ПРОТОКОЛ №1
от дейността на комисията, назначена със заповед № З – 336 от
25.10.2018г. за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти
относно възлагането на обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от
ЗОП с предмет: „Отпечатване и доставка на ваучери за храна през
периода 01.12.2018г. – 01.12.2019г. за нуждите на МБАЛ „Д-р Стамен
Илиев” АД гр.Монтана”, чрез събиране на оферти с обява, публикувана
в профила на купувача на 17.10.2018г.. и в Регистъра за обществени
поръчки с № 9082029
Днес 25.10.2018г., комисия в състав:
Председател: 1.
Заличено обстоятелство
Членове:
2.
3.
съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП
4.
5.

във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

съгласно горепосочената заповед се събра за да отвори, разгледа, оцени и
класира подадената оферта относно обществената поръчка с предмет:
„Отпечатване и доставка на ваучери за храна през периода 01.12.2018г. –
01.12.2019г. за нуждите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана”,
съобразно разпоредбите на Закона за обществени поръчки, ППЗОП и
условията обявени в обявата.
Председателя на комисията представи на комисията три оферти,
регистрирани в деловодството на лечебното заведение с приложен списък, а
именно:
1. Вх.№ 88/23.10.2018г. – 09:00ч. – „Български пощи”ЕАД гр.Пловдив;
2. Вх.№ 89/24.10.2018г. – 10:00ч. – „Содексо Пасс България” ЕООД
гр.София;
3. Вх.№ 90/24.10.2018г. – 10:00ч. – „Идънред България” АД гр.София.
На основание чл.97, ал.2 от ППЗОП, след известяването на фирмите подали оферти, всеки от назначената комисия декларира чрез писмена
декларация обстоятелствата в съответствие с нормативните разпоредби.
На заседанието на комисията присъства упълномощен представител на
участника „Содексо Пасс България” ЕООД, който представи и остави
редовно пълномощно.
Комисията констатира, че
офертите са в запечатани непрозрачни
плика, върху които са посочени наименованието на съответния участник,
адрес за кореспонденция и предмета на поръчката.
Председателя на комисията отвори офертите, по реда на тяхното
подаване:
1. Офертата на „Български пощи”ЕАД гр.Пловдив, съдържа всички

изискуеми документи (съгласно обявените условия на възложителя),
надлежно заверени и с
необходимата информация; Председателя на
комисията обяви ценовото предложение, което е: Цена за отпечатване и
доставка до адреса на възложителя на един брой ваучер за храна - 0.089 лева
без ДДС.
2. Офертата на „Содексо Пасс България” ЕООД гр.София, съдържа
всички изискуеми документи (съгласно обявените условия на възложителя),
надлежно заверени и с
необходимата информация; Председателя на
комисията обяви ценовото предложение, което е: Цена за отпечатване и
доставка до адреса на възложителя на един брой ваучер за храна - 0.007 лева
без ДДС.
3. Офертата на „Идънред България” АД гр.София, съдържа всички
изискуеми документи (съгласно обявените условия на възложителя),
надлежно заверени и с
необходимата информация; Председателя на
комисията обяви ценовото предложение, което е: Цена за отпечатване и
доставка до адреса на възложителя на един брой ваучер за храна - 0.01 лева
без ДДС.
Комисията завери с подписите си техническите и ценовите
предложения на офертите и предостави същите на присъстващото
упълномощено лице да ги завери с подписа си с изключение на подадената от
упълномощителя.
С това приключи публичната част на работното заседание и след като
упълномощеното лице напусна залата, комисията обстойно разгледа всички
документи от офертите.
Участниците са представили оферти, съдържащи:
1. Представяне на участника – (Приложение 1);
2.Заявление за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с
обява- (Приложение 2);
3. Техническо предложение по образец (Приложение 3) - оригинал,
изготвен и подпечатан от участника, подписан от представляващия
участника.
4. Ценово предложение (Приложение 4);
5. Декларация за притежание на валидно разрешение от Министъра на
финансите, индивидуална квота и обезпечаване на номиналната стойност на
ваучерите (Приложение 5)
6. Копие от валидно разрешение за осъществяване на дейност като
оператор на ваучери за храна, съгласно чл.9 ал.4 от Наредба №7 от
09.03.2003г. на МФ и МТСП за условията и реда за издаване и отнемане на
разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и
осъществяване дейност като оператор (прилага се към Приложение 5).
7. Списък на изпълнените договори (Приложение 6);
8. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява
участника в процедурата (когато е приложимо).

