ПРОТОКОЛ
№ 1/05.06.2019 г.
На 05.06.2019 г. в 10.00 часа комисия, назначена със Заповед № РД-08-248/ 05.06.2019 г.
на Изпълнителния директор на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен в
състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Розалинка Спасова – Зам.директор по административните дейности на
МБАЛ-АД-Сливен;
ЧЛЕНОВЕ: 1. д-р Мариета Алексиева – Епидемиолог при МБАЛ-АД- Сливен;
2. адвокат Димитър Митев – правен съветник на МБАЛ-АД-Сливен;
3. м.с. Красимира Танева – главна медицинска сестра на МБАЛ-АД-Сливен;
4. Радост Симеонова - Организатор „Маркетинг„ към МБАЛ-АД – Сливен
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: 1. Марина Йорданова – ст. мед. сестра на ЕО при МБАЛ – АД
гр.Сливен
2. инж. Кирил Кирилов – н-к „Стопански отдел” при МБАЛ-АДСливен
се събра в пълен състав и започна своята работа по разглеждане, оценка и класиране
на постъпилите оферти в обявеното публично състезание за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Транспорт и обезвреждане на опасни болнични отпадъци“, одобрена с
Решение № РД-08-210/13.05.2019 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 своята работа след получаване на представените оферти и
Приемо-предавателен протокол по чл. 48, ал. 6 от 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 публичното състезание са подадени 3/три/ оферти:
І.вх.№ ОДП-05-1/04.06.2019 г. 11.10 ч. - "Ловамед груп“ ООД гр.Стара Загора;
ІІ. вх.№ ОДП-05-2/04.06.2019 г. 15.25 ч. - "Трансмедико“ ЕООД гр.Хасково;
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ІІІ. вх.№ ОДП-05-3/04.06.2019 г. 15.45 ч. - "Еко Инвест Бг Сервиз“ ЕООД
гр.Бургас.
След попълване на декларациите по чл.103 от ЗОП, комисията пристъпи към отваряне
на офертите по реда на тяхното входиране за проверка за съответствие с условията за
участие и изискванията, на които следва да отговаря участника.
На основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП и след проверка на документите за самоличност
и наличието на изрично пълномощно, Комисията допусна, при действията на си по ал. 3-5 на
чл. 54 от ППЗОП, да присъства, заявилия желание упълномощен представител на "Еко
Инвест Бг Сервиз“ ЕООД гр.Бургас – Стефан Василев.
При отварянето на офертите в 10.00 часа на 05.06.2019 г. не присъстваха
представители на средствата за масова информация.
Комисията отвори запечатаните непрозрачни опаковки на тримата участници,
оповести тяхното съдържание и провери за наличието на отделни запечатани пликове с
надпис "Предлагани ценови параметри".
Трима от членовете на комисията – Розалинка Спасова – Председател, Димитър
Митев – член и д-р Мариета Алексиева – член подписаха техническите предложения и
пликовете с надпис "Предлагани ценови параметри" на тримата участници.
Председателят на комисията предложи на присъстващия упълномощен представител на
участника "Еко Инвест Бг Сервиз“ ЕООД гр.Бургас да подпише техническите предложения,
както и пликовете с ценовите предложения на другите участници, но той не се възползва от
това свое право.
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.
Комисията разгледа документите по чл.39, ал.2 ППЗОП за съответствие с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и
КОНСТАТИРА СЛЕДНОТО:
І. Предложение вх.№ ОДП-05-1/04.06.2019 г. 11.10 ч. - "Ловамед груп“ ООД
гр.Стара Загора;
Участникът е приложил към офертата си следните документи и информация:

№

I
II

ДОКУМЕНТИ
Списък с документите, съдържащи се в офертата Приложение № 1
Заявление за участие:

2.1.

ЕЕДОП – Приложение 2

III
3.1

Оферта:
Техническо предложение

Вид на
документите
(оригинал
или заверено
копие)
Оригинал
Оригинал и
запис на CD
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Техническо предложение за изпълнение на поръчката
3.1.1. /Приложение 5/ в съответствие с техническите спецификации и
изискванията на възложителя
Декларация по чл.39, ал.3, т.1, буква „д” от ППЗОП
3.1.2. (приложение №4)
Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на
договор
3.1.4. Декларация за срока на валидност на офертата
3.2. Технически и професионални способности
Списък на осн. Чл.64, ал.2 от ЗОП за изпълнени услуги,
идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с
3.2.1.
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с
доказателство за извършената услуга.
Декларация за техническото оборудване, ресурсни и
3.2.2. организационни възможности за изпълнение на поръчката, с
приложени доказателства
3.1.3.

Оригинал
Оригинал
Оригинал
Оригинал
Оригинал
Заверени
копия
Оригинал

3.2.3.

Декларация за наличието на МПС с АДР оборудване, с
приложени доказателства

Оригинал

3.2.4.

Декларация списък на лицата, които са пряко ангажирани с
изпълнението на услугата, с приложени доказателства;

Оригинал

3.2.5.

Декларация за наличието на собствени специализирани
контейнери, с приложени доказателства;

Оригинал

3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.

3.3.4.
3.3.5.
3.4.
3.4.1.

3.4.2.
3.5.
3.5.1.

Годност (правоспособност) за упражняване на
професионална дейност
Декларация местонахождение на инсталация за третиране на
опасни болнични отпадъци и срок за изпълнение в кризисни
ситуации
Разрешение за извършване на дейности по третиране на
отпадъци на основание чл.71 във вр. С чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО
Регистрационен документ за извършване на дейности по
транспортиране на отпадъци на основание чл.78, ал.9, във вр.
Чл.35, ал.1, т.1 и т.5 от ЗУО
Договор с Инсенератор за обезвреждане на телесни части и
органи, вкл. Банки за кръв и кръвни продукти от Приложение
№1 към Наредба №2 от 23.07.2014 г. за класификация на
отпадъците
Декларация за валидност срок на договор Инсенератор
Системи за управление на качеството
Валиден сертификат, издаден от акредитирана институция за
внедрена система за управление на качеството на дