МНОГОПРО Ф ИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ «ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ» АД ЛОВЕЧ

ПРОТОКОЛ № 1
Днес 20.05.2019г. на основание чл. 103, ал. 3 от Закона за обществени поръчки, във връзка с
Решение № 16/05.04.2019г. на Изпълнителния директор на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов" АД
Ловеч за откриване на Открита процедура с предмет: „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА БОЛНИЧНА
ХРАНА ПО ДИЕТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ И ПЕРСОНАЛА НА МБАЛ "ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ
СТОЯНОВ”АД ГР.ЛОВЕЧ“ се изготви настоящия протокол за извършване на подбор нл участниците,
разглеждане, оценка и класиране на офертите от комисията, назначена със Заповед №
242/14.05.2019г. на Изпълнителния директор на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов’7*Д - Ловеч в
състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мимоза Иванова Кирова - Главна медицинска сестра при МБАЛ ”проф.др.Параскев Стоянов” АД Ловеч
ЧЛЕНОВЕ: 1. Мариана Иванова - юрист при МБАЛ ”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч
2. Теодора Пенкова - Зам.директор по икономическите въпроси при МБАЛ ’’проф.др.Параскев Стоянов” АД Ловеч
3. Пепа Николова - експедитор храна при МБАП"проф.д-р.П.стоянов"АД Лсвеч
4. Детелина Георгиева - гл.счетоводител при МБАЛ "проф.д-р.Параскев Стоянов” АД
Ловеч
Комисията назначена със Заповед № 242/14.05.2019г. на Изпълнителния дирштор в пълен
състав започна своята работа на 14.05.2019г. от 09.00 часа в библиотеката на \/!БАЛ”проф.др.Параскев Стоянов”АД АД- гр.Ловеч.
Председателят на Комисията получи Протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП от икономист
обществени поръчки.
На публичното заседание след като Председателят и членовете на комисията се запознаха със
съдържанието на Протокола по чл. 48 ал. 6 от ППЗОП и с утвърдената от Възложителя документация
за възлагане на обществена поръчка, на основание чл. 51, ал. 8 от ППЗОП във връзка с 1л. 103 от ЗОП
подписаха Декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 13 от ППЗОП. Комисията констатира
следното :
1. Процедурата е открита с Решение № 16/05.04.2019г. на Изпълнителния директор на
МБАГГпроф.д-р.Параскев Стоянов”АД - Ловеч ,с Ю № 906009 и обявление за пс ръчка с ID №
906013 от 05.04.2019 в регистъра на Агенцията по обществени поръчки. Обществената поръчка е
публикувана в Регистъра по обществени поръчки под № 00732-2019-0006, с дата на изпращане
на Решението и Обявлението за поръчка 05.04.2019г. и дата на публикуване в РОП на
08.04.2019г. В сайта на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД - Ловеч, раздел Профил на
купувача е обособена електронна преписка с № 00732-2019-0006 и Решението, Обявлението за
поръчка и Документацията са публикувани на 08.04.2019г.
2. В срока за получаване на офертите за участие в обществената поръчка - 13.05. Ю19г. - 16:00
часа са постъпили следните оферти :
2.1. “СТЕЛИТ 1“ ЕООД - Оферта с вх.№ 121 от 13.05.2019г., 14:55 часа
2.2. „МАСТЪР-ПИК“ ЕАД - Оферта с вх.№ 122 от 13.05.2019г., 15:45 часа
3.
Върнати оферти, чл. 48 от ППЗОП, ал.1 т.З :
3.1.
Върнати оферти няма.
4. Постъпили оферти след крайният срок:
4.1.
Постъпили оферти след крайния срок за получаване на оферти няма.
Няма оферти, които са представени в незапечатана опаковка или в опаковка с наруше на цялост.
На публичното заседание присъстваха упълномощени представители на участниците, както
