ПРОТОКОЛ
Днес, 20.09.2018г. 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, и членове: Елка Георгиева Дойчинова, и Бойко Стойнев
Георгиев, назначена със заповед №57/17.09.2018г. 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.
Процедурата е след продължаване на срока за депозиране на оферти поради постъпване
само на една оферта в първоначално определения срок.
От представения на комисията списък се установи, че оферта е подал само участника
”Тедей”ЕООД, гр.София, ул.”Еловица”№57, ЕИК175144670.
При започване работата на комисията не присъства представител на участникът.
Комисията извърши действията, указани в чл. 96, ал.З и сл. от ППЗОП като отвори
офертата и намери два запечатани плика с ценово предложение по всяка от двете позиции,
които комисията разписа както и разписа техническото предложение на участниците.
Комисията не установи подадена оферта от специализирано предприятие.
От техническото приложение и приложените документи извън ценовите предложения
комисията не намери основания за отстраняване на участникът от процедурата. Представени са
декларации по чл.54, ал.1-5, и ал.7 от ЗОП, подписани от лицето, което представлява 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
публичния Регистър на Столична РЗИ по местонахождение на обекта на участника и установи,
че същият фигурира в регистъра с регистриран на негово име обществен обект за изпълнение
на поръчката, като под №17634-2217017633, поради което комисията утанови, че участникът
отговаря на зискванията на възложителя.
Комисията отвори ценовите предложения и оповести съдържанието им, а именно:
”Тедей”ЕООД е предложило единична цена за килограм сухо пране по позиция №1 в
размер на 1,32лв. без ДДС, и по позиция №2 в размер на 1,32лв. без ДДС.
С горните действия приключи публичната част от заседанието на комисията.
От анализа на горното комисията приема следното:
Комисията ще допусне до оценяване и класиране участника.
На основание чл.97, ал.4 от ППЗОП комисията единодушно
Р Е Ш И :

КЛАСИРА на първо място в процедурата ”Тедей”ЕООД, гр.София, ул.”Еловица”№57,
ЕИК175144670, при единична цена за килограм сухо пране по позиция №1 в размер на 1,32лв.
без ДДС, и по позиция №2 в размер на 1,32лв. без ДДС.
Предлага на възложителя да сключи договор за обществена поръчка с класираният на
първо място участник.
Комисията приключи своята работа на 20.09.2018г. и предаде г ютоколът заедно с
офертите на възложителя.
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