РЕШЕНИЕ
№..../^.../23.03.2016г.
Подписаният Александър Стефанов Величков, изпълнителен директор на МБАЛ ”Д-р
Никола Василиев”АД, гр.Кюстендил, като взех предвид, предоставения ми протокол и
документация от 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 № 12/25.02.2016г. на изп.директор на
горното дружество, разгледала и оценила 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, установих:
Процедурата от по реда на ЗОИ /В сила от 01.10.2004г./.
От представения на комисията списък се установи, че оферти са подали
следните участници:
Е „Комекс РМ”ЕООД, гр.София, бул."Шипченски проход”№18, ЕИК130978891;
2. ”Тедей”ЕООД, гр.София, ул.”Борис Илиев”№26Г, ЕИК175144670;
2.”Хигия”ЕООД, гр.Кюстендил, ул.”Стефан Караджа”-Чифте баня, ет.2,
ЕИК819363856;
Комисията е отворила офертите по реда на постъпването им и за всяка от тях,
спазвайки правилата на чл.68 от ЗОИ и е установила 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.
При разглеждане на представените в плик №1 документи на отделните
участници комисията установила наличие на основания по чл.68, ал.8 от ЗОП за
изискване на липсващи документи от участници, а именно - от „Хигия”ЕООД е
изискала 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 е изискала 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.
След постъпване на изисканите документи в срок с писмо вх.№642/09.03.2016г.
от „Комекс РМГЕООД и с писмо вх.№614/02.03.2016г. от „Хигия”ЕООД, Кюстендил,
комисията е разгледала постъпилите документи, от които се установява следното:
„Хигия”ЕООД е представило искания документ.
„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 ,Лералностопаиство
„Комекс РМ”ЕООД е вписано в публичния регистър под №2217019692/14.12.2015г. и в
него може да се изпира болнично белъо, включително от инфекциозни отделения. ”
От анализа на горните документи се налага следния извод:

„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.№
РИС16-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 е предложено за отстраняване по позиция
№1 и допуснато до оценяване и класиране само по позиция №2.
„Хигия”ЕООД е допуснато до участие в процедурата по позиция №2, по която
единствено участва.
”Тедей”ЕООД е предложено за отстраняване от участие в процедурата и по
двете позиции, тъй като участва за двете позиции, а е представило единствен плик №3,
съдържащ ценово предложение за двете позиции.
С оглед горното, споделям изцяло доводите на комисията относно наличието на
основания за отстраняване на участниците в процедурата, посочени по-горе, и на
основание чл.73, ал.2 от ЗОП:
РЕШИХ:
ОТСТРАНЯВАМ 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.
От плик №3 на допуснатите до оценяване и класиране участници, а именно:
„Комекс РМ”ЕООД по позиция №2, и „Хигия”ЕООД по позиция №2, комисията е
установила следните ценови предложения: „Комекс РМ”ЕООД цена за 1 кг. сухо пране
в размер на 1,18лв.с ДДС; и „Хигия”ЕООД, цена за 1 кг. сухо пране в размер на 1,20лв.с
ДДС.
С оглед установените резултати от оценяването и класирането и на основание
чл.73, ал.1 от ЗОП
Р Е Ш И X:
Обявявям класирането на участниците в процедурата по позиция №2 „изпиране
на работно облекло, одеала и олекотени завивки” както следва:
1.
„Комекс
РМ”ЕООД,
гр.София,
бул.”Шипченски
проход”№18,
ЕИК130978891, при цена от 1,18лв. с ДДС на 1 килограм;
2. „Хигия”ЕООД, гр.Кюстендил, ул.”Стефан Караджа”-Чифте баня, ет.2,
ЕИК819363856, при цена от 1,20лв. с ДДС на 1 килограм;
ОПРЕДЕЛЯМ за изпълнител на поръчката по позиция №2 „изпиране на
работно облекло, одеала и олекотени завивки”: „Комекс РМ”ЕООД, гр.София,
бул.”Шипченски проход”№18, ЕИК130978891, при цена от 1,18лв. с ДДС на 1
килограм.
На основание чл.39, ал.1, т.2 от ЗОП
РЕШИХ:
Прекратявам процедурата по позиция №1 „изпиране, гладене и дезинфекция на
болнично бельо, бельо на инфекциозно и туберколозно болни”.
Препис от решението да се връчи на участниците, които могат да го обжалват пред КЗК по
предвидения в ЗП ред и срокове.
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