следва : Боян Петров Ботев - упълномощен представител на “СТЕЛИТ Г ЕООД, Христина Стайкова
Георгиева и Дарин Адрианов Георгиев - упълномощени представители на „МАСТЪР-ПШГЕАД, същите
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представиха копия на Пълномощни заверени с гриф „Вярно с оригинала“, съответно от Цветан Ботев
Макавеев за “СТЕЛИТ 1“ ЕООД и от Колю Петков Колев за „МАСТЪР-ПИК“ЕАД. На публичното
заседание не присъстваха представители от средствата за масова информации, горецитираните
обстоятелства са отразени в Регистър на лицата присъстващи при отварянетс на офертите за
обществена поръчка с предмет: „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА БОЛНИЧНА ХРАНА ПО ДИЕТИ ЗА
НУЖДИТЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ И ПЕРСОНАЛА НА МБАЛ ’’ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ”АД
ГР.ЛОВЕЧ“ подписан от Председателя , Членовете на комисията и упълномощените представители на
участниците.
Отваряне на офертите на участниците - Публично заседание
Председателя на комисията отвори по реда на постъпване на офертите запечатаните
непрозрачни опаковки, оповести тяхното съдържание и провери за наличието на стделен запечатан
плик с надпис “Предлагани ценови параметри”.
При отваряне и обявяване на документите, на всеки един от участниците по реда на тяхното
входиране, съдържащи се в опаковката, комисията констатира пълно съответствие на документите с
посочените в Опис на представените документи съдържащи се в офертата /Образец № 1 от
Документацията за участие/.
Трима от членовете на комисията подписаха Предложение за изпълнение на поръчката в
съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя ( чл. 39, ал. 3, т. 1, буква
„б“ ППЗОП) образец № 4 от Документацията за участие и пликовете с надпис “Поедлагани ценови
параметри”.
На основание чл.54, ал.5 от ППЗОП Председателя на комисията предложи на присъстващите
упълномощени представители на другите участници да подпише предложението за изпълнение на
поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Съответно упълномощения представител
Христина Стайкова Георгиева на „МАСТЪР-ПИК“ЕАД подписа предложението за изпълнение на
поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника “СТЕЛИТ Г ЕООД.
Упълномощения представител Боян Петров Ботев на “СТЕЛИТ 1“ ЕООД подписа предложението за
изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на уча стника „МАСТЪРПИК“ЕАД.
С изпълнението на горепосочените действия приключи публичната част о г заседанието на
комисията на 14.05.2019г.
Комисията продължи своите действия на закрити заседания на 14.05.2019 г.,
15.05.2019г.,16.05.2019г., 17.05.2019г и 20.05.2019г. разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
Възложителя.
1.
Представени документи от участника “СТЕЛИТ Г ЕООД - Оферта с вх.№ 121 от 13.05.2019г.,
14:55 часа:
№ Изискани документи / Участници
1.
Опис на представените документи съдържащи се в Липсва основание за отстраняване
Представен подписан от Цветан Макавеев офертата - Образец N 9 1.
управител.
2.
Единен европейски документ за обществени поръчки Липсва основание за отстраняване
ЕЕДОП е представен на електронен носител
(ЕЕДОП) - Образец № 2.
CD и електронно тодписан от Цветан
Макавеев - управител. /Съгласно справка с
Търговски регистър/
2.1 Вписани са необходимите данни от част II информация за Липсва основание за отстраняване
икономическия оператор. Участникът е вписал всички
необходими данни и е отбелязал, че няма да участва в
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2.2
2.3

