
f* ^  „ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ -  СОФИЯ” ЕАД 

£%п Бул. „Христо Ботев” № 120; тел: +359 2 91 58 500; e-mail: secondmbal@abv.bg

ИЗХ. № .& .6.A ........ lA 3 .f& .2020 r.

ПРОТОКОЛ № 1

от дейността на комисия, назначена със Заповед № 481/16.03.2020 г. на 
Изпълнителния директор на „Втора МБАЛ -София” ЕАД, за провеждане 
на публично състезание за възлагане на обществена поръчка c предмет:

„Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, 
координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение c 

пълно администриране на информационния поток, c ECO 
(електроенергиен системен оператор) и поемане на разходите за 

небаланси за нуждите на „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД”

На 16.03.2020 год. в 10,00 ч., в сграда на „Втора МБАЛ -София” ЕАД гр. 
София, бул. „Христо Ботев" № 120, ет. 4 - Библиотека се събра комисия, назначена 
със Заповед № 481/16.03.2020 г. на изпълнителния директор на „Втора МБАЛ -  
София” ЕАД - доц. д-р Стефан Узунов, за провеждане на публично състезание за 
възлагане на обществена поръчка c предмет: „Доставка на нетна активна 
електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна 
балансираща група, за ниско напрежение c пълно администриране на 
информационния поток, c ECO (електроенергиен системен оператор) и 
поемане на разходите за небаланси за нуждите на „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” 
ЕАД”, в състав:

Председател: Иван Стайков Иванов -  завеждащ сектор 
„Технически”

Членове:

1. Виолета Пламенова Митова -  счетоводител;

2. Самуил Пашов Асенов -  m. юрисконсулт.

Съгласно докладна записка c изх. № В-566/16.03.2020 r., съставена от 
Даниела Станчева -  деловодител, в Деловодството на „Втора МБАЛ -  София” 
ЕАД до 13.03.2020 г. -  16.00 ч. са постъпили 4 (четири) оферти за участие в 
обществена поръчка c предмет: „Доставка на нетна активна електрическа 
енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за 
ниско напрежение c пълно администриране на информационния поток, c 
ECO (електроенергиен системен оператор) и поемане на разходите за 
небаланси за нуждите на „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД”, а именно:
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1. Оферта c вх.№ 1/11.03.2020 r., от „Енерджи маркет” АД, подадена в
11:00 ч;

2. Оферта c вх.№ 2/13.03.2020 r., от „Енерджи Маркет Глобал” ООД, 
подадена в 11:20 ч;

3. Оферта c вх.№ 3/13.03.2020 r., от „Кумер” ООД, подадена в 11:35 ч;

4. Оферта c вх.№ 4/13.03.2020 r., от „Чез Трейд България” ЕАД, 
подадена в 11:30 ч;

Няма постъпили оферти след крайния срок и час на подаване 13.03.2020 год., 
16:00 ч. или върнати оферти.

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, 
ал. 2 ЗОП.

На откритото заседание на комисията не се яви представител на 
участниците.

Съгласно чл. 54, ал. 3 ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне на 
офертите по реда на тяхното постъпване както следва:

1. Оферта c вх.№ 1/11.03.2020 г. подадена в 11:00 часа от фирма „ЕНЕРДЖИ 
МАРКЕТ” АД, ЕИК: 131200181, регистрирано в Агенцията по вписванията със 
седалище и адрес на управление: гр. София 1202, ул. „Георг Вашингтон“ 41. 
Дружеството се представлява и управлява от Христо Евгениев Януцев -  
изпълнителен директор.
тел.: +359 2 983 16 31. Факс: +359 2 983 60 58: e-mail: op@enerqymarketad.com

Комисията констатира, че офертата е постъпила в запечатана, непрозрачна 
опаковка c ненарушена цялост. След отварянето й, на основание чл. 47, ал. 3 от 
ППЗОП комисията оповести документите, които се съдържат в представената 
опаковка, а именно:

> 1 (една) папка съдържаща - документи за предварителен подбор по 
опис, вкл. „Техническо предложение“;

> 1 (един) запечатан, непрозрачен плик c ненарушена цялост, c надпис 
„Предлагани ценови параметри”.

В изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията 
подписаха Техническото предложение на участника, както и плика c надпис 
„Предлагани ценови параметри”.

След това комисията оповести документите и информацията за 
предварителния подбор, които се съдържат в представената от участника 
„ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ” АД папка.

