ПРОТОКОЛ
№ 1/21.07.2020 г.
На 21.07.2020 г. в 10.00 часа комисия, назначена със Заповед № РД-08361/21.07.2020 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ “Д-р Иван СелиминскиСливен” АД гр.Сливен в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Розалинка Спасова - Зам. директор по административните
дейности на МБАЛ –АД-Сливен
ЧЛЕНОВЕ: 1. инж. Панайот Панайотов- Ръководител отдел „Автотранспорт”
при МБАЛ-АД-Сливен
2. Пепа Стоянова – Главен счетоводител при МБАЛ – АД – Сливен.
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: 1. Радост Симеонова – Икономист ” ОП и маркетинг„
при МБАЛ–АД – Сливен
се събра и започна своята работа по разглеждане, оценка и класиране на
постъпилите оферти в обявената открита процедура за възлагане 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", одобрена с Решение № РД-08-304/10.06.2020 г. на Изпълнителния
директор на МБАЛ “Д-р Иван Селимински - Сливен” АД, която се провежда по реда
и условията на Закона за обществените поръчки.
Комисията започна работа след получаване на представените оферти и
Приемо-предавателен протокол по чл. 48, ал. 6 ППЗОП (чл. 54, ал. 1 ППЗОП).
Комисията се запозна със списъка с постъпилите оферти и всички членове на
комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
Комисията констатира, че за участие в откритата процедура са
подадени 2 /две/ оферти:
І. Вх. № ОПД–05-1/20.07.2020 г. 15,30 ч. - "НПМ-КОМЕРС" ООД
гр.Сливен.
ІІ. Вх. № ОПД– 05-2/20.07.2020 г. 15.55 ч. - "НИРА БУС" ООД гр.Варна;
При отварянето на офертите в 10.00 часа на 21.07.2020 г. присъстваха
представители на участниците. На основание чл. 54, ал. 1 от ППЗОП и
след проверка на документите им за самоличност и наличието на изрични
пълномощни, Комисията допусна на публичното заседание следните,
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заявили желание да присъстват, участници или техни упълно мощени
представители:
1. За "НПМ-КОМЕРС" ООД гр.Сливен – Пламен Такиев – Управител
2. За "НИРА БУС" ООД гр.Варна – Радослав Скотаров – упълномощен
представител.
Не присъстваха представители на средствата за масова информация.
Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни
опаковки и оповести тяхното съдържание и провери за наличието на отделни
запечатани пликове с надпис "Предлагани ценови параметри".
Тримата членове на комисията – Розалинка Спасова – Председател, инж.
Панайот Панайотов – член и Пепа Стоянова – член подписаха пликовете с надпис
"Предлагани ценови параметри" и техническите предложения на двамата участници.
Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат
техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на
другия участник. Те се възползваха частично от това свое право, като:
1. Управителя на участника "НПМ-КОМЕРС" ООД гр.Сливен подписа
техническото предложение на участника "НИРА БУС" ООД гр.Варна.
2. Упълномощеният представител на участника "НИРА БУС" ООД гр.Варна
подписа плика с надпис „Предлагани ценови параметри" и техническото
предложение на участника "НПМ-КОМЕРС" ООД гр.Сливен.
С това действие приключи публичната част от заседанието на комисията.
След това комисията в закрито заседание извърши проверка за съответствие с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
Във връзка с предстоящото разглеждане на офертата, Комисията извърши
справка в Търговския регистър по ЕИК на участниците и на третите лица, на чийто
капацитет са се позовали участниците.
Комисията разгледа документите по чл.39, ал.2 ППЗОП на участниците, по
реда на тяхното входиране, за съответствие с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор, поставени от Възложителя и КОНСТАТИРА СЛЕДНОТО:
Предложение с Вх. № ОПД–05-1/20.07.2020 г. 15,30 ч. - "НПМКОМЕРС" ООД гр.Сливен.
В офертата са представени следните документи:
1.Списък на документите, съдържащи се в офертата,
подпечатан от представляващ дружеството;
2. ЕЕДОП- 5 бр.;
3.Техническо предложение;
4. Запечатан непрозрачен плик с предлагани ценови параметри ;
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5. Декларации за съгласие от трето лице по чл.65, ал.3 от ЗОП – 4 бр.
6. Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване
на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд,по чл. 39, ал. 3, т. 1,
буква „д“ от ППЗОП.
Комисията констатира, че:
- Всички описани в Списъка документи и информация бяха налични в
приложената оферта;
- Съгласно изискването на чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП, участникът е
представил в офертата си 1 (един) брой еЕЕДОП за "НПМ-КОМЕРС" ООД
гр.Сливен, подписан с квалифицирани електронни подписи от лицата от чл. 40 от
ППЗОП, съгласно информацията по партидата на дружеството в Търговския
регистър.
- В част II, раздел В „Информация относно използването на капацитета на други
субекти“ на ЕЕДОП участникът е маркирал отговор „Да“.
Комисията констатира следните несъответствия с изискванията на
Възложителя и Закона :
В ЕЕДОП е налице липса, непълнота на информацията. Комисията не може по
безпорен начин да установи съответствие с изискванията към личното състояние на
участника или критериите за подбор, а именно:
- В част IV, раздел В „Технически и професионални способности“ на ЕЕДОП
участникът е декларирал 8 /осем/ транспортни средства. В тази си част, ЕЕДОП се
явява непълен и неточен, с оглед обстоятелството, че в него не е посочена
конкретна информация дали транспортните средства са технически изправни и
са преминали годишен технически преглед и дали автомобилите са
лицензирани за извършване на превоз на пътници еквивалентно или
да са включени в списъка към Удостоверението за регистрация на
участника. Не е посочена конкретна информация, относно кои са третите
лица, на чийто капацитет се позовава и техния ресурс, който икономическия
оператор ще ползва.
- В част IV: Критерии за подбор, раздел Г, от ЕЕДОП участникът е декларирал, че
притежава сертификат по БДС EN ISO 9001:2015 с посочен номер и органа, издал
сертификата. В тази си част, ЕЕДОП се явява непълен и неточен, с оглед
обстоятелството, че в него не е посочен обхвата на сертификата и валидността
му.
 По отношение използването на капацитета на други субекти.
Комисията констатира наличието на 4 бр. декларации за съгласие от трето лице
по чл.65, ал.3 от ЗОП, придружени с 4 бр. ЕЕДОП в офертата на участника
"НПМ-КОМЕРС" ООД гр.Сливен. Комисията прие, че това са третите лица, на
чийто капацитет се позовава участникът и разгледа документите.
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1. „Йоци Груп“ ЕООД гр.Сливен – Третото лице е представило декларация по
чл.65, ал.3 от ЗОП за поетите задължения, като дава съгласие, участникът
"НПМ-КОМЕРС" ООД гр.Сливен да използва техническия му ресурс – 1 бр.
транспортно средство. Представен е ЕЕДОП в електронен вид, който е
подписан цифрово от лицето по чл.40 от ППЗОП. Комисията разгледа
подробно информацията в еЕЕДОП на третото лице и констатира, че е
декларирал липсата на основания за отстраняване от процедурата и
съответствието си с критериите за подбор . Комисията констатира, че:
- В част IV, раздел В „Технически и професионални способности“ на ЕЕДОП
лицето е декларирало 1 /едно/ транспортно средство с посочен регистрационен
номер. Комисията не може по безспорен начин да установи съответствие с
изискванията към личното състояние на участника или критериите за подбор, а
именно:
В тази си част, ЕЕДОП се явява непълен и неточен, с оглед
обстоятелството, че в него не е посочена конкретна информация дали
транспортното средство е технически изправно, дали е преминало годишен
технически преглед, дали автомобила е лицензиран за извършване на
превоз на пътници еквивалентно или е включени в списъка към
Удостоверението за регистрация на участника , дали притежава
валидни застрахователни полици „Гражданска отговорност” и
„Злополука на местата в автомобила”.
2. ЕТ „Галатея-Александър Иванов“ гр. Сливен - Третото лице е представило
декларация по чл.65, ал.3 от ЗОП за поетите задължения, като дава
съгласие, участникът "НПМ-КОМЕРС" ООД гр.Сливен да използва техническия
му ресурс – 1 бр. транспортно средство. Представен е ЕЕДОП в електронен вид,
който е подписан цифрово от лицето по чл.40 от ППЗОП. Комисията
разгледа подробно информацията в еЕЕДОП на третото лице и констатира,
че е декларирал липсата на основания за отстраняване от процедурата и
съответствието си с критериите за подбор. Комисията констатира, че:
- В част IV, раздел В „Технически и професионални способности“ на ЕЕДОП
лицето е декларирало 1 /едно/ транспортно средство с посочен регистрационен
номер. Комисията не може по безспорен начин да установи съответствие с
изискванията към личното състояние на участника или критериите за подбор, а
именно:
В тази си част, ЕЕДОП се явява непълен и неточен, с оглед
обстоятелството, че в него не е посочена конкретна информация дали
транспортното средство е технически изправно, дали е преминало годишен
технически преглед, дали автомобила е лицензиран за извършване на
превоз на пътници еквивалентно или е включени в списъка към
Удостоверението за регистрация на участника, дали притежава
валидни застрахователни полици „Гражданска отговорност” и
„Злополука на местата в автомобила”.
3. „Живко Петков Транс“ ЕООД гр.Сливен - Третото лице е представило
декларация по чл.65, ал.3 от ЗОП за поетите задължения, като дава
съгласие, участникът "НПМ-КОМЕРС" ООД гр.Сливен да използва техническия
му ресурс – 1 бр. транспортно средство. Представен е ЕЕДОП в електронен вид,
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който е подписан цифрово от лицето по чл.40 от ППЗОП. Комисията
разгледа подробно информацията в еЕЕД ОП на третото лице и констатира,
че е декларирал липсата на основания за отстраняване от процедурата и
съответствието си с критериите за подбор. Комисията констатира, че:
- В част IV, раздел В „Технически и професионални способности“ на ЕЕДОП
лицето е декларирало 1 /едно/ транспортно средство с посочен регистрационен
номер. Комисията не може по безспорен начин да установи съответствие с
изискванията към личното състояние на участника или критериите за подбор, а
именно:
В тази си част, ЕЕДОП се явява непълен и неточен, с оглед
обстоятелството, че в него не е посочена конкретна информация дали
транспортното средство е технически изправно, дали е преминало годишен
технически преглед, дали автомобила е лицензиран за извършване на
превоз на пътници еквивалентно или е включени в списъка към
Удостоверението за регистрация на участника , дали притежава
валидни застрахователни полици „Гражданска отговорност” и
„Злополука на местата в автомобила”.
4. П.И.Т. - Третото лице е представило декларация по чл.65, ал.3 от ЗОП за
поетите задължения, като трето лице - собственик. Третото лице дава
съгласие, участникът "НПМ-КОМЕРС" ООД гр.Сливен да използва техническия
му ресурс – 1 бр. транспортно средство. Представеният електронен ЕЕДОП
на оптичен носител не може да бъде отворен.
На база на направените констатации, Комисията взе единодушно следното
решение:
В изпълнение на чл. 54, ал. 9 във връзка с чл.54, ал.8 от ППЗОП, в срок до 5
работни дни от получаване на настоящия протокол до 16:00 часа, участника да
представи на комисията нови ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат
допълнена и/или променена информация за "НПМ-КОМЕРС" ООД гр.Сливен
и третите лица „Йоци Груп“ ЕООД, ЕТ „Галатея-Александър Иванов“,
„Живко Петков Транс“ ЕООД и П.И.Т.
Допълнително представената информация може да обхваща и факти и
обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на офертите.
Документите да се представят на адрес: „МБАЛ „Д-р Иван Селимински- Сливен”
АД” гр.Сливен, бул."Христо Ботев"№ 1, Деловодство в непрозрачна опаковка с
надпис: „Допълнителни документи“ с посочване на предмета на обществената
поръчка, наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по
възможност – факс и електронен адрес.
Предложение с Вх. № ОПД– 05-2/20.07.2020 г. 15.55 ч. - "НИРА БУС"
ООД гр.Варна.
В офертата са представени следните документи:
1.Списък на документите, съдържащи се в
подпечатан от представляващ дружеството;

офертата,
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2. ЕЕДОП- 3 бр.;
3.Техническо предложение;
4. Запечатан непрозрачен плик с предлагани ценови параметри ;
5. Декларации за съгласие от трето лице по чл.65, ал.3 от ЗОП – 2 бр.
6. Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване
на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд,по чл. 39, ал. 3, т. 1,
буква „д“ от ППЗОП.
7. Копие на Договори за наем-трети лица-2 бр.
8. Заверено копие на лиценз за международен автобусен превоз на пътници
за чужда сметка или срещу възнаграждение.
9. Заверено копие на сертификат БДС EN ISO 9001:2015.
Комисията констатира, че:
- Всички описани в Списъка документи и информация бяха налични в
приложената оферта;
- Съгласно изискването на чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП, участникът е
представил в офертата си 1 (един) брой еЕЕДОП за "НИРА БУС" ООД гр.Варна,
подписан с квалифициран електронни подписи от лицата от чл. 40 от ППЗОП,
съгласно информацията по партидата на дружеството в Търговския регистър.
- В част II, раздел В „Информация относно използването на капацитета на
други субекти“ на ЕЕДОП участникът е маркирал отговор „Да“.
Комисията констатира следните несъответствия с изискванията на
Възложителя и Закона :
В Част II: „Информация за икономическия оператор“ , раздел А „Информация за
икономическия оператор“ от ЕЕДОП на участника "НИРА БУС" ООД, в поле
„Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена
поръчка заедно с други икономически оператори?“ участникът е посочил отговор
„Да“. В подточка „а“ „Посочете ролята на икономическия оператор в групата
(ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи...)“ е попълнено "НИРА
БУС" ООД – Участник, а в подточка „б“ на същото поле „Посочете другите
икономически оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на
обществена поръчка“ са посочени две фирми –трети лица, предоставящи технически
ресурс, което обстоятелство се явява неправилно.
Третите лица, на чийто капацитет се позовава участникът и техния ресурс,
който икономическия оператор ще ползва не се явяват като част от група,
консорциум, съвместно предприятие или други подобни.
В тази си част, ЕЕДОП се явява неточен, с оглед на което участникът следва да
коригира информацията.
 По отношение използването на капацитета на други субекти.
Комисията констатира наличието на 2 бр. декларации за съгласие от трето лице
по чл.65, ал.3 от ЗОП, придружени с 2 бр. ЕЕДОП в офертата на участника
"НИРА БУС" ООД гр.Варна. Комисията прие, че това са третите лица, на
чийто капацитет се позовава участникът и разгледа документите.
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1. „ДС Травел“ ЕООД гр.Бургас – Третото лице е представило декларация по
чл.65, ал.3 от ЗОП за поетите задължения, като дава съгласие, участникът "НИРА
БУС" ООД гр.Варна да използва техническия му ресурс – 1 бр. транспортно
средство. Представен е ЕЕДОП в електронен вид, който е подписан цифрово от
лицето по чл.40 от ППЗОП. Комисията разгледа подробно информацията в еЕЕДОП
на третото лице и констатира, че е декларирал липсата на основания за отстраняване
от процедурата и съответствието си с критериите за подбор. Комисията установи, че
лицето отговаря на изискванията на Възложителя за лично състояние и на
критериите за подбор.
2. „Покой-Райна Ганева“ ЕООД гр.Варна – Третото лице е представило
декларация по чл.65, ал.3 от ЗОП за поетите задължения, като дава съгласие,
участникът "НИРА БУС" ООД гр.Варна да използва техническия му ресурс – 1 бр.
транспортно средство. Представен е ЕЕДОП в електронен вид, който е подписан
цифрово от лицето по чл.40 от ППЗОП. Комисията разгледа подробно информацията
в еЕЕДОП на третото лице и констатира, че е декларирал липсата на основания за
отстраняване от процедурата и съответствието си с критериите за подбор. Комисията
установи, че лицето отговаря на изискванията на Възложителя за лично състояние и
на критериите за подбор.
На база на направените констатации, Комисията взе единодушно следното решение:
В изпълнение на чл. 54, ал. 9 във връзка с чл.54, ал.8 от ППЗОП, в срок до 5
работни дни от получаване на настоящия протокол до 16:00 часа, участника да
представи на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат
променена допълнена и/или информация за "НИРА БУС" ООД гр.Варна.
Допълнително представената информация може да обхваща и факти и
обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на офертите.
Документите да се представят на адрес: „МБАЛ „Д-р Иван Селимински- Сливен”
АД” гр.Сливен, бул."Христо Ботев"№ 1, Деловодство в непрозрачна опаковка с
надпис: „Допълнителни документи“ с посочване на предмета на обществената
поръчка, наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по
възможност – факс и електронен адрес.
С това свое действие Комисията завърши дейностите си разглеждане и обсъждане на
лично състояние и на критериите за подбор, след което единодушно
Р Е Ш И:
1. Завършва първото си заседание, като насрочва следващото си заседание след
изтичане на срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП в заседателната зала в сградата на МБАЛ
„Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” №1.
2. На основание чл.54, ал.9 от ППЗОП да изиска от участниците да представят
липсващата информация и да отстранят констатираните непълноти и/или
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несъответствия с изискванията на възложителя към личното състояние и/или
критериите за подбор, като представят нов ЕЕДОП и/или други документи, които
съдържат променена допълнена и/или информация, съобразно констатациите,
отразени по-горе в настоящия протокол, в срок от пет работни дни от получаване на
протокола.
3. На основание чл.54, ал.8 от ППЗОП комисията изпраща настоящия протокол до
всички участници. Протоколът се предоставя за публикуване в електронната преписка
на обществената поръчка в профила на купувача на възложителя в деня на
изпращането му на участниците на адрес: http://zop.mbal.sliven.net/auction/99/.
Настоящият протокол е съставен и подписан от председателя и членовете на
комисията на 27.07.2020 г.

КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Заличено на осн. чл.36а, ал.3 от ЗОП
/Розалинка Спасова/
ЧЛЕНОВЕ: 1.

Заличено на осн. чл.36а, ал.3 от ЗОП

/инж. Панайот Панайотов/
2.

Заличено на осн. чл.36а, ал.3 от ЗОП

/Пепа Стоянова/

8