2.4

процедурата заедно с други икономически оператори, няма
да използва капацитета на други субекти, за да изпълни
критериите за подбор, няма да използва подизпълнители.
Част III от ЕЕДОП „Основания за изключване” участникът е Липсва основание за отстраняване
декларирал липсата на основания за изключване
Част IV А „ГОДНОСТ” от ЕЕДОП :
Непълнота в подаде* ата информация
Участника е декларирал следната информация 1.Удостоверение за регистрация на заведение за
обществено хранене № 101/19138 24.07.2018 г. Областна
дирекция по безопасност на храните - Габрово на
основание чл. 12, ал. 2, ал.9 и ал.Ю от Закона за храните
(обн.,ДВ, бр. 90/1999 г.) във връзка със заявление №
101/19138 24.07.2018 г. УДОСТОВЕРЯВА, че обект Кухня майка , кетъринг /наименование и вид на обекта/ с адрес;
гр. /с./ Севлиево, ул. "Гладстон" 22, общ. Севлиево,
обл.Габрово на фирма "Стелит-Г ЕООД, /пълно
наименование на лицето - ЮЛ или ЕТ/ със седалище гр. /с./
гр. Севлиево, общ. Севлиево, обл. Габрово, Адрес: УЛ.
"Стойчо Часовникаров", 1, отговаря на изискванията на;
Регламент (ЕО) 852/2004 и се регистрира с per. №
072500074, като заведение за обществено хранене. Като
участника е описал точно всички групи храни, групи храни,
съгл. §1,т.12отЗХ.
Комисията открива доказателства за декларираните
обстоятелства на електронният адрес на Българска
Агенция по безопасност на храните - в обособения
Регистър на обекти за обществено хранене на
https://food.bfsa.ba/odbh-user/r42/index.xhtml
обекта
фигурира под регистрационен № 072500074 с
Удостоверение за регистрация № 101/19138 24.07.2018г.с
обект - Кухня майка, кетъринг.
2.Видно от декларираните обстоятелства от участника обекта - Кухня майка, кетъринг, се намира на адрес; гр. /с./
Севлиево, ул. "Гладстон" 22, общ. Севлиево, обл.Габрово.
Участника не е декларирал обстоятелства дали обекта е
собствен или нает. Съгласно обявлението за поръчка и
документацията към обществената поръчка. Възложителя
е поставил изискване : .Данни за собственост или право на
ползване на производствената база за приготвяне на храна
*/*при договор за наем на помещението, периода на
договора трябва да е с минимален срок - периода на
изпълнение на предмета на обществената поръчка/ (тип
кухня-майка, кетъринг или еквивалент)“.
На основание чл.63, ал.1, т.1, буква „б“ от ЗОП Непълнота в подаденпта информация
Възложителя е изискал информация, която да се впише в
Част IV
В „ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ
СПОСОБНОСТИ” от ЕЕДОП:
Участникът е Декларирал 1/един/ брой договор за доставка
на ежедневно приготвена храна за нуждите на лежащо
болни и персонал в МБАЛ-Червен бряг, съобразена с
болничния рецептурник за болнично диетично хранене с
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2.5

2.6

2.7

МБАЛ Червен бряг ЕООД, като коректно е вписал период
на действие на договора, предмет, стойност и получателя
на услугата. Поставеното изискване се доказва с
документи по чл. 64, ал.1, т.2 от ЗОП - списък на
доставките или услугите, които са идентични или сходни с
предмета на обществената поръчка, с посочване на
стойностите, датите и получателите, заедно с документи,
които доказват извършената доставка или услуга.
Комисията на интернет адреса на МБАЛ-Червен бряг,
раздел профил на купувача открива информация за
проведена обява с предмет “Храна на лежащо болни и
персонал за нуждите на МБАЛ-Червен бряг,, но
единодушно смята ,че наличието на Протокол № 1
утвърден на 17.04.2018г от Управителя за разглеждане и
оценка на офертите, от който е ясно само, че участника е
класиран на първо място, не е доказателство за сключен
договор нито за извършени доставки по договора от страна
на участника.
На основание чл.63, ал.5 от ЗОП Възложителят е изискал Непълнота в подаден* та информация
информация, която да се впише в Част IV В „ТЕХНИЧЕСКИ
И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ” от ЕЕДОП :
Участникът е Декларирал, наличие на :
1.Готвачи 2/два/ броя/ с пълен опис на имената,
образование,
диплома
№,
учебно
заведение,
професионална квалификация, специалност и
2.1/един/ инструктор по хранене - с пълен опис на имената,
образование,
диплома
№,
учебно
заведение,
професионална квалификация, специалност.
Съгласно документацията за участие и Обявлението за
поръчка участника е нужно да декларира и наличен
практически опит за съответната позиция от екипа;
На основание чл.63, ал.8 от ЗОП Възложителят е изискал Липсва основание за отстраняване
информация, която да се впише в Част IV В „ТЕХНИЧЕСКИ
И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ” от ЕЕДОП :
Участникът е Декларирал 2 броя собствени МПС, като е
описал
регистрационен
номер,
модел,
марка,
Удостоверения за регистрация № и дата на издаване от
ОДБХ Габрово, и групите храни.
Комисията провери декларираните обстоятелства в
Национален регистър на транспортните средства за превоз
на суровини и храни от животински произход на интернет
адреса на Българска агенция по безопасност на храните
http://www.babh.aovernment.bq/bq/Obiect/site reqister/view/б/
%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1 %82%D1 %80%D0%BE%D0
%BB%20%D0%BD%D0%B0 и констатира единодушно, че
декларираните от участника обстоятелства са верни и
двата броя МПС са собственост на участника.
Част IV: Критерии за подбор, Раздел Г: Стандарти за Липсва основание за о гстраняване
осигуряване на качеството и стандарти за екологично
управление от ЕЕДОП - Участника е декларирал наличие
на сертификат ISO 22000:2005 Системата за управление е
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2.8
3.
3.1
4.

