
СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦАЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПНЕВМО-

ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „СВЕТА ПЕТКА БЪЛГАРСКА" ЕООД

РЕШЕНИЕ
.Узб7кй19.11.2018г.

На основание чл. 108. т.1 от ЗОП, във връзка с чл. 60 от ППЗОП и приет и утвърден
Доклад от 16.11.2018г. по чл. 103. ал. 3 от ЗОП с резултатите от работата на комисията,
назначена от мен със Заповед Лз520/25.10.2018г. на управителя на „СБПЛРПФЗ "Света
Петка Българска" ЕООД за провеждане на открита процедура за възлагане на 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 Мз

443/20.09.2018г.. публикувано обявление в „Официален вестник” на ЕС под номер 2018/Ѕ
183-413691 на 22.09.2018, в РОПМ на поръчката:М200506-2018-0О03

РЕШИХ:
І. Обявявам кчасираните участници в открита процедура за възлагане на 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.“ по позиции по критерий най-
ниска цена за единица мярка. както следва:

по Позиция МЅ-Хляб и тестени изделия на първо място предложение с вх.
М9685/25.10.2О18г.. 12,00ч. - ..Симид Агро“ЕООД гр. Пловдив с обща стойност 4045650
лева

ІІ. На основание чл. 108, т.1 от ЗОП определям класираният на първо място участник за
изпълнител на обществената поръчка по позиция М95 въз основа на резултатите отразени в

Доклад от 16.1 1.2018г. , съобразени с предварително обявените условия.

ІІІ. Предвид разпоредбите на ЗОП - чл. 107, т.1 и т. 2, буква „а“ и обявените изисквания от
Указания за подготовка на оферта за участие в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на Специа-
лизирана болница за продължително лечение и рехабилитация на пневмо-фтизиатрични за-
болявания /СБПЛРПФЗ/ "Света Петка Българска" ЕООД - 2018-2019г.“, както и изложени-
те мотиви от Доклад от 16.1 1.2018г. отстранявам от участие следното предложение:

- Предложение с вх.Ј*Г9683/25.10.2018г.. на „Фууд деливъри експрес'“ЕООД гр.
Пловдив по всички позиции за които е подал предложения (1,2.3,4,5 и 6).

Мотиви: Предложение с вх.ЈЧ'9683/25.10.2018г., на „Фууд деливъри експрес“'ЕООД гр.
Пловдив по всички позиции (1,2.3,4,5 и 6) по които участва. Решението е взето след
констатацията . че 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 прекратяване на договор и налагане на
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обезщетение или други подобни санкции“, като липсва описание на конкретнотооснование. Същевременно участникът посочва в същия раздел на еЕЕДОП, че е предприел
мерки за докшване на надежност, но такива не са описани. В Раздел В на еЕЕДОП -
“Основания свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси 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 проверкакомисията установи следното: Участникът „Фууд деливъри експрес“ЕООД е включен в
списъка на АОП на лицата, за които са налице обстоятелства 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 сайта на РОП на 19.09.2018г. и е достъпна на адрес: 11ІІр://гор3-
арр1.аор.ьа:7778/ропа1/ра8е„ра3е1<ї=93.942265&-с1асї=ропа1&-5с11ета=РОКТАІ..

Информацията, публикувана на сайта на АОП е идентична с наличната такава поРешение Ме 270 от 08.03.2018 г., постановено от КЗК по преписка КЗК-80/2018 г. и
Решение М 7978/2018 г. по административно дело Ме 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. Предвид на изложеното участникът не отговаря на изискванията за лично състояние,
поради което и на основание чл.107. т.1 от ЗОП, във вр. с чл.56, ал.5 и чл.57, ап.1 и ал.3, т.2,
б.“а“' от ЗОП и 52, т.25 от ДР на ЗОП отстранявам като непододяща 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.

ІУ. Прекратявам частично процедурата на основание чл. 110, ал. 1, т.1 и т.2 от ЗОП, тъй
като не е подадена нито една оферти или всички оферти за участие са неподходящи, с
мотиви отразени в Доклад от 16.11.2018г.,по позиции, както следва:

1. Позиция ли - Месо и месни продукти:
Позиция 1192 - Млечни продукти;
Позиция .МЗ - Зеленчуци ~преработени. плодове и др.
Позиция М94 ~ Рибни продукти;
ПозицияМб - Макаронени изделия, подправки и др.

Х/І. На основание чл.43, ал.2 от ЗОП препис от решението да се изпрати на участниците в 3-
дневен срок от издаването му.

УІІ. На основание чл.42, ал.1 от ЗОП решението, заедно с протоколите и доклада да се
публикува в профила на купувача на електронната страницадаавъзложителя по преписката
на обществената поръчка на електронен адрес : муидьекдїїгоьнаьоїпїсасот.

/гхе „

УШ. Решението може да се обжалва в 10-дневен срокІот получаването му пред Комисия за
защита на конкуренцията.
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ВЪЗЛОЖИТЕЛ:-
Управител на СБП
БЪЛГАРСКА“ ЕОІ


