МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
„Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ”АД - ГР.МОНТАНА
ПРОТОКОЛ
от дейността на комисията, назначена със Заповед № З - 354 / 13.10.2017г . за разглеждане,
оценяване и класиране на подадените оферти в процедура за възлагане на обществена
поръчка – публично състезание с предмет: „Осъществяване на денонощна въоръжена
охрана, осигуряване на пропусквателен режим и охрана със сигнално охранителна
техника” - УНП 00468-2017-0007
Днес 13.10.2017г. в 11:00 часа, комисия в състав:
Председател:
1.
Заличено обстоятелство
Членове:
2.
3.
съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП
4.
във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
5.
се събра за да проведе процедурата за възлагане на обществена поръчка – публично
състезание за Осъществяване на денонощна въоръжена охрана, осигуряване на
пропусквателен режим и охрана със сигнално охранителна техника в МБАЛ „Д-р Стамен
Илиев” АД.
С приемо-предавателен протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП, служител от
деловодството към лечебното заведение предаде на председателя на комисията 2 (две)
оферти, които по входящ номер, регистрирани в деловодството в Дневник – Регистър на
обществените поръчки, съответстваше на списъка в приемо-предавателния протокол, а
именно:
1. „Актив секюрити” ЕООД , гр.София
2. „Джет секюрити” ЕООД , гр.Монтана

- вх.№ 88 / 12.10.2017г. 15:55ч.;
- вх.№ 89 / 12.10.2017г. 15:58ч.

На заседанието на комисията присъстваше Заличено обстоятелство съгласно чл.42, ал.5 от
– упълномощен представител на „Джет секюрити” ЕООД –
пълномощно №1960 от 22.02.2016г.

ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

На основание чл.51, ал.8 от ППЗОП във връзка с чл.103 от ЗОП и след известяването
на фирмите - участници в процедурата от Председателя на комисията, назначената
комисия декларира съответствието на обстоятелствата и спазване на изискванията съгласно
текста на чл.103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.13 от ППЗОП.
Председателя на комисията пристъпи към отваряне на офертите след като се убеди,
че цялостта и външния вид отговарят на изискванията съгласно нормативните разпоредби и
документацията за участие. Комисията сравни съдържанието на представените оферти с
приложения опис на документи към тях. Трима от членове на комисията завериха с
подписите си техническите предложения и пликовете с ценовото предложение на
участниците. Председателя на комисията предложи на присъстващия представител на
участник в процедурата за завери с подписа си техническото и плика с ценово предложение
на другия участник, което той направи. С това приключи публичната част на заседанието и
присъстващия представител напусна залата.
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Съгласно разпоредбите на чл.47 на ППЗОП, комисията съобрази действията си с
нормативните изискванията и провери представените оферти от участниците съдържат ли
всички документи по чл.47, ал.3 от ППЗОП със съответните надписи и съдържание.
Комисията констатира:
1. Офертата на участник №1 „Актив Секюрити“ ЕООД – София е неномерирана и в
списъка на представените документи в графа „Номер на страница“ е записан поредния
номер на документа. Представения ЕЕДОП е незаверен с печат на участника, с
изключение на последната страница, където пък не е отразена длъжността на
подписалото го лице. В ЕЕДОП на първа страница е отразен номер на обявление в ОВ
на ЕС, който не е относим към настоящата обществена поръчка. В представеното
Разрешение №02232/21.09.2017г. от втора до пета страница са незаверени с печат. В
офертата не са приложени:
- Декларация-списък на служителите завършили курс за първоначално обучение
по програма „Минимум“;
- План-схема за охрана.
2. Офертата на участник №2 „Джет Секюрити“ ЕООД – Монтана е неномерирана и в
списъка на представените документи в графа „Номер на страница“ е записан поредния
номер на документа. Представения ЕЕДОП е незаверен с печат на участника, с
изключение на последната страница, където пък не е отразена длъжността на
подписалото го лице. В ЕЕДОП на първа страница е отразен номер на обявление в ОВ
на ЕС, който не е относим към настоящата обществена поръчка. В представеното
Разрешение №02071/03.09.2015г. от втора до пета страница са незаверени с печат. В
офертата не е приложена Декларация-списък на служителите завършили курс за
първоначално обучение по програма „Минимум“.
3. Участниците са представили офертите си в обявения срок, в изискуемия вид, надписани
в съответствие с условията на възложителя, заявили са, че няма да ползват
подизпълнител/и, както и капацитет на трети лица. Ценовите предложения са
представени в отделни запечатани и надписани пликове.

Председателят определи следния план за работа на комисията:
- Отстраняване на констатирани нередности - до 24.10.2017г.,
- Разглеждане на технически предложение – 25.10.2017г.;
- Отваряне на ценовите предложения – до 27.10.2017г.
- Изготвяне на доклада на комисията – до 27.10.2017г.

Съгласно чл.104, ал.4 от ЗОП (Когато по отношение на критериите за подбор или
изискванията към личното състояние на кандидатите или участниците се установи
липса, непълнота и/или несъответствие на информацията, включително нередовност или
фактическа грешка, на кандидатите или участниците се предоставя възможност да
представят нова информация, да допълнят или да пояснят представената информация) и
чл.54, ал.8 от ППЗОП (Когато установи липса, непълнота или несъответствие на
информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с
изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в
протокола по ал. 7 и изпраща протокола на всички кандидати или участници в деня на
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публикуването му в профила на купувача), комисията изпраща настоящия протокол до
участниците и го публикува в Профила на купувача.

Комисията единодушно реши :
1.Да изчака отстраняване на несъответствията до 5 работни дни след получаването на
протокол № 1 от участниците.
2.Да се събере отново след изтичане на срока, за да продължи работата си по оценка и
класиране на подадените оферти.

КОМИСИЯ:

Председател: 1.
Членове:

Заличено обстоятелство

2.
3.

съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП

4.
5.

във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
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