9. Списък с търговски обекти на територията на град Монтана, с които
Изпълнителят има сключени договори по реда на Наредба №7 от 09.07.2003г.
Списъците трябва да включват действащи към момента договори с
доставчици, с посочени наименование, вид на търговските обекти и точен
адрес на местонахождението им, както и дата на сключване на договора и
срока на действието му;
10. Декларация по образец, с която участникът декларира, че ще запази
броя на предложените обекти в срока на изпълнение на поръчката
(Приложение 7);
11.Декларация по чл.54 ал.1 т. 1, 2 и 7 от ЗОП- (Приложение 8);
12.Декларация по чл.54 ал.1 т. 3-5 от ЗОП- (Приложение 9);
13.Опис на представените документи
При разглеждане на ценовите предложения, комисията установи, че две
от тях са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на
предложенията на останалите участници. Съгласно чл. 72, ал.1 от ЗОП ,
комисията единодушно реши да поиска писмена обосновка за начина на
образуване на съответната цена от участниците:
1. „Содексо Пасс България” гр.София
2. „Идънред България” АД гр.София;
Това наложи, комисията да изчака законоустановения срок за представяне на
обосновките, който е пет –дневен и след това да продължи възложената
работа.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1.
ЧЛЕНОВЕ:

2. Заличено обстоятелство
3. съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП
4.
5.

във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

ПРОТОКОЛ №2
от дейността на комисията, назначена със заповед № З – 336 от
25.10.2018г. за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти
относно възлагането на обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от
ЗОП с предмет: „Отпечатване и доставка на ваучери за храна през
периода 01.12.2018г. – 01.12.2019г. за нуждите на МБАЛ „Д-р Стамен
Илиев” АД гр.Монтана”, чрез събиране на оферти с обява, публикувана
в профила на купувача на 17.10.2018г.. и в Регистъра за обществени
поръчки с № 9082029
Днес 06.11..2018г., комисия в състав:
Заличено обстоятелство
Председател: 1.
Членове:
2.
3.
съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП
4.
5.

във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

се събра за да продължи възложеното с горепосочената заповед.
Комисията изпрати искане за представяне на писмени обосновки по
чл.72,ал1 от ЗОП с писмо изх.№ 972 от 29.10.2018г. до участниците „Содексо
Пасс България” гр.София и „Идънред България” АД гр.София.
Комисията получи същите от:
1. „Содексо Пасс България” гр.София с вх.№ 1002 от 30.10.2018г.;
2. „Идънред България” АД гр.София; с вх. № 1008 от 02.11.2018г.
След като обстойно ги разгледа, единодушно реши да приеме и двете
писмени обосновки – същите с пълнота и обективизъм са относими към
икономическите особености на производствения процес и наличието на
изключително благоприятни условия.
Въз основа н обявения критерий за оценка на офертите „най-ниска
предложена цена”, комисията единодушно оцени и класира офертите, както
следва:
Първо място - „Содексо Пасс България” ЕООД гр.София с цена 0.007 лева
без ДДС;
Второ място – „Идънред България” АД гр.София с цена 0.01 лева без ДДС;
Трето място – „Български пощи”ЕАД гр.Пловдив с цена 0.089 лева без ДДС.
Комисията предлага на Възложителя за изпълнител на обществената
поръчката с предмет: „Отпечатване и доставка на ваучери за храна през
периода 01.12.2018г. – 01.12.2019г. за нуждите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”
АД гр.Монтана” да е „Содексо Пасс България” ЕООД гр.София.

С това комисията приключи
разглеждането, оценяването и
класирането на подадените оферти относно възлагането на обществената
поръчка с предмет: „Отпечатване и доставка на ваучери за храна през
периода 01.12.2018г. – 01.12.2019г. за нуждите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”
АД гр.Монтана”.
На основание чл.97, ал.4 от ППЗОП, настоящия протокол (ведно с
цялата документация), се предава на възложителя за утвърждаване.
КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1.
ЧЛЕНОВЕ:

2. Заличено обстоятелство
3. съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП
4.

във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

5.

Получил протокола и документацията на: 07.11.2018г.
ОДОБРЯВАМ!
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Заличено обстоятелство съгласно чл.42, ал.5
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

Изпълнителен директор

