СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ ПО ДЕТСКИ БОЛЕСТИ „ПРОФ. ИВАН МИТЕВ" ЕАД
София 1606, бул. "Акад. Иван Гешов " № 11

тел.: 81 54210; факс: 9 5 2 7 б 5 0 |

ПРОТОКОЛ

№ /..../

J£r../?J..

2018г.

За работатата на Комисия, назначена във връзка с процедура Публично състезание с
предмет: ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА БОЛНИ И ДЕЖУРЕН
ПЕРСОНАЛ В СБАЛДБ „ПРОФ. ИВАН МИТЕВ" ЕАД, открита с Решение № 85 / 01.10.2018г.
и
публикувана
в
РОП
№
00870-2018-0010
на
адрес:
http://rop3appl.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93.812251& dad=portal&_schema=P ORTAL&url=687474703
A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F63617365266361
73655F69643D333631383836 с Обявление № 870233 - 01.10.2018 и Решение № 870220 01.10.2018г.
На основание Заповед № 100 / 24.10.2018 год. на Изпълнителния Директор на СБАЛДБ
"Проф. Иван Митев" ЕАД, на 24.10.2018 г. от 11.00 часа в кабинета на организатор обществени
поръчки се събра комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариана Игнатова - организатор хранене
ЧЛЕНОВЕ:
1. Силва Доцева - главна медицинска сестра
2. Василка Колева - инструктор хранене
3. Анна Малечкова - организатор обществени поръчки
4. Ваня Малинова - счетоводител

В обявения от Възложителя срок 22.10.2018 г. до 16.30 ч., оферти за участие в процедурата са
подали, както следва:
1. В х . № 1699/22.10.2018 г. 12.15 ч. - „ВИИ ФАСИЛИТИ" ЕООД
2. В х . № 1701 /22.10.2018 г. 15.30 ч. - "ЛФС" ЕООД
I . Отваряне на офертите:
В изпълнение на Чл. 48, ал.6 от ППЗОП, председателят на Комисията Мариана
Игнатова получи от технически сътрудник от деловодство представените оферти, за което беше
съставен Протокол.
След запознаване със списъка на участниците, подали оферти в процедурата, членовете на
комисията подписаха декларации по Чл.103, ал.2 от ЗОП.
На публичната част на заседанието, проведено на основание Чл.54, ал.2 от ППЗОП,
присъстваха упълномощени представители на двамата участници:
> за „ЛФС" ЕООД - г-н Радослав Златев.
> за „ВНП Фасилити" ЕООД - г-н Александър Иванов Тодоров.
След като се увери, че опаковките са запечатани и непрозрачни, на основание Чл.54, ал.З
от ППЗОП, Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване и
оповестяване на съдържанието им. Членовете на Комисията провериха за изпълнение на
изискването на Чл.39, ал.З, т.2 от ЗОП за наличие на отделен запечатан плик с надпис

„Предлагани ценови параметри" и установиха, че и двамата участници са спазили законовата
разпоредба.
Членовете на комисията, на основание Чл.54, ал.4 от ППЗОП, подписаха всички страници от
техническите предложения на участниците и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри".
На основание Чл.54, ал.5 от ППЗОП всеки един от двамата представители на участниците подписа
всички страници от техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри"
на другия участник.
С това завърши публичната част на заседанието и представителите на участниците напуснаха
залата.
На закрито заседание Комисията разгледа документите по Чл.39, ал.2 от ППЗОП за
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
Възложителя и констатира:
Оферта с вх.№ 1699/ 22.10.2018г., подадена в 12:15ч. от участника „ВНП ФАСИЛИТИ"
ЕООД: Участникът представя електронен носител, на който са налични следните документи:
ЕЕДОП във формат PDF, който не е подписан електронно от управителя на дружеството. PDF
формат на сертификата на електронния подпис на управителя на дружеството, към който не е
прикачен документ. X M L формат на ЕЕДОП и документ R E A D M E - формат T E X T . Участникът
не е представил подписан ЕЕДОП.
Оферта с вх.№ 1701/ 22.10.2018г., подадена в 15:30ч. от участника „ЛФС" ЕООД: На
представения опис на документите липсва подписа на управителя. Участникът представя
електронен носител, на който са налични два броя папки: Папка 1 с документи от собственика на
капитала: с два файла: единия - PDF формат на сертификата на електронния подпис на
собственика на капитала, в страницата C O N T E N T , на който фигурира като подписан електронно
документ ЕЕДОП за процедура на друг възложител. Вторият файл е PDF формат на ЕЕДОП за
конкретната процедура, който не е подписан с електронен подпис от собственика на капитала.
Поради идентичната информация в двата документа и на основание Чл. 67, ал.З от ЗОП,
Комисията приема представения подписан ЕЕДОП от собственика на капитала. Папка 2 с
документи от управителя на дружеството: с два файла: единия - PDF формат на сертификата на
електронния подпис на собственика на капитала, страницата C O N T E N T , на който е неактивна,
поради липса на съдържание на електронно подписан документ. Вторият файл е PDF формат на
ЕЕДОП за конкретната процедура, който не е подписан с електронен подпис от управителя на
дружеството. Участникът представя ЕЕДОП, подписан от собственика на капитала, но не е
представил подписан ЕЕДОП от страна на управителя.
На основание чл.54, ал.8 от ППЗОП протокола се изпраща до участниците в процедурата с
цел предприемане на последващите законови действия от тяхна страна .
КОМИСИЯ:.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариана Игнатова ЧЛЕНОВЕ:

1. Силва Доцева - .. .4
2. Василка К о л е в а 3. Анна Малечкова
4. Ваня Малинова

