ПРОТОКОЛ
Днес, 13.07.2017г. в 8,3Оч. 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: Елка Георгиева Дойчинова, и Елена Иванова
Ангелова, назначена със заповед №27/13.07.2016г. 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” за нуждите на МБАЛ”Д-р Никола Василиев”АД,
гр.Кюстендил.
Процедурата е по реда на чл.20, ал.З от ЗОП и е запазена за специализирани
предприятия или кооперации на хора с увреждания или на стопански субекти , чиято
основна цел е социалното и професионално интегриране на хора с увреждания или хора
в неравностойно положение.
От представения на комисията списък се установи, че оферти са подали
следните участници:
1. „Хигия“ЕООД, гр.Кюстендил, ул.“Стефан Караджа“ - Чифте баня, ет.2,
ЕИК819363856;
2. ”Тедей”ЕООД, гр.София, ул.”Еловица”№57, ЕИК175144670;
При започване работата на комисията не присъстваха представители на
участници.
Комисията извърши действията, указани в чл. 96, ал.З и сл. от ППЗОП като
отвори офертите по реда на постъпването им, като във всяка от тях намери запечатан
плик със ценово предложение, който комисията разписа както и разписа техническото
предложение на участниците. Комисията отвори ценовите предложения и оповести
съдържанието им, а именно:
„Хигия”ЕООД е предложило единична цена за килограм сухо пране по позиция
№2 в размер на 1,20лв. с ДДС за позиция №2.
”Тедей”ЕООД е предложило единична цена за килограм сухо пране в размер на
1,56лв. с ДДС за позиция №1.
Комисията не установи подадена оферта от специализирано предприятие.
С горните действия приключи публичната част от заседанието на комисията.
Комисията продължи разглеждането на документите, приложени към офертата
и установи, че и в двете оферти са представени декларации по чл.54, ал.1-5, и ал.7 от
ЗОП, подписани от лицата, които представляват участника.
Доколкото в процедурата са поставени специални изисквания към участниците
за стопанисване на обществена пералня с възможност за изпиране на болнично бельо и
бельо от лечебни заведения за инфекциозни и туберкулозни заболявания, комисията
извърши справка в:
1.
публичния Регистър на РЗИ по местонахождение на обекта на първия
участник и установи, че под №1012000205/19.09.2005г. е вписан като обект с
обществено предназначение „Ателие за експресно химическо чистене и пране“, който
отговаря на изискванията за изпълнение на поръчката по позиция №2;
2.
публичния Регистър на Столична РЗИ по местонахождение на обекта на
втория участник и установи, че същият не фигурира в регистъра с регистриран на
негово име обществен обект за изпълнение на поръчката, като под №2217004585,
посочен в удостоверението, представено от „Тедей“ЕООД, е вписан обект с обществено
предназначение на друго дружество - „Валси“ЕООД, а след него е посочена забележка:
промяна в данните на фирмата, поради което комисията приема, че представеното от
„Тедей“ЕООД удостоверение №2217004585/21.10.2011г. е загубило действието си
поради последваща промяна в фирмата, стопанисваща обекта под горния номер, поради

което комисията счита, че този участник не отговаря на поставените от възложителя
изисквания, поради което е налице основание за отстраняването му от процедурата.
От анализа на горното комисията приема следното:
„Тедей“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 чрез регистриран обект в
СРЗИ с такова предназначение. Законодателят в чл.2 от Наредба №37 е допуснал
изпиране на болнично бельо в обществени перални, подлежащи на регистрация в
съответното РЗИ, а възложителят в обявата за процедурата е поставил условие за
въвеждане в експлоатация и регистрация в РЗИ на обект с обществено предназначение,
на което изискване „Тедей“ЕООД не отговаря.
По горните причини комисията ще допусне до оценяване и класиране първия
участник и ще предложи отстраняването на втория.
На основание чл.97, ал.4 от ППЗОП комисията единодушно
Р Е ШИ :
1. Предлага на възложителя да отстрани от участие „Тедей“ЕООД, гр.София, от
участие в процедурата поради неотговаряне на офертата му на изискванията на
възложителя, посочени по-горе.
2. Предлага на възложителя да прекрати процедурата по позиця №1 поради
липса на участник.
3. КЛАСИРА по позиция №2 на първо място „Хигия”ЕООД,гр.Кюстендил, при
единична цена за килограм сухо пране в размер на 1,20лв. с ДДС
Предлага на възложителя да сключи договор за обществена поръчка с
класираният на първо място участник „Хигия,’ЕООД,гр.Кюстендил, при единична цена
за килограм сухо пране в размер на 1,20лв. с ДДС, и да не сключва договор с
„Тедей“ЕООД, гр.София, поради липса на регистриран в СРЗИ обект с обществено
предназначение за изпълнение предмета на поръчката.
Комисията приключи своята работа на 13.07.2017г. и предаде протоколът
заедно с офертите на възложителя.
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13.07.2017г.
Д-р Алексанъ,

изпълнителен директор