5.

приложима за : Офис и склад:Съхранение, търговия и
доставка на продукти от животински, неживотински и
растителен произход включително мляко и млечни
продукти;месо и месни продукти;риба, рибни и други
морски продукти;яйца и яйчни продукти; масла и
мазнини;зърнени храни и храни на зърнена основа;
картофи икореноплодни;варива;зеленчуци; плодове; ядки
и маслодайни семена;захар,захарни и шоколадови
изделия, мед; подправки; безалкохолни напитки;пиво,вина
и високо алкохолни напитки; кафе, чай, какао; други храни;
месни и месно растителни консерви;готови за консумация
храни; храни със специално предназначение. Кухня-майка:
Кетъринг, ученическо хранене, детско хранене, млечна
кухня, доставка на хранителни продукти. Сертификат
номер F090807-05 Съществува от : 07 юли 2014 Дата на
сертификационно решение: 24 април 2017 Издаден на: 13
декември 2017 Валиден до: 06 юли 2020 Лице издало
сертификата: Calin Moldovean President, Business Assurance
Intertek Certification Limited. Участника декларирал, че е
регистриран от Intertek за съответствие с изискванията на :
НАССР Системата за управление е приложима за : Офис и
склад: Съхранение, търговия и доставка на продукти от
животински, неживотински и растителен произход
включително мляко и млечни продукщмесо и месни
продукти;риба, рибни и други морски продукти;яйца и яйчни
продукщмасла и мазнини;зърнени храни и храни на
зърнена основа; картофи и кореноплодни; варива;
зеленчуци; плодове; ядки и маслодайни семена; захар,
захарни и шоколадови изделия, Мед; подправки;
безалкохолни напитки; пиво, вина и високоалкохолни
напитки; кафе, чай, какао; други храни; месни и месно
растителни консерви;готови за консумация храни; храни
със специално предназначение. Кухня-майка: Кетъринг,
ученическо хранене, детско хранене, млечна кухня,
доставка на хранителни продукти Сертификат номер Q
090807-05 Съществува от : 07 юли 2014 Дата на
сертификационно решение: 24 април 2017 Валиден до: 06
юли 2020 Издаден: от Intertek India Private Limited - Mumbai,
India.
Декларация за предоставяне на лични данни - Образец N9 Липсва основание за отстраняване
Представена, подписана от Цветан Макавеев
3.
- управител.
Техническо предложение, съдържащо:
Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие Липсва основание за отстраняване
с техническите спецификации и изискванията на Представено, подписано от Цветан Макавеев
- управител.
възложителя - Образец № 4
Проект на договор - Образец № 5 - подписан и Липсва основание за отстраняване
Представен, подписан от Цветан Макавеев подпечатан на всяка страница.
управител.
Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект Липсва основание за отстраняване
Представена, подписан а от Цветан Макавеев
на договор - Образец № 6.
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6.

