ДОКЛАД
по чл. 60 от ППЗОП
№ 1/23.10.2018 г.
За работата на комисия, назначена със Заповед Заповед № РД-08-397/11.10.2018 г. на
Изпълнителния директор на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен

I. Състав, задача и срок за работа на комисията:

1. Състав на комисията:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Розалинка Спасова – Зам.директор по административните дейности
МБАЛ-АД-Сливен;

на

ЧЛЕНОВЕ: 1. адвокат Димитър Митев – правен съветник на МБАЛ-АД-Сливен;
2. инж. Кирил Кирилов – Началник Отдел „Стопански” на МБАЛ-АД;
3. инж. Панайот Панайотов – Ръководител “Автотранспорт” при МБАЛ-АД-Сливен
4. Радост Симеонова – Организатор „Маркетинг” при МБАЛ-Сливен

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:1. Галина Маврова – счетоводител при МБАЛ-АД-Сливен
2. д-р Иван Вълчанов – Началник ОХД към МБАЛ-АД-Сливен

В хода на работа на комисията няма настъпили персонални промени.

2. Задача на комисията: Да отвори, разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за
определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: “Превоз на хемодиализно болни
от дома на пациента до Отделение по хемодиализа на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД
гр. Сливен и обратно", одобрена с Решение № РД-08-348/31.08.2018 г. на Изпълнителния
директор на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен” АД Сливен”, която се провежда по реда и
условията на Закона за обществените поръчки.
3. Срок за работа на комисията: до 15.30 часа на 16.11.2018 г.
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II. Номер и дата на заповедта за назначаване на комисията, както и заповедите, с
които се изменят сроковете, задачите и съставът й:

1. Заповед Заповед № РД-08-397/11.10.2018 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ “Д-р
Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен за назначаване на комисията.
2.
издавани.

Заповеди за изменение на сроковете, задачите и съставът на комисията не са

III. Кратко описание на работния процес
В своите действия комисията се е придъжала стрикно към изискванията на ЗОП, ППЗОП
и указанията на Възложителя.
Конкретните действия на комисията са изчерпателно обективирани в Протоколи №
1/11.10.2018 г. и № 2/19.10.2018 г. от нейната работа.

IV. Участници в процедурата:
За участие в откритата процедура e подадена 1 /една/ оферта, подробно описана в
Протокол № 1/11.10.2018 г. от работата на комисията, а именно:

№ ОПД-05-1/10.10.2018 г. – 15.50 ч. - "НПМ-КОМЕРС" ООД гр.СЛИВЕН
V. Действия на комисията, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка
от офертите:

Комисията започна работата си на 11.10.2018 г. в 10:00 часа и като установи наличието на
изискуемия кворум, комисията откри публично заседание на основание чл. 54. ал.2 ППЗОП за
отваряне на получените оферти в процедурата.
Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и протокола по
чл. 48, ал.6 от ППЗОП. Всички членове на комисията, след като се запознаха със списъка с
участниците, след обявяване на протокола, подписаха декларация по чл. 103 ал. 2 от ЗОП.
На публичното заседание на комисията не присъстваха участници или техни
упълномощени представители. Не присъстваха представители на средствата за масова
информация.
Трима от членовете на комисията – Розалинка Спасова – Председател, Димитър Митев –
член и инж. Кирил Кирилов – член подписаха техническото предложение и плика с надпис
"Предлагани ценови параметри" на единствения участник.
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На закритото заседание комисията разгледа документите по чл. 39, ал.2 ППЗОП за
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, като не бяха
констатирани несъответствия и допусна до разглеждане единствената оферта, като пристъпи към
разглеждане на техническото предложение.
Комисията единодушно реши, че Техническото предложение на единствения участник
отговаря на изискванията на Закона и Възложителя и ще разгледа ценовото му предложение.
Комисията насрочи дата за отваряне на ценовата оферта на единствения участник според
изискванията на ЗОП и ППЗОП. Комисията в пълен състав откри публичното заседание за
отваряне на ценовото предложение на 19.10.2018 г. от 11.00 часа, за което беше публикувано в
Профила на купувача съобщение на 16.10.2018 г. На публичното заседание на комисията за
отваряне на ценовите оферти не присъстваха участници или техни упълномощени
представители. Не присъстваха представители на средствата за масова информация.
Комисията отвори запечатания плик с надпис "Предлагани ценови параметри" на
единствения участник.
Трима от членовете на комисията Розалинка Спасова – Председател, Димитър Митев –
член и инж. Кирил Кирилов – член подписаха ценовото предложение на единствения участник и
обявиха предлаганата цена.
Комисията продължи работата си в закрито заседание, като разгледа ценовото
предложение на единствения участник и направи проверка дали той е предложил цени съгласно
Приложение № 6 от документацията за участие в процедурата.
Комисията не констатира несъответствия между ценовото предложение на
единствения участник и изискванията на Възложителя.
Комисията пристъпи към класиране на участниците /виж т. VI. Класиране на участниците
от настоящия доклад/.
VI. Класиране на участниците
Вземайки предвид обстоятелството, че избрания от Възложителя критерий за определяне
на икономически най-изгодната оферта е „най-ниска цена” и на основание чл. 58, ал. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки Комисията единодушно класира
участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя
условия, а именно:

ОБЩО КРАЙНО КЛАСИРАНЕ:

І място "НПМ-КОМЕРС" ООД гр.СЛИВЕН – 13.50 лв. – 100.00 точки
VII. Предложения за отстраняване на участници:
Комисията не предлага на Възложителя да отстрани участници от процедурата.
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VIII. Мотивите за допускане или отстраняване на всеки участник:

1. Комисията констатира за единствения участник, че
- Всички описани в Списъка документи и информация бяха налични в приложенената
оферта;
- не е налице липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние
на участника или критериите за подбор.
Предвид горното Комисията единодушно
Р Е Ш И:

Единствения
участник "НПМ-КОМЕРС" ООД гр.СЛИВЕН отговаря на
изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.
2. След като установи, че единственият участник отговаря на изискванията за лично
състояние и на критериите за подбор Комисията подробно разгледа и обсъди техническото му
предложение и констатира следното:
Техническото предложение на единствения участник в процедурата отговаря на
изискванията на Закона и Възложителя.
3. Техническото предложение на единствения участник в процедурата отговаря на
изискванията на Закона и Възложителя Комисията подробно разгледа и обсъди ценовото му
предложение и констатира следното:
Ценовото предложение на единствения участник в процедурата отговаря на
изискванията на Закона и Възложителя.
4. Комисията не предлага на Възложителя да отстрани участници от процедурата.

IX. Предложение за сключване на договор с класираните на първо място участници
и/или за прекратяване на процедурата:

1. Комисията ПРЕДЛАГА на Възложителя да сключи договори за изпълнение на
обществена поръчка с предмет: “Превоз на хемодиализно болни от дома на пациента до
Отделение по хемодиализа на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен и обратно"
с

"НПМ-КОМЕРС" ООД гр.СЛИВЕН
2. Комисията не предлага на Възложителя да прекрати процедурата.
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X. Описание на представените мостри и/или снимки:

Възложителят не е поставил условие участниците да представят мостри и/или снимки.

С това свое действие Комисията завърши своята работа, изготви Доклада по чл. 60, ал. 1
от ППЗОП. В изпълнение на чл. 60, ал. 2 от ППЗОП Комисията приложи към доклада и
Протоколи № 1/11.10.2018 г. и № 2/19.10.2018 г. от своята работа.
Настоящия доклад е изготвен от Комисията на 23.10.2018 г. и се предаде на Възложителя
ведно с Протоколи № 1/11.10.2018 г. и № 2/19.10.2018 г. и заедно с цялата документация по
обществената поръчка.
На основание чл. 60, ал. 3 от ППЗОП Доклада се подписа от всички членове на Комисията
и се предаде на Възложителя заедно с цялата документация в 15.30 часа на 23.10.2018 г.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД
/Розалинка Спасова/
ЧЛЕНОВЕ: 1. Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД
/инж. Кирил Кирилов/
2.

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

/инж. Панайот Панайотов/
3.

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

/Радост Симеонова/
4.

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

/адв. Димитър Митев/

Утвърдил Доклад № 1/23.10.2018 г. от работата на комисията на 24.10.2018 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИЗП.ДИРЕКТОР: …………………………….
/д-р Васислав Петров
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