След като комисията бе уведомена, че с писмо вх.№642/09.03.2016г. са
постъпили документи от „Комекс РМ”ЕООД и с писмо вх.№614/02.03.2016г. от
„Хигия”ЕООД, Кюстендил, комисията на 11.03.2016г. в 8,00ч. разгледа постъпилите
документи и установи следното.
„Комекс РМ”ЕООД е представило писмо изх.№38-00-129/07.03.2016г. от СРЗИ
- София, от което се установява, че СРЗИ не издава удостоверение/служебна бележка
на обекти с обществено предназначение поради воденето на публичен регистър
съгласно Наредба №9/2005г. В същото писмо е посочено, че ,ф!ералностопанство
„Комекс Р М ”ЕООД е вписано в публичния регистър под №2217019692/14.12.2015г. и в
него може да се изпира болнично бельо, включително от инфекциозни отделения. ”
От анализа на горните документи комисията приема следното:
„Комекс РМ”ЕООД не е представило доказателства, от които да е видно, че по
отношение на пералното стопанство на това дружество са изпълнени изискванията на
чл.2, т.З от Наредба №37 за хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията
на обществените перални, а именно дружеството да има право да изпира бельо от
отделенията за лечение на туберколозно и инфекциозно болни. От една страна в
цитираното писмо на СРЗИ не е посочено, че дружеството може да изпира бельо от
отделенията за лечение на туберколозно болни, а само от инфекциозно болни, като
законодателят явно прави разлика между двете, посочвайки ги като отделни хиротези
на чл.2, т.З от Наредба №37 за хигиенните изисквания към устройството и
експлоатацията на обществените перални, и възложителят е заложил изискване в
документацията за доказване право за изпиране и на бельо от отделенията за лечение на
туберколозно болни, тъй като има такова отделение. От друга страна, доколкото
споменатото писмо изх.№38-00-129/07.03.2016г. от СРЗИ препраща към публичния
регистър, поради общодостъпната информация в който е отпаднала необходимостта от
издаване на удостоверение, комисията извърши служебна справка в публичния
регистър на СРЗИ и установи, че наистина „Комекс РМ”ЕООД е вписано
Пералностопанство „Комекс РМ”ЕООД е вписано в публичния регистър под
№2217019692/14.12.2015г. но само като обществена пералня за болнично и обществено
бельо, но не и за изпиране на бельо от отделенията за лечение на туберколозно и
инфекциозно болни. В тази връзка вписването в публичния регистър поставя и под
съмнение посоченото в последното изречение от писмо изх.№38-00-129/07.03.2016г. от
СРЗИ, а именно възможността за изпиране на бельо от инфекциозни отделения.
Законодателят в чл.2 от Наредба №37 е допуснал изпиране на болнично бельо в
обществени перални, на което изискване „Комекс РМ”ЕООД отговаря, но е въвел
изключението за изпиране на бельо от отделенията за лечение на туберколозно и
инфекциозно болни, на което изискване „Комекс РМ”ЕООД, не отговаря. Изпирането
на болничното бельо, включително от отделенията за лечение на туберколозно и
инфекциозно болни е предмет на позиция 1 от обществената поръчка, поради което
това дружество следва да бъде предложено за отстраняване от участие в процедурата
по позиция №1 поради това, че офертата му не отговаря на изискванията на
възложителя, и допуснато до участие в процедурата по позиция №2. Отделно от това
дружеството е представило заявление за регистрация на търговски обект с вх.№
РИС 16-ТД26-180/02.03.2016г„ в което изрично е удостоверено от общинската
администрация, че заявлението е вписано по №3006/2016г. и е съгласувано работно
време за същия.
Поради горното „Комекс РМ”ЕООД слева да бъде допуснато до оценяване и
класиране само по позиция №2.
„Хигия”ЕООД следва да бъде допуснато до участие в
№2, по която единствено участва.
”Тедей”ЕООД следва да бъде предложено за
процедурата и по двете позиции тъй като участва за

единствен плик №3, съдържащ ценово предложение за двете позиции, което е
нарушение на чл.
С оглед горното комисията единодушно
РЕШ И:
Предлага за отстраняване от участие в процедурата:
„Комекс РМ”ЕООД по позиция №1 на основание чл.69, ал.1, т.З от ЗОП поради
неотговаряне на офертата на този участник на предварително обявените условия от
възложителя
”Тедей”ЕООД по позиция №1 и №2 на основание чл. 69, ал.1, т.4 във вр. с чл.57,
ал.2, във вр. с ал.З от ЗОП, поради непредставяне на отделни запечатани пликове №3 за
всяка отделна позиция.
ДОПУСКА ДО ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ ОФЕРТИТЕ НА:
„Комекс РМ”ЕООД по позиция №2;
Хигия”ЕООД по позиция №2;
Определя дата за отваряне на ценовите предложения на 18.03.2016г. от 8,00ч. за
която дата да се уведомят участниците.
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