
 

  

 Многопрофилна болница за активно лечение „СВETA МАРИНА” ЕАД 

 Варна 9000, бул. “Хр. Смирненски” №1; тел. (052) 302 851/860: факс: (052) 302  874; 

 Изпълнителен директор: (052) 302 875; E-mail: officeub@mail.bg; www.svetamarina.com 

  

Р Е Ш Е Н И Е 
№ Р-66/15.01.2016 г. 

за класиране на участниците и определяне на изпълнител  
на обществена поръчка 

 
 

На основание чл.73, ал. 1 и 2 от ЗОП и отразени резултати в: 
1. Протокол №1 от 15.12.2015 г., приключен на 16.09.2015 г.; 
2. Протокол №2 от 05.01.2016 г., приключен на 06.01.2016 г.; 
3. Протокол №3 от 13.01.2016 г., 

 съставени, в изпълнение на чл.72 от ЗОП, от назначената със заповед  
№ Р-854/15.12.2015 г. комисия за провеждане на открита процедура по реда на ЗОП за 
избор на търговец за доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на 
балансираща група по свободно договорени цени за нуждите на обекти, собственост на 
МБАЛ „Света Марина“ ЕАД- гр. Варна, присъединени към електроразпределителната 
мрежа на ниво средно и ниско напрежение, за срок от една година, открита с решение 
№Р-737 от 04.11.2015г. на Директор ИД, публикувана в регистъра към Агенцията за 
обществени поръчки с обявление номер 695822 на 04.11.2015 г. (Процедурата), 

 
 

О Б Я В Я В А М 
 

I. Класираните участници в Процедурата са, както следва:  
  
На първо място: „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕООД, ЕИК 131512672, гр. Варна,  
бул. „Вл. Варненчик“ №258, Варна Тауърс, Кула Г, тел.: 052577362, факс: 052577340, 
mdrket@energo-pro.bg.  
На второ място:  „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД, ЕИК 175370769, гр. София, 
бул.„Цар Освободител“ №14, ет.3, тел.: 032304987, факс: 032278532,  
info@evn-trading.com. 
 

II. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка:  
 „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕООД, ЕИК 131512672. 

 
III. Отстранените от Процедурата участници и мотивите за тяхното отстраняване:  

1. „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ“ ООД, гр. София, оферта с входящ  № ВК-2267 от 14.12.2015г. 
Съгласно т. 2.7 от документацията, възложителят е поставил изискване участникът да 

има изпълнена минимум една доставка, еднаква или сходна с предмета на обществената 
поръчка през последните три години, считано от датата на подаване на офертата (чл. 51,  
ал. 1, т. 1 от ЗОП), като под еднаква или сходна доставка за възложителя е наличието на поне 
един сключен договор за доставка на минимум 6 000 MWh електроенергия за обекти, 
присъединени на ниво средно напрежение за период от една година. В техническите 
изисквания възложителят допуска, че договорът за гореописаната доставка може да не е 
приключил, но следва да са доставени минимум 3 000 MWh за период не по-дълъг от 6 
месеца до момента на подаване на офертата.  
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