ПРОТОКОЛ
Днес, 25.02.2016г. в 08,00ч. в заседателната зала към кабинета на изп.директор
на МБАЛ”Д-р Никола Василиев”АД, гр.Кюстендил, комисията в състав: председател
адв. Димитър Йорданов Димитров, и членове: Нели Иванова Евтимова, Бойко Стойнев
Георгиев, и Елена Иванова Ангелова и Женя Йорданова Стоева, назначена със заповед
№ 12/25.02.2015г. на изп.директор на горното дружество, започна работа по
разглеждане на постъпилите оферти за участие в процедурата по „изпиране, гладене и
дезинфекция на болнично бельо, бельо на инфекциозно и туберколозно болни и
изпиране на работно облекло, одеала и олекотени завивки” за нуждите на МБАЛ”Д-р
Никола Василиев”АД, гр.Кюстендил.
Процедурата от по реда на ЗОП /В сила от 01.10.2004г. .отменен./.
От представения на комисията списък се установи, че оферти са подали
следните участници:
1. „Комекс РМ”ЕООД, гр.София, бул.”Шипченски проход”№18, ЕИК130978891;
2. ”Тедей”ЕООД, гр.София, ул.”Борис Илиев”№26Е, ЕИК175144670;
2.”Хигия”ЕООД, гр.Кюстендил, ул.”Стефан Караджа”-Чифте баня, ет
ЕИК819363856;
При започване работата на комисията присъстваха: Валентин Симеонов
Йосифов, надлежно упълномощен представител на ”Тедей”ЕООД, както и Ваня
Петкова Иванова и Николай Илиев Иванов, последните двама надлежно упълномощени
представители на „Комекс РМ”ЕООД.
Комисията отвори офертите по реда на постъпването им и за всяка от тях
установи следното:
В офертата на „Комекс РМ”ЕООД се съдържат един плик №1, два плика №2 и
два плика №3. На пликове №2 и №3 е посочено, че се участва и по двете позиции.
В офертата на ”Тедей”ЕООД: се съдържат два плика №1, два плика №2 и един
плик №3. На пликове №2 е посочено, че се участва за двете позиции, а на единствения
плик №3, че съдържа ценово предложение за двете позиции.
В офертата на ”Хигия”ЕООД се съдържат по един плик №1, №2 и №3, като е
посочено, че се участва само за втора позиция.
Членовете на комисията при отваряне на всяка от офертите последователно
подписаха пликове №3, като поканиха явилите се представители да подпишат същите,
при което Валентин Симеонов Йосифов подписа плик №3 на останалите участници,
което сториха и Ваня Петкова Иванова и Николай Илиев Иванов по отношение на
останалите участници извън този, който представляват.
След последователно отваряне на съответните оферти и подписване на плик №3
комисията отвори плик №2 на всеки от участниците и подписа намиращите се в него
документи, като покани представителите да подпишат същите. Единствено Николай
Илиев Иванов подписа документите в плик №2 на останалите участници, а другите
двама представители отказаха да направят това.
След отварянето на плик №2 на всеки от участниците поотделно комисията
отвори плик №1 на всеки от участниците, оповести намиращите се там документи и
сравни съответствието на приложените там документи със списъка по чл.56, ал.1, т.14
от ЗОП, подписан от участниците. При извършване на тази проверка комисията
установи липса на описан в списъка документ от офертата на ”Хигия”ЕООД, а именно
липсва в плик №1 документът по позиция 5: заверено копие на удостоверение за
вписване в регистъра на обект с обществено предназначение „Обществена пералня за
изпиране на болнично бельо №1012000205/19.09.2005г. от РИОКОЗ-Кюстендил.
С това приключи публичната част от заседанието на комисията, като явилите се
представители напуснаха залата.

При разглеждане на представените в плик №1 документи на отделните
участници комисията установи наличие на основания по чл.68, ал.8 от ЗОП за
изискване на липсващи документи от участници, а именно - от „Хигия”ЕООД следва
да се изиска описаният документ по позиция 5 в списъка: заверено копие на
удостоверение за вписване в регистъра на обект с обществено предназначение
„Обществена пералня за изпиране на болнично бельо №1012000205/19.09.2005г. от
РИОКОЗ-Кюстендил, и от „Комекс РМ”ЕООД следва да се изиска изискуем се от
възложителя документи в техническите спецификации, а именно удостоверение от
надлежен орган за право да се пере бельо на инфекциозно и туберколозно болни,
доколкото чл. 2, т.З от Наредба №37/1995г. за хигиенните изисквания към устройството
и експлоатацията на обществените перални не разрешава пране на такова бельо общите
обществени перални, а също и Удостоверение от общината, в която се намира
търговския обект, за регистрация на търговски обект
С огледгорното и на основание чл.68, ал.8 от ЗОП/отм./ комисията единодушно
РЕШИ:
Изисква от „Хигия”ЕООД описаният документ по позиция 5 в списъка от плик
№1: заверено копие на удостоверение за вписване в регистъра на обект с
обществено предназначение „Обществена пералня за изпиране на болнично бельо
№1012000205/19.09.2005г. от РИОКОЗ-Кюстендил,
както и изисква от „Комекс РМ”ЕООД изискуемите се от възложителя
документи в техническите спецификации, а именно: удостоверение от надлежен
орган за право да се пере бельо на инфекциозно и туберколозно болни, както и
Удостоверение от общината, в която се намира търговския обект за регистрация
на търговски обект.
Изисканите документи следва да се представят в определения от чл.68 ал.9 от
ЗОП/отм./ срок от 5 работни дни от получаване на протокола.
След и

КОМИС