2. Оферта c вх.№ 2/13.03.2020 г. подадена в 11:20 часа от фирма „ЕНЕРДЖИ 
МАРКЕТ ГЛОБАЛ” ООД, ЕИК: 131481248, регистрирано в Агенцията по 
вписванията със седалище и адрес на управление: гр. София 1408, ул Янко
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Забунов, бл. 50, вх Б, ап 72 и адрес за кореспонденция: гр. София 1202, ул Георг 
Вашингтон 41.
Дружеството се представлява и управлява от Емил Коноратов - управител. 
тел.: +359 2 983 61 54: e-mail: op@avvelectrificirane.com

Комисията констатира, че офертата е постъпила в запечатана, непрозрачна 
опаковка c ненарушена цялост. След отварянето й, на основание чл. 47, ал. 3 от 
ППЗОП комисията оповести документите, които се съдържат в представената 
опаковка, а именно:

> 1 (една) папка съдържаща - документи за предварителен подбор по 
опис, вкл. „Техническо предложение“;

> 1 (един) запечатан, непрозрачен плик c ненарушена цялост, c надпис 
„Предлагани ценови параметри”.

В изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията 
подписаха Техническото предложение на участника, както и плика c надпис 
„Предлагани ценови параметри”.

След това комисията оповести документите и информацията за 
предварителния подбор, които се съдържат в представената от участника 
„ЕНЕРДЖИ MAPKET ГЛОБАЛ” ООД папка

3. Оферта c вх.№ 3/13.03.2020 г. подадена в 11:25 часа от фирма „КУМЕР” ООД,
ЕИК: 200907117, регистрирано в Агенцията по вписванията със седалище и адрес 
на управление: гр. София 1618, ул. „Бяло поле“ №3, ет. 4, офис: 12.
Дружеството се представлява и управлява от Емилия Йорданова Илиева - 
управител.
тел.: +359 882 48 11 10: e-mail: office@kummerbq.com

Комисията констатира, че офертата е постъпила в запечатана, непрозрачна 
опаковка c ненарушена цялост. След отварянето й, на основание чл. 47, ал. 3 от 
ППЗОП комисията оповести документите, които се съдържат в представената 
опаковка, а именно:

> 1 (една) папка съдържаща - документи за предварителен подбор по 
опис, вкл. „Техническо предложение“;

> 1 (един) запечатан, непрозрачен плик c ненарушена цялост, c надпис 
„Предлагани ценови параметри”.

В изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията 
подписаха Техническото предложение на участника, както и плика c надпис 
„Предлагани ценови параметри”.

След това комисията оповести документите и информацията за 
предварителния подбор, които се съдържат в представената от участника 
„КУМЕР” ООД папка.

4. Оферта c вх.№ 4/13.03.2020 г. подадена в 11:30 часа от фирма „ЧЕЗ ТРЕЙД 
БЪЛГАРИЯ” ЕАД, ЕИК: 113570147, регистрирано вАгенцията по вписванията със
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седалище и адрес на управление: гр. София 1000, пл. Позитано 2, ет. 7, офис 7. 
Дружеството се представлява и управлява от Владимир Георгиев Дичев -  
изпълнителен директор и един от членовете на Съвета на директорите. 
тел.: +359 2 89 59 146: Факс: +359 2 954 93 82: e-mail: office@cez-trade.bg

Комисията констатира, че офертата е постъпила в запечатана, непрозрачна 
опаковка c ненарушена цялост. След отварянето й, на основание чл. 47, ал. 3 от 
ППЗОП комисията оповести документите, които се съдържат в представената 
опаковка, а именно:

> 1 (една) папка съдържаща - документи за предварителен подбор по 
опис, вкл. „Техническо предложение“;

> 1 (един) запечатан, непрозрачен плик c ненарушена цялост, c надпис 
„Предлагани ценови параметри”.

В изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията 
подписаха Техническото предложение на участника, както и плика c надпис 
„Предлагани ценови параметри".

След това комисията оповести документите и информацията за 
предварителния подбор, които се съдържат в представената от участника „ЧЕЗ 
ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ” ЕАД папка.

1. Комисията пристъпи към разглеждане на документите на „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ” 
АД.
Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка.
Офертата е подписана от Изпълнителния директор.

