят или да пояснят представената информация) и 

чл.54, ал.8 от ППЗОП (Когато установи липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, включително  нередовност или фактическа грешка, или несъответствие  с 

изискванията към личното състояние  или критериите за подбор, комисията ги посочва в 

протокола по ал. 7 и изпраща протокола на  всички кандидати или участници в деня на 

публикуването му в профила на купувача), комисията  изпраща настоящия протокол до  

участника и го публикува в Профила на купувача.  

             2.Да изчака отстраняване на несъответствията до 5 работни дни след получаването 

на  протокол №1 от участника.  

             3.Да се събере отново след изтичане на срока по т.2 за да  продължи работата.  

 

 

 

 

 

КОМИСИЯ:   

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:    1.Д-р В. Илиев   подпис                 

 ЧЛЕНОВЕ: 2.И.Цолов                         подпис 

          

                     3. А.Ангелов                      подпис 

        

         4. П.Иванова                      подпис 

         

         5. Д. Илиева                       подпис 

                       


