ПРОТОКОЛ

Днес, 15.10.2018г. в гр.Кюстендил, 8,00ч. в заседателна зала на МБАЛ”Д-р
Никола Василиев”АД, гр.Кюстендил, комисията назначена със заповед на
изпълнителния директор №64 от 12.10.2018г. на изпълнителния директор на МБАЛ”Др Никола Василиев”АД, гр.Кюстендил, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: адв.Димитър Йорданов Димитров - правен консултант при
МБАЛ; и
ЧЛЕНОВЕ:
1. Елка Ееоргиева Дойчинова;
2. Нели Иванова Евтимова;
3. Бойко Георгиев
4. Офелия Стоилова
Резервни членове: Златка Василева и Елена Ангелова;
При отсъствието на Нели Евтимова и при заместването й от резервния член
Златка Василева започна работа по разглеждане и оценка на постъпилите оферти за
участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка за «Ежедневна доставка на
храна за пациенти на МБАЛ”Д-р Никола Василиев”АД, гр.Кюстендил, при
предварително заявяване на необходимото количество ястияпо менюта на възложителя,
като храната се приготвя на територията на възложителя”, след получаване на
представените оферти и протоколът по чл.48, ал.6 от ЗОП.
Процедурата е по чл. 18, ал.1, т.1 от ЗОП.
При започване работата на комисията присъстваха Албена Кочева - управител
на «Кочева-61»ЕООД, Иван Николаев Александров, упълномощен представител на
«Енида-2009»ООД.
След получаване на списъка комисията установи, че оферти за участие са подали
следните участници:
1.
«Кочева-61»ЕООД, гр.Кюстендил, ж.к. «Румена Войвода», бл.5, вх.Б,
ет.4, ап.25, ЕИК203831571;
2.
„Енида-2009”ООД, гр.Кюстендил, ул.”Перушица”№7, ЕИК200937498;
Комисията отвори пликовете с оферти по реда на тяхното постъпване за всеки участник
по отделно, и констатира, че всяка от съответните отваряни по реда им оферти съдържа
запечатан плика - ценово предложение и документация, като оповести тяхното
съдържание, след което трима от членовете на комисията подписаха техническото
предложение и запечатания плик с ценовото предложение, като предложиха на
участникът, чието предложение не се разглежда в момента да подпише същите
документи. Иван Николаев Александров отказа да се възползва от правото си да
подпише пликът с ценовото предложение и техническото предложение на «Кочева61 »ЕООД. Албена Кочева подписа пликът с ценовото предложение и техническото
предложение на „Енида-2009”ООД.
Всички приложени от участниците документи в пликовете съответстваха на
списъка, подписан от съответния участник и критериите на възложителя за подбор.
С горното приключи публичната част от заседанието на комисията, след което
представителите на участниците бяха изведени от залата.
Комисията установи, че офертата на «Кочева-61»ЕООД не съдържа представен
ЕЕДОП в електронен вид.

При спазване на изискванията на чл. 39 от ЗОП и реда по чл. 49 и 50 от ППЗОП
възложителите имат право да организират процеса на възлагане на обществени поръчки с
използване на електронни средства за комуникация. Извън тези случаи един от възможните
начини за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид е той да бъде цифрово подписан и
приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата.
Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на
неговото съдържание.
Друга възможност за предоставяне е чрез осигурен достъп по електронен път до
изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден
с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет
адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на заявленията/офертите.
Поради горното комисията
РЕШИ:
Изисква от «Кочева-61»ЕООД електронен ЕЕДОП в тридневен срок от
уведомяването.

КОМИСИЯ