7.

8.

9.

- управител.
Декларация за срок на валидност на офертата - Образец Липсва основание за зтстраняване
№7.
Представена, подписана от Цветан Макавеев
- управител.
Декларация по чл. 39, ал.З, т.1, б. Д от ППЗОП - образец Липсва основание за отстраняване
№8.
Представена, подписана от Цветан Макавеев
- управител.
Декларация по чл.З и чл.5, т.З от Закона за икономическите Липсва основание за отстраняване
и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в Представена, подписана от Цветан Макавеев
юрисдикции с преференциален данъчен режим, - управител.
свързаните с тях лица и техните действителни собственици
- образец №9.
Плик с предлагани ценови параметри - 1 брой - запечатан Липсва основание за отстраняване
непрозрачен.
От гореизложеното комисията прие, че на основание чл.54, ал.8 от ППЗОП, подадената оферта
за участие в обществена поръчка от участника “СТЕЛИТ 1“ ЕООД - Оферта с вх.№ 121 от
13.05.2019г., 14:55 часа не отговаря в пълна степен на изискванията поставени от възложителя и е
необходимо от страна на участника да бъдат представени допълнителни документи за отстраняване на
несъответствията във връзка с подадения ЕЕДОП и документите към него.
Комисията установи, че всички останали документи, които са предоставени от участника
отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за учасгие, одобрена с
Решение № 16/05.04.2019г. на Изпълнителния директор на МБАЛ’’проф.д-р.Пара(;кев Стоянов”АД
Ловеч.

2.
Представени документи от участника „МАСГЬР-ПИК“ ЕАД - Оферта с вх.№ 122 от
13.05.2019г., 15:45 часа :
______________
№ Изискани документи / Участници
1.
Опис на представените документи съдържащи се в Липсва основание за отстраняване
Представен подписан от Колю Колев
офертата - Образец № 1.
Изпълнителен дирекщ :.
2.

2.1

2.2
2.3

Единен европейски документ за обществени поръчки Липсва основание за отстраняване
ЕЕДОП е представен на електронен носител
(ЕЕДОП) - Образец № 2.
CD и електронно подписан от Колю Колев едноличен собственик на капитала, Васил
Велинов Ковачев - нлен на съвета на
директорите, Цветана Станилова Колева член на съвета на директорите /Съгласно
справка с Търговски ретстър/
Липсва
основание за отстраняване
Вписани са необходимите данни от част II информация за
икономическия оператор. Участникът е вписал всички
необходими данни и е отбелязал, че няма да участва в
процедурата заедно с други икономически оператори, няма
да използва капацитета на други субекти, за да изпълни
критериите за подбор, няма да използва подизпълнители.
Част III от ЕЕДОП „Основания за изключване” участникът е Липсва основание за отстраняване
декларирал липсата на основания за изключване
Част IV А „ГОДНОСТ” от ЕЕДОП :
Непълнота в подадената информация
Участника е декларирал следната информация Удостоверение за регистрация по чл.12 от Закона за храни
№101/3438/20.02.2017 г издадено от ОДБХ гр.Ловеч ; обект
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2.4

