СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
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В изпълнение на Заповед № 104 / 02Л 1.2018 г. на Изпълнителния директор на СБАЛДБ
,.проф. Иван Митев" ЕАД - д-р Мария Екимова - Пенева, на 02.11.2018г. от 11.00 часа в
аудиторията на болницата се събра комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ Силва Доцева - главна медицинска сестра
ЧЛЕНОВЕ:
1 Ваня Малинова - счетоводител
2. Анна Малечкова - организатор обществени поръчки
На основание Чл.187, ал.1 от ЗОП, във връзка с Чл.20, ал.З от ЗОП, с Обява в Профила
на Купувача с № 97 от 17.10.2018г., информация за обявата изх. № 1136 / 17.10.2018г.,
публикувана в РОП под № 9082008 от 17.10.2018г. и информация за удължаване на срока за
получаване на оферти с изх. № 1184 / 29.10.2018г, , публикувана в РОП под № 9082477 от
29.10.2018г са събрани оферти за Изпиране с дезинфекция и гладене на болничен инвентар в
СБАЛДБ "проф. Иван Митев" ЕАД.
На основание Чл.54, ал.1 от ППЗОП, Председателят на комисията получи с Протокол,
изготвен на основание Чл.48, ал.6 от ППЗОП подадената единствена оферта за участие.
В първоначално посочения от Възложителя срок, оферти не са постъпили. След
удължаване на срока е постъпила оферта от:
1. Вх.№ 1770 / 01.11.2018г. 13.25 ч. - „СОФИЙСКА ПЕРАЛНА КОМПАНИЯ
ЕВРОСТИЛ" ООД
На 02.11.2018г. в 11.00 часа Комисията започна своята работа. На основание Чл.51, ал.8
от ППЗОП, членовете на Комисията подписаха декларация по Чл.103, ал.2 от ЗОП.
На заседанието, на което Комисията извърши действията по Чл.97, ал.З от ППЗОП, не
присъства представител на участника.
Комисията отвори офертата и оповести ценовото предложение.

„СОФИЙСКА ПЕРАЛНА КОМПАНИИ ЕВРОСТИЛ" ООД - 1.0U лв. оез д д и на кг.
сухо пране.
Тримата членове подписаха всички страници от техническото и ценово предложение. С
това публичната част на заседанието завърши.
По-късно Комисията пристъпи към разглеждане на документите на участника, с цел
извършване на подбора. За целта Комисията провери офертата за наличие на основания за
отстраняване и съответствието с поставените от Възложителя критерии за подбор.
Комисията не констатира липсващи или нередовни документи. Участникът покрива
поставените от Възложителя критерии за подбор и за не,го не са на лице основания за
отстраняване, съгласно изискванията на ЗОП. Комисията реши: Допуска до класиране
участника.
Комисията предлага на Изпълнителния директор на СБАЛДБ «проф. Иван Митев»
ЕАД, да сключи договор за Изпиране с дезинфекция и гладене на болничен инвентар със
„СОФИЙСКА ПЕРАЛНА КОМПАНИЯ ЕВРОСТИЛ" ООД, с оферирана цена за 1 кг. сухо
пране 1.60 лв. без ДДС.
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При вземане на решенията в настоящия протокол, гласуването е както следва:
гласували «ЗА» - трима членове
гласували «ПРОТИВ» - няма
гласували с «ОСОБЕНО МНЕНИЕ» - няма

В резултат от работата си и на основание чл.97, ал.4 от ППЗОП, Комисията представя
на Възложителя, настоящия протокол за утвърждаване.
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