МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
„Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ”АД - ГР.МОНТАНА
ПРОТОКОЛ
от дейността на комисията, назначена със заповед № З – 454 от 12.11.2019г. за извършване на
подбор, разглеждане и оценяване на подадената оферта относно възлагането на обществена
поръчка с предмет: Приготвяне и ежедневна доставка на храна за пациенти и персонал на
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД – гр. Монтана, УНП 00468-2019-0009

Днес 12.11.2019г., в 11:00 часа, комисия в състав:
Председател: 1.
Членове:
2. Заличено обстоятелство
3.
4. съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП
5.
съгласно горепосочената заповед се събра за да отвори, извърши подбор, разгледа и оцени
подадената оферта относно обществената поръчка с предмет: Приготвяне и ежедневна
доставка на храна за пациенти и персонал на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД – гр.
Монтана“, УНП 00468-2019-0009, съобразно разпоредбите на Закона за обществени
поръчки, ППЗОП и условията обявени в обявлението и документацията към поръчката.
На заседанието на комисията не присъстваха участници в процедурата или техни
упълномощени представители, както и представители на средствата за масово
осведомяване.
С приемо-предавателен протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП, служител от
деловодството към лечебното заведение предаде на председателя на комисията 1 (една)
оферта, която по входящ номер, регистрирана в деловодството в Дневник – Регистър на
обществените поръчки, съответстваше на списъка в приемо-предавателния протокол, а
именно:
1. „Мастър-Пик” ЕАД, гр.София - Вх.№ 64/11.11.2019г., 10:40ч.
На основание чл.97, ал.2 от ППЗОП, след известяването на фирмата - подала
оферта, всеки от назначената комисия декларира чрез писмена декларация обстоятелствата
в съответствие с нормативните разпоредби.
Комисията констатира, че офертата е в запечатан непрозрачен плик, върху който
са посочени наименованието на участника, адрес за кореспонденция, предмета на
поръчката и обособените позиции за които се подава оферта.
Председателя на комисията предложи следния график за работа:
• до 15.11.2019г. разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор,
поставени от възложителя;
• до 20.11.2019г. извършване на подбора и разглеждане на техническото
предложение;
• до 21.11.2019г. отваряне на ценовото предложение;
• до 22.11.2019г. оценяване и предаване на възложителя протоколите от работата
на комисията.
Председателя на комисията отвори офертата.
Съгласно разпоредбите на чл.47 на ППЗОП, комисията съобрази действията си с
нормативните изискванията и започна да проверява представената оферта от участника
съдържа ли всички изискуеми документи по чл.47, ал.3 от ППЗОП и обявените условия на
възложителя със съответните надписи и съдържание.
Председателят и членовете на комисията подписаха техническото предложение от
офертата, както и плика с ценовото предложение на същата – съгласно чл.54, ал.4 от
ППЗОП.
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С това завърши публичната част на заседанието на комисията.
Комисията обстойно разгледа офертата, включително и електронния носител на
ЕЕДОП на участника и установи, че участника е представил оферта, която съдържа всички
изискуеми документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите
за подбор поставени от възложителя, и съответстват на приложения списък. Участникът е
заявил, че няма да ползва подизпълнител, както и капацитет на трети лица.
СПРАВКА за представените документи в офертата - 12.11.2019г.
Приготвяне и ежедневна доставка на храна за пациенти и персонал на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД – гр.
Монтана, УНП 00468-2019-0009
Участник :

№
I.

ДОКУМЕНТИ
Списък на документите, съдържащи се в офертата - Образец № 1

1

Мастър-Пик ЕАД

√

II. Заявление за участие
1

ЕЕДОП

√

2

Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици - Образец № 2

√

3

Декларация за липса на обстоятелствата по чл.69 от Закона на противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобито имущество – Образец № 3

√

4

Декларация по Закона за защита на личните данни – Образец № 4

√

III. Оферта
1
2

Техническо предложение
Техническа спецификация - Образец № 5

√

Ценово предложение - запечатан плик

√

Относно приложения магнитен носител, при разглеждане на подадената
информация, комисията констатира следното:
1. Има запис на 4 файла, съответно: PDF, XML, P7S, Text.
2. Представения файл в PDF формат е без електронен подпис – има запис само на
подадената информация.
3. Представения файл в P7S формат – не се чете подадената информация, само
електронните подписи.
4. Файловете XML и Text се четат.
Участника не се е съобразил с указанията на Възложителя, посочени и в указанията
на АОП, относно начина на подаване на ЕЕДОП – стр.15 от документацията: „ЕЕДОП в
електронен вид се представя цифрово подписан в PDF формат (…. във вид позволяващ
да се чете информацията и електронния подпис)“.
Комисията реши :
1. Съгласно чл.104, ал.4 от ЗОП да изпрати Протокол №1 до участника и в същия ден
да го публикува в Профила на купувача.
2. Да изчака отстраняване на несъответствията до 5 работни дни след получаването
на протокола от участника, съгласно чл.54, ал.9 от ППЗОП.
3. Да се събере отново след изтичане на срока за да продължи работата си по
разглеждане и оценяване на подадената оферта.
КОМИСИЯ: Председател:
Членове:

1.
2.

Заличено обстоятелство

3.
4.

съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

5.

2