Участникът е представил подвързани следните документи:

• Опис на представените документи (по образец) -  оригинал;
• еЕЕДОП (по образец) -  оригинал;

• Декларация по ЗЗЛД (по образец) -  оригинал;

• Декларация по чл.41, ал.1 от ППЗОП - оригинал;
• Оферта за участие (по образец) -  оригинал.

2. Комисията пристъпи към разглеждане на документите на „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ 
ГЛОБАЛ” ООД. Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка. 
Офертата е подписана от Управителя.

Участникът е представил следните документи в Папка:

• еЕЕДОП (по образец) -  оригинал;

• Опис на представените документи (по образец) -  оригинал;

• Декларация, c която Управителят на дружеството декларира, че считано от 
07.02.2019 г. по партидата в Търговския регистър към Агенцията по вписванията 
дружеството „АВВ Електрифициране“ ООД c ЕИК: 131481248 е c променено 
наименование -  „Енерджи Маркет Глобал“ ООД -  оригинал;

• Декларация по ЗЗЛД (по образец) -  оригинал;

• Оферта за участие (по образец) -  оригинал.
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3. Комисията пристъпи към разглеждане на документите на „КУМЕР” ООД. 
Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка.
Офертата е подписана от Управителя.

Участникът е представил следните документи в Папка:

• Опис на представените документи (по образец) -  оригинал;

• Оферта за участие (по образец) -  оригинал;

• еЕЕДОП (по образец) -  оригинал;

• Декларация по чл.41 от ППЗОП -  оригинал;

• Декларация по ЗЗЛД (по образец) -  2 бр. в оригинал.

4. Комисията пристъпи към разглеждане на документите на „ЧЕЗ ТРЕЙД 
БЪЛГАРИЯ” ЕАД. Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка. 
Офертата е подписана от Видьо Иванов Терзиев - пълномощник.

Участникът е представил следните документи в Папка:

• Опис на представените документи (по образец) -  оригинал;
• Оферта за участие (по образец) -  оригинал;

• еЕЕДОП (по образец) -  оригинал

• Декларация по чл.41 от ППЗОП -  оригинал;

• Декларация по ЗЗЛД (по образец) -  оригинал.

При проверката на документите се констатира следното:

1. За участника „Енерджи Маркет” АД

Комисията установи, че са представени всички документи, изискани от 
Възложителя, съгласно чл. 39, ал. 3 ППЗОП, които се отнасят до критериите за 
подбор, както и документите изискани от Възложителя, посочени в обявлението 
за обществената поръчка и в документите за участие в процедурата, касаещи 
юридическия статус и техническите възможности на участника.

Комисията констатира, че представените документи и информация отговарят 
на изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени от 
Възложителя.

2. За участника „Енерджи Маркет Глобал” ООД

Комисията установи, че са представени всички документи, изискани от 
Възложителя, съгласно чл. 39, ал. 3 ППЗОП, които се отнасят до критериите за 
подбор, както и документите изискани от Възложителя, посочени в обявлението 
за обществената поръчка и в документите за участие в процедурата, касаещи 
юридическия статус и техническите възможности на участника.

Комисията констатира, че представените документи и информация отговарят 
на изискванията

3. За участника „Кумер” ООД

Комисията установи, че са представени всички документи, изискани от
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Възложителя, съгласно чл. 39, ал. 3 ППЗОП, които се отнасят до критериите за 
подбор, както и документите изискани от Възложителя, посочени в обявлението 
за обществената поръчка и в документите за участие в процедурата, касаещи 
юридическия статус и техническите възможности на участника.

Комисията констатира, че представените документи и информация отговарят 
на изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени от 
Възложителя.

към личното състояние и критериите за подбор поставени от Възложителя.

4. За участника „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД

Комисията установи, че са представени всички документи, изискани от 
Възложителя, съгласно чл. 39, ал. 3 ППЗОП, които се отнасят до критериите за 
подбор, както и документите изискани от Възложителя, посочени в обявлението 
за обществената поръчка и в документите за участие в процедурата, касаещи 
юридическия статус и техническите възможности на участника.

Комисията констатира, че представените документи и информация отговарят 
на изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени от 
Възложителя.

На основание чл. 54 ал. 8 ППЗОП на участниците в процедурата се изпраща 
протокола c констатациите, относно документи и информация отговарящи на 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор и в същия ден се 
публикува в „Профила на купувача“ на интернет страницата на „Втора МБАЛ -  
София“ ЕАД.

Настоящият протокол се подписа от членовете на комисията, както следва:

Председател:

Членове:
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