2.5

: тип - кухня-майка (кетъринг), за приготвяне на готова
храна, находящ се в гр.Ловеч,ул."Съйко Съев" №27.
1. Комисията не открива информация за декларираните
обстоятелства на електронният адрес на Българска
Агенция по безопасност на храните - в обособения
Регистър на обекти за обществено хранене на
https://food.bfsa.bq/odbh-user/r42/index.xhtml.
Комисията
открива наличие на 16 броя удостоверение за регистрация
на обекти на името на участника.
2. Декларираният обект по Удостоверение за регистрация е
на адрес гр.Ловеч,ул."Съйко Съев" №27, който е адрес на
МБАЛ „проф.д-р.Параскев Стоянов“АД. Участника не
предоставя информация за договор за наем, съгласно
обявлението за поръчка и документацията към
обществената поръчка, Възложителя е поставил
изискване: ,Данни за собственост или право на ползване
на производствената база за приготвяне на храна */*при
договор за наем на помещението, периода на договора
трябва да е с минимален срок - периода на изпълнение на
предмета на обществената поръчка/ (тип кухня-майка,
кетъринг или еквивалент)“.
На основание чл.63, ал.1, т.1, буква „б“ от ЗОП Липсва основание за отстраняване
Възложителя е изискал информация, която да се впише в
Част IV
В „ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ
СПОСОБНОСТИ” от ЕЕДОП:
Участникът е Декларирал 5/пет/ брой договори за доставка
на ежедневно приготвена храна съответно с следните
Възложители : МОБАЛ Д -р Стефан Черкезов” АД,
Многопрофилна Болница за Активно Лечение по
Белодробни Болести Света София ЕАД, Многопрофилна
болница
за
активно
лечение-Троян
ЕООД,
Военномедицинска
академия
(ВМА)
Плевен,
Военномедицинска академия (ВМА) - София, като коректно
е вписал период на действие на договорите, предмет,
стойност и получатели на услугата. За доказване на
декларираните обстоятелства, участника коректно е подал
информация за регистър поддържан от Агенция по
обществени поръчки и е описал номерата на обществените
поръчки коректно.
На основание чл.63, ал.5 от ЗОП Възложителят е изискал Липсва основание за отстраняване
информация, която да се впише в Част IV В „ТЕХНИЧЕСКИ
И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ" от ЕЕДОП :
Участникът е Декларирал, наличие на :
1.Готвачи 2/два/ броя/ с пълен опис на имената,
образование,
диплома
№,
учебно
заведение,
професионална квалификация, специалност и наличен
практически опит за съответната позиция от екипа;
2.1/един/ инструктор диетично хранене и 1/един/ диетолог с пълен опис на имената, образование, диплома №, учебно
заведение, професионална квалификация, специалност и
наличен практически опит за съответната позиция от
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2.6

2.7

2.8

3.
3.1
4.

5.

6.
7.

екипа.
На основание чл.63, ал.8 от ЗОП Възложителят е изискал Липсва основание за отстраняване
информация, която да се впише в Част IV В „ТЕХНИЧЕСКИ
И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ” от ЕЕДОП :
Участникът е Декларирал 2 броя МПС, като е описал
регистрационен номер, модел, марка, Удостоверения за
регистрация № и дата на издаване от БАБХ.
Комисията провери декларираните обстоятелства в
Национален регистър на транспортните средства за превоз
на суровини и храни от животински произход на интернет
адреса на Българска агенция по безопасност на храните
htto://www.babh.aovernment.ba/ba/Obiect/site reqister/view/б/
%DO%9A%DO%BE%DO%BD%D1%82%D1%80%DO%BE%DO
%BB%20%D0%BD%D0%B0 и констатиоа единодушно, че
декларираните от участника обстоятелства са верни и
двата броя МПС са собственост на участника.
Част IV: Критерии за подбор, Раздел Г: Стандарти за Липсва основание за отстраняване
осигуряване на качеството и стандарти за екологично
управление от ЕЕДОП - Участника е декларирал наличие
на Сертификат FSMS № 195 по система за управление на
безопасността на хранителните продукти БДС EN ISO
22000:2006 с дата на издаване 12 сетември 2018 г и
валиден до 11 септември 2021 г., с обхват: „Производство
и доставка на кулинарна продукция (кетъринг) и
хранителни продукти. Ресторантьорство, детска кухня,
болнично, диетично, ученическо, столово хранене,
индустриален и парти кетъринг” , издаден на името на
„МАСТЪР-ПИК” ЕАД от „Дедал - оценяване и
сертификация” ООД.
Декларация за предоставяне на лични данни - Образец Ns Липсва основание за отстраняване
Представени 3/три/ брся, подписани от Колю
3.
Колев - изпълнителен директор, Васил
Велинов Ковачев - -шен на съвета на
директорите, Цветана Колева - член на
съвета на директорите
Техническо предложение, съдържащо:
Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие Липсва основание за отстраняване
с техническите спецификации и изискванията на Представена, подписана от Колю Колев изпълнителен директор
възложителя - Образец № 4
Проект на договор - Образец № 5 - подписан и Липсва основание за отстраняване
Представен, подписан от Колю Колев подпечатан на всяка страница.
изпълнителен директор
Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект Липсва основание за отстраняване
Представена, подписана от Колю Колев на договор - Образец № 6.
изпълнителен директор
Декларация за срок на валидност на офертата - Образец Липсва основание за отстраняване
Представена, подписана от Колю Колев № 7.
изпълнителен директор,
Декларация по чл. 39, ал.З, т.1, б. Д от ППЗОП - образец Липсва основание за стстраняване
Представена, подписана от Колю Колев №8.
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8.

9.

изпълнителен директор.
Декларация по чл.З и чл.5, т.З от Закона за икономическите Липсва основание за отстраняване
и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в Представена, подписана от Колю Колев юрисдикции с преференциален данъчен режим, изпълнителен директор.
свързаните с тях лица и техните действителни собственици
- образец №9.
Плик с предлагани ценови параметри, запечатан Липсва основание за отстраняване
непрозрачен - 1 брой.
От гореизложеното комисията прие, че на основание чл.54, ал.8 от ППЗОП, подадената оферта
за участие в обществена поръчка от участника „МАСТЪР-ПИК“ ЕАД - Оферта с вх.№ 122 от
13.05.2019г., 15:45 часа не отговаря в пълна степен на изискванията поставени от възложителя и е
необходимо от страна на участника да бъдат представени допълнителни документи зе отстраняване на
несъответствията във връзка с подадения ЕЕДОП и документите към него.
Комисията установи, че всички останали документи, които са предоставени от участника
отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие, одобрена с
Решение № 16/05.04.2019г. на Изпълнителния директор на МБАЛ”проф.д-р.Пара;кев Стоянов”АД
Ловеч.
В срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на Протокола по чл.54, ал.8 от ППЗОП и съгласно
срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП 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. Комисията указва на участниците : “СТЕЛИТ 1“
ЕООД - Оферта с вх.№ 121 от 13.05.2019г., 14:55 часа и „МАСТЪР-ПИК“ ЕАД - Офеста с вх.№ 122 от
13.05.2019г., 15:45 часа, че следва да отстранят в срок до 5 /пет/ работни дни от получаването на
настоящия протокол по-гореизложените несъответствия.
С по-горе изложените действия работата на Комисията приключи на 20.05.2019г., комисията
единодушно реши, че ще се събере на закрити заседания след изтичането на срока по чл.54, ал.9 от
ППЗОП.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мимоза Иванова Кирова - Главна медицинска сестра при МБАЛ "проф.др.Параскев Стоянов” АД Ловеч
чл.Зба, ал.З от ЗОП , чл.2 ЗЗЛД
ЧЛЕНОВЕ: 1. Мариана Иванова - юрист при МБАЛ ”проф.д-р.Параскев Стоянов” АЦ Ловеч
чл.Зба, ал.З от ЗОП, чл.2 ЗЗЛД
2. Теодора Пенкова - Зам.директор по икономическите въпроси пр^ МБАЛ "проф.др.Параскев Стоянов” АД Ловеч чл.Зба, ал.З от ЗОП, чл.2 ЗЗЛД

Ловеч

3. Пепа Николова - експедитор храна при МБАЛ"проф.д-р.П.стоянов"АД Ловеч
чл.Зба, ал.З от ЗОП , чл.2 ЗЗЛД
4.
Детелина Георгиева - гл.счетоводител при МБАЛ ’’проф.д-р.Парасгев Стоя
чл.Зба, ал.З от ЗОП , чл.2 ЗЗЛД
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