
СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦАЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПНЕВМО-

ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ..СВЕТА ПЕТКА БЪЛГАРСКА" ЕООД

ПРОТОКОЛ
по чл.54 от ППЗОП
М 1/26.10.2018 г.

за работата на комисията, назначена със Заповед ЈЧЪ520/25.10.2018г. на управителя на
„СБПЛРПФЗ "Света Петка Българска" ЕООД

На 26.10.2018г. в 09:00 часа, в гр. Велинград, сградата на „СБПЛРПФЗ "Света
Петка Българска" ЕООД, адрес гр. Велинград, ул. “4-ти километър”, ет. 2, ст.117,
комисията за провеждане на процедура за възлагане на открита обществена поръчка с

предмет: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Специализирана болница за
продължително лечение и рехабилитация на пневмо-фтизиатрични заболявания
/СБПЛРПФЗ/ "Света Петка Българска" ЕООД - 2018-2019г.“, открита с Решение Ме

443/20.09.2018г., публикувано обявление в „Официален вестник” на ЕС под номер
2018/Ѕ 183-413691 на 22.09.2018, в РОП Ме на поръчката: .М900506-2018-0003 в следния
състав:

Председател: : адв. Георги Попов - правоспособен юрист
Членове: 1.Сашка Иванова Кацарова - главен счетоводител;

2.Надежда Ангелова Маринкова - Бегова ~ гл. м. сестра;

Откри публично заседание на основание чл. 54, ал.2 ППЗОП за отваряне на

получените оферти в процедурата, като на заседанието не присъстваха други външни

лица или представители на участниците. или представители на средствата за масова

информация, надлежно уведомени с обявлението за ОП.

І. Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и

протокола по чл. 48. ал.6 ППЗОП.

В срока за подаване на оферти е постъпила 2(две) оферти, подробно описани в

„Списък с оферти“. След обявяване на протокола и списъка председателят и членовете

на комисията подписаха декларация по чл. 103, ал.2 ЗОП.

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на постъпването им, като

установи. че опаковка на офертата е запечатаната и непрозрачна, отвори същата и

оповести съдържанието и както следва :

1.Участникът с предложение с вх.М9683/25.10.2018г., 11,00ч. - „Фууд деливъри
експрес"ЕООЛ гр.Пловдив, е представил офертата си в запечатана непрозрачна
опаковка, съдържаща документите по чл. 39 , ал.2 и ал.3,т.1 от ППЗОП, опис на

представените документи, както и отделни запечатани непрозрачни пликове с надпис
„Предлагани ценови параметри“ за позиции 1,2,3,4,5 и 6, за които участва.
Председателят на комисията оповести съдържанието на опаковката.

Членовете на комисията подписаха елементите на техническото предложение за

всяка от позициите и Пликовете с надпис „ Предлагани ценови параметри“. Тъй като не

присъстваха представители на други участници, документите остават подписани само

от комисията и не се предлагат за преподписване.
2.Участникът с предложение с вх.Ј~Г9685/25.10.2018г., 12,00ч. - „Симид

Агро“ЕООД грПловдив, е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка,
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съдържаща документите по чл. 39 , ал.2 и ал.3,т.1 от ППЗОП, опис на представените
документи , както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови
параметри“ за позиция 1195 за която участва. Председателят на комисията оповести съ-
държанието на опаковката.

Членовете на комисията подписаха елементите на техническото предложение иплика с надпис .. Предлагани ценови параметри“. Тъй като не присъстваха представи-тели на други участници. документите остават подписани само от комисията и не се
предлагат за преподписване.

СЛЕД ИЗВЪРШВЗНСТО На ТСЗИ ДСЙСТВИЯ председателят на КОМИСИЯТЗ закри ПубЛІ/ІЧНЗТЗ
част на ЗЗССДЗНИСТО.

ІІ. Комисията продължи работата си в закрито заседание на 31.10.2018г. 09,О0ч.,
като разгледа документите по чл. 39 , ал.2 ППЗОП за съответствие с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и констатираследното :

1.Участникът с предложение с вх.М9683/25.10.2О18г., 11,0Оч. - „Фууд деливъриекспрес“ЕООД гр.ПловДив е представил следните документи по чл. 39 , ал.2 ППЗОП ;
Опис на представените документи - Единен европейски документ за обществени по-
ръчки ( еЕЕДОП ) в съответствие с изискванията на закона и условията на възложите-
ля; както и изискуемите данни за спазване на минималните изисквания по разделТехнически и професионални възможности; В еЕЕДОП участникът, в Раздел В
-“Основания свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално
нарушение" е посочил. че спрямо него е налице основание „Предсрочно прекратяванена договор и налагане на обезщетение или други подобни санкции“, като липсва опи-
сание на конкретното основание. Същевременно участникът посочва в същия разделна еЕЕДОП. че с предприел мерки за доказване на надежност, но такива не са описани.В Раздел В на еЕЕДОП - “Основания свързани с несъстоятелност, конфликт на интере-си или професионално нарушение“, относно основанието „Подаване на неверни данни,
укриване на информация, непредставяне на придружаващи документи и получаване на
поверителна информация във връзка с процедурата“ участникът е заявил отговор „не“.При служебната проверка комисията установи следното: Участникът „Фууд деливъриекспрес“ЕО0Д е включен в списъка на АОП на лицата, за които са налице обстоятелс-
тва по чл. 54, ал. 1. т. 5. буква „а“ и чл. 55, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП и е отстранен за срок
до 13.06.2021г.

Информацията е публикувана на 19.09.2018г. и е достъпна на адрес :11Ітр://гор3-
арр1.аор.133:7778/ропаІ/раее-ра9еїо=93,942265&Ј1ас1=ропа1&-Ѕс11ета=РОКТАІ..

Информацията. публикувана на сайта на АОП е идентична с наличната такава
по Решение Не 270 от 08.03.2018 г., постановено от КЗК по преписка КЗК-80/2018 г. и
Решение Мн 7978/2018 г. по административно дело .Мн 4389/2018 г. на ВАС. От данните
е видно, че участникът е отстранен, включително и на основание чл.54, ал.1, т.5. б.“'а“
от ЗОП.

След разглеждането им комисията установи, че са представени всички необхо-
дими документи, но участникът не отговаря на изискванията за лично състояние.
Предвид на изложеното и на основание чл.1О7, т.1 от ЗОП, във вр. с чл.56, ал.5 и чл.57,
ал.1 и ал.3. т.2. б.“а“ от ЗОП и 52, т.25 от ДР на ЗОП предлага за отстраняване като не-
пододяща оферта с вх.ЈЧ'9683/25.10.2018г., на „Фууд деливъри експрес“ЕООД
гр.ПловДив.
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2.Участникът с предложение с вх.Ј*Г9685/25.10.2018г., 12,00ч. - „СимидАгро“ЕООД гр. Пловдив е представил следните документи по чл. 39 , ал.2 ППЗОП ;Опис на представените документи - Единен европейски документ за обществени по-ръчки ( еЕЕДОП ) в съответствие с изискванията на закона и условията на възложите-
ля; както и изискуемите данни за спазване на минималните изисквания по разделТехнически и професионални възможности; След разглеждането им комисията устано-ви. че са представени всички необходими документи, като участникът отговаря на
изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор.

Ш. С оглед на установеното в Раздел ІІ, т.1 от настоящия протокол, комисията
приема, че на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП не следва да указва на участникът„Фууд деливъри експрес“ЕООД гр. Пловдив, че в срок до 5 работни дни от получава-нето на протокола могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други доку-менти, които да съдържат променена и/или допълнена информация във връзка с конс-татациите на комисията, описани в Раздел ІІ, т.1 от настоящия протокол, тъй като ха-
рактера на установените несъответствия и цитираните по - горе правни основания непозволяват саниране на същите по реда на чл.54, ал.9 от ППЗОП.

ІУ. Комисията пристъпи към разглеждане на допуснатото техническо предло-женея по реда на входиране за съпоставянето му с Техническата спецификация и
изисквания на възложителя. както следва:

1. Участникът с предложение с вх.ЈЧ'9685/25.10.2018г., 12,О0ч. - „Симид
Агро"ЕООД гр. Пловдив е представил:

- Предложение за изпълнение на поръчката- Образец, включващо съгласие с
клаузите на приложения проект на договор, срок на валидност на офертата, включваше
и срок за доставка; Техническа оферта - образец за позиция Л95.ХЛЯБ И ТЕСТЕНИ
ИЗДЕЛИЯ. Членовете на комисията Сравниха предложените изделия с предвари-
телно обявените условия от възложителя в Техническата спецификация и документа-
цията и установиха, че отговарят на всички заложени изисквания, има пълно
съответствие между посочените в техническата спецификация характеристики на хра-
нителните продукти и изделия с оферираните продукти.

Комисията единодушно рещи: допуска предложението на с вх.
Л9685/25.1О.2018г.. 12,О0ч. - „Симид Агро“ЕООД гр. Пловдив до отваряне на ценови
предложения.

Комисията обобщи резултатите от работата си относно допустимостта на техни-
ческите предложения и изготви съобщение на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП за
публично заседание за отваряне на допуснатите Ценови предложения за О7.1 1.2018г. от
12.00 часа, което да се публикува на профила на купувача не по - късно от 02.11.2018г.

Комисията приключи работата си и насрочи следващото си заседание на
07.11.2018г. от 12,00 часа.
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Във връзка с предлагане на отстраняването като непододяща на оферта с вх.
М9683/25.10.2018г.. на „Фууд деливъри експрес“ЕООД гр.Пловдив по всички позиции
(1,2,3,4,5 и 6) по които участва и предвид правилото на чл.110, ал.1, т.2 от ЗОП, като
констатира, че по позиции 1,2,3,4 и 6 е подадена само една оферта на отстранения
участник, т.е. всички оферти или заявления за участие не отговарят на условията за
представяне, включително за форма, начин и срок, или са неподходящи, комисията
предлага на възложителя да прекрати процедурата по същите.

Протокола е приключен на 31.10.2018г. в 10„30ч.

Председател: :

Членове: 1.Са ал;

2.Над сестра;


