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За работата на комисията за провеждане на открита процедура с предмет “Пране и 

гладене на спално бельо, постелочен инвентар, работно и предпазно облекло на 
УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД”. Процедурата е обявена е Решение № РД-03- 
72/24.10.2016 г. на Изпълнителния директор, публикувано в регистъра на АОГ1 под № 
00494-2016-0028. Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и 
оценка на подадените оферти е назначена със Заповед № РД-02-548/30.11.2016 г. на 
Изпълнителния директор, и е в състав както следва:

Председател: Владимир Вълков -  юрисконсулт
Членове: 1. д-р Светлана Лалова -  н-к сектор ЕБХЦС 

2. Катя Димова -  главна медицинска сестра
3. Симеон Трифонов -  н-к сектор ’’Снабдяване”

4. Ваня Иванова -  АО в сектор ДДП

В хода на работата на комисията, на основание чл. 51, ал. 11 от ППЗОП със Заповед 
№-РД-02-573/13.12.2016 г. на Изпълнителния директор за член на комисията беше 
определена г-жа Даниела Минчева поради обективна невъзможност на г-жа Ваня Иванова 
да участва в работата на комисията.

На 30.11.2016 г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на Изпълнителния директор 
комисията се събра за разглеждане на постъпилите оферти. Получените оферти бяха 
предадени с протокол по чл. 48, ал.6 от ППЗОП на председателя на комисията от 
длъжностното лице Ваня Иванова. Протоколът бе подписан от предаващото лице и 
председателя на комисията. Получените оферти са както следва:

1. ЕТ„БОЯН НАКОВ- 9 1 ” - оферта вх.№ 1/29.11.2016г. - 13:50ч.
2. „ТЕДЕЙ”ЕООД -  оферта вх.№ 2/29.11.2016г. - 15:25ч.

Членовете на комисията декларираха обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
На заседанието на комисията присъства надлежно упълномощения представител на 

фирма „ТЕДЕЙПЕООД - г-н Валентин Йосифов.

Комисията установи, че документите, свързани с участието в процедурата са 
представени в запечатани непрозрачни опаковки и са подадени ог участниците до
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изтичане на крайния срок за подаване на оферти и отговарят на изискванията на чл. 47, 
ал.1 от ППЗОП.

Последователно, по реда на получаването им, комисията отвори запечатаните 
непрозрачни опаковки и провери съдържанието им, след което трима от нейните членове 
подписаха пликовете с надпис “Предлагани ценови параметри'’ и документите, 
съдържащи се в техническите предложения на участниците. Упълномощеният 
представител на фирма „ТЕДЕЙ”ЕООД г-н Валентин Йосифов подписа само плика с 
“Предлагани ценови параметри” на участника ЕТ„БОЯН НАКОВ -  91”. С това завърши 
публичната част на заседанието.

Работата на комисията продължи на закрито заседание с разглеждане и проверка на 
документите по чл. 39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Констатациите относно наличието и редовността на представените от участниците 
документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП по реда, описан по-горе, в съответствие с личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, са обективирани в 
Протокол № 1 от 06.12.2016г. Протоколът съдържа изчерпателен списък на липсващите и 
нередовни документи в заявленията на участниците, и посочва вида на документите, 
които съответните участници следва да представят допълнително в законоустановения 
срок.

В съответствие с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП на 06.12.2016 г. комисията изпрати 
протокола подписан с електронен подпис на предоставените електронни пощи от двамата 
участника. В същият ден Протоколът беше публикуван и в профила на купувача. В срок 
до 5 работни дни от получаването на протокола участниците, по отношение на които е 
констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията 
нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 
информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и 
обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

Документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на „ТЕДЕЙ”ЕООД съответстват с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и 
комисията го допусна до участие в процедурата.

На закрито заседание, проведено на 14.12.2016 г. комисията констатира, че в 
законоустановения срок от получаване на протокола участникът ЕТ„БОЯН НАКОВ -  
91” не е представил изискания в Протокол № 1 документ - нов ЕЕДОП с коректно 
попълнени всички полета на Част I, Част II и Част III, както следва:

> Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка
и за възлагащия орган или възложителя, раздел Информация за процедурата за възлагане 
на обществена поръчка - в полето „Отговор" на „За коя обществена поръчка се отнася'7 - 
да се изпише пълното наименование на обществената поръчка така, както е посочено в 
точка II. 1.1 в „ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА”;

> Част II: Информация за икономическия оператор, раздел А: Информация за 
икономическия оператор -  в полето „Отговор" на Идентификационен номер по ДДС, ако 
е приложимо -  да се посочи коректно изписан идентификационен номер по ДДС;

>  Част III: Основания за изключване, раздел Е: Други основания за изключване, 
които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган 
или възложителя на държава членка - „Прилагат ли се специфичните национални 
основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в 
документацията за обществената поръчка?” - в полетата „Отговор” да се отговори 
еднозначно прилагат ли се по отношение на участника основанията за изключване.



предвидени в националното законодателство, посочени от възложителя в обявлението за 
поръчка и документацията за обществената поръчка. Участниците декларират липсата на 
основанията за отстраняване и съответствието си с критериите за подбор чрез 
представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки ЕЕДОЕ1. В този 
документ се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя.

