ПРОТОКОЛ
Днес, 27.02.2018г. в 8,00ч. 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 - правен консултант при МБАЛ; и
ЧЛЕНОВЕ:
1. Елка Георгиева Дойчинова - статистик, техн.сътрудник ЗОП;
2. Бойко Георгиев - гл. счетоводител,
3. Д-р Десислава Илиева - председател КНСБ;
4. Д-р Маргарита Исталианова - председател СС»Подкрепа»
Резервни членове: Елена Ангелова -счетоводител и Златка Василева счетоводител,
назначена със заповед №15/27.02.2018г. на изп.директор на горното дружество,
започна работа по разглеждане на постъпилите оферти за участие в процедурата по
„доставка на предплатени ваучери за покупка на хранителни стоки от търговската
мрежа във връзка с наредба №11 на МТСП и МЗ от 21.12.2005г., както и за национални
празници във вр. с чл. 209 от ЗКПО“ за нуждите на персонала на МБАЛ”Д-р Никола
Василиев”АД, гр.Кюстендил.
Процедурата е по реда на чл.20, ал.1 във вр. с чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП.
От представения на комисията списък се установи, че оферти са подали
следните участници:

1. „Томбоу България” ООД, гр.София;
2. „Български пощи” ЕАД, гр.Пловдив;
3. „Идънред България” АД, гр.София;
При започване работата на комисията не присъстваха трети лица и надлежно
упълномощени представители с нотариално заверени пълномощни или законни
представители на участниците.
Комисията извърши действията, указани в чл. 54 и сл. от ППЗОП като отвори
офертите по реда на постъпването им, оповести съдържанието им, като във всяка от тях
намери запечатан плик с ценово предложение по позициите, за които участват
участниците, като трима от членовете на комисията разписаха пликовете с ценовите
предложения и техническите предложения.
С горните действия приключи публичната част от заседанието на комисията.
Комисията продължи разглеждането на документите, приложени към офертите
и установи, че и във всички оферти епредставен ЕЕДОП, както и изискваните от
възложителя документи, в т.ч. и декларации по чл.54, ал.1 от ЗОП, подписани от
лицата, които представляват участника.
Доколкото в процедурата не са поставени специални изисквания към
участниците, такива не подлежат на обсъждане.
Комисията не установи наличие на обстоятелства по чл.54, ал.8 от ППЗОП,
както и несъответствие на оферта с изискванията на възложителя поради, което ще
пристъпи към оценка за брой предложени обекти, в които могат да се ползват
ваучерите.
С оглед горното и на основание чл. 57, ал.З от ППЗОП комисията единодушно:
РЕШИ:
ДОПУСКА ДО ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ офертите на всички участници
на този етап.
Комисията продължава своята работа по оценка на броя обекти по критерий К2,
след което ще се произнесе по допускане на офертите за оценяване по останалите
критерии.

Комисията оцени офертите по показателя К2 на база заявен брой обети от
участниците, в които могат да се ползват ваучерите, като констатира, че всяка от
офертите съдържа предложение относно заложените задължителни обети от
възложителя.
Въз основа на оценката комисията единодушно

РЕШИ:
Присъжда следния брой точки по показателя К2 за участниците както следва:

1. „Томбоу България” ООД, гр.София: 6,486т.
2. „Български пощи” ЕАД, гр.Пловдив: 5,945т.
3. „Идънред България” АД, гр.София: 10т.
ОПРЕДЕЛЯ ден и час за отваряне на ценовите оферти както следва: на
07.03.2018г. от 8,00ч. в заседателната зала към кабинета на изпълнителния директор на
възложителя вгр.Кюстендил, пл.“17-ти януари“№1, за което да се обяви съобщение в
профила на купувача при спазване изискванията на чл.57, ал.З от ППЗОП.

КОМИСИЯ:

Продължение на протокол от 27.02.2018г.

На 07.03.2018г. в 8,00ч. комисията продължи своята работа по отваряне на
ценовите предложения на участниците. По време на работата на комисията не
присъстваше представител.
Преди да отвори ценовите оферти, комисията обяви оценките по втория
показател : К2.
Комисията отвори пликовете с ценовите предложения на всеки от
участниците по реда на постъпване на офертите и обяви ценовите предложения в тях.
С това приключи публичната част от заседанието на комисията.
При разглеждане на ценовите предложения комисията установи наличие на
обстоятелства по чл.72, ал.1 от ЗОП поради предложени ценови предложения от
посочените по-долу участници, които са с повече от 20% по-благоприятни от средната
цена на останалите участници.
Поради горното и на осн. чл.72, ал.1 от ЗОП комисията единодушно
РЕШИ:
Изисква подробна писмена обосновка относно начина на образуване на
предлаганата цена от следните участници:
1. „Български пощи” ЕАД, гр.Пловдив;
2. „Идънред България” АД, гр.София;
Комисията определя петдневен срок за получаване на писмените обосновки,
считано от деня на получаване на искането от съответния участник.
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