Както е записано в документацията за участие, информацията относно основанията за 
задължително отстраняване участниците следва да посочат в Част III: Основания за 
изключване на ЕЕДОП. Участникът ЕТ„БОЯН НАКОВ -  91” не е представил изискания в 
Протокол № 1 документ - нов ЕЕДОП, с който да декларира липсата на основанията за 
отстраняване. Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

Участникът ЕТ„БОЯН НАКОВ—91” не съответства с изискванията към личното 
състояние, поставени от възложителя, и на основание чл. 107, т. 2, б. ”а” от ЗОП 
комисията предлага ЕТ„БОЯН НАКОВ-91” да бъде отстранен от участие в процедурата.

Мотиви: Участникът не е предоставил изискания в Протокол № 1 документ - нов ЕЕДОП, 
е който да декларира липсата на основанията за задължително отстраняване.

Комисията пристъпи към разгледане на техническото предложение на допуснатия 
участник и съдържащите се в него документи, свързани с изпълнението на поръчката. 
Техническо предложение следва да съдържа:
1.Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 
представител на участника;
2. Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по Приложение № 6, включващо и 
срок за изпълнение на услугата;
3. Декларация за съгласие с клаузите на договора - /Приложение № 7/;
4.Декларация за срока на валидността на офертата - /Приложение № 8/;
5. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци 
и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд- 
/Приложение № 9/;
6. Декларация, че пералните машини и съоръжения, с които разполага за изпълнение на 
поръчката, са достатъчни като капацитет за изпълнение на технологичния процес на 
среднодневното количество болничното пране на възложителя -  свободен текст;
7. Декларация, че участникът ще извършва предлаганата услуга качествено и в 
съответствие с нормативните разпоредби на Наредба № 37/1995 г. за хигиенните 
изисквания към устройството и експлоатация на обществените перални и изисквания на 
контролния орган РЗИ - свободен текст;
Към нея Изпълнителят следва да представи заверено копие на протокол от извършен 
микробиологичен контрол от РЗИ;
8. Декларация за вида на почистващите и дезинфекциращи препарати, които изпълнителят 
ще използва с посочване на наименование и производител - свободен текст;
Към нея Изпълнителят следва да представи заверени копия от Разрешенията за пускане на 
пазара на използваните биоцидни препарати;
9. Декларация, че дейността ще се изпълнява при спазване изискванията на „Медицински 
стандарт за превенция и контрол на вътреболничните инфекции /ВБИ/”, утвърден с 
„Наредба № 3/08.05.2013 г. на Министерството на здравеопазването и действащото 
законодателство в сферата на изпълнението на услугата - свободен текст;
10.Заверено от участника копие на Становище на РЗИ, че пералното стопанство отговаря 
на изскванията на Наредба № 37/1995 г. за хигиенните изисквания към устройството и 
експлоатация на обществените перални за пране на болнично бельо;



Техническото предложение на допуснатия участник „ТЕДЕЙ” ЕООД съдържа 
всички изискуеми документи и е в съответствие е документацията. Предложението за 
изпълнение на поръчката е изготвено по Приложение № 6. Срокът за изпълнение на 
услугата е 24 часа, при спешни случаи до 8 часа.. Предложението за изпълнение на 
поръчката отговаря на изискванията на Възложителя. Мотивирана от горното 
обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

допуска „ТЕДЕЙ” ЕООД до отваряне на ценовото предложение.

На 19.12.2016 г. от 10:00 ч. се проведе заседанието на комисията, на което беше 
отворен пликът е ценовото предложение на допуснатия участник „ТЕДЕЙ”ЕООД. С 
писмо Изх. № 1214/14.12.2016 г. участниците бяха надлежно уведомени за времето и 
мястото на отварянето. На заседанието на комисията присъства надлежно упълномощения 
представител на фирма „ТЕДЕЙ”ЕООД - г-н Валентин Йосифов.

Комисията отвори плика е ценовото предложение на „ТЕДЕЙ”ЕООД, и оповести 
предлаганата цена за пране и гладене на един килограм сухо пране - 1,25 лв. без ДДС.

С това завърши публичната част от работата на комисията. На закрито заседание 
комисията провери финансовото предложение за съответствие с изискванията на 
документацията. Комисията счита, че ценовото предложение на участника съответства на 
изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие в обществената 
поръчка и го допуска до етап „Класиране”, съобразно критерия за възлагане „Най ниска 
цена”. Бидейки единствено, ценовото предложение на „ТЕДЕЙ”ЕООД се явява най- 
ниската предложена цена. Комисията го класира на първо място с максималния брой 
точки - 100, и предлага на възложителя договорът за изпълнение на обществената поръчка 
е предмет пране и гладене на спално бельо, постелочен инвентар, работно и предпазно 
облекло на УМБАЛ”Цадица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД” да бъде сключен с класирания на първо 
място участник „ТЕДЕЙ”ЕООД.

С това Комисията приключи работата си в предвидения в Заповед № РД-02- 
548/30.11.2016 г. срок. Е1астоящият доклад е изготвен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, и 
отразява работата на комисията за провеждане на открита процедура е предмет “Пране и 
гладене на спално бельо, постелочен инвентар, работно и предпазно облекло на 
УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД”. Като приложения към доклада са протоколите 
от заседанията на комисията.

За приемане на работата на комисията на основание чл. 106, ал.1 от ЗОП докладът се
представя на възложителя за утвърждаване на £/£.■. 12.2016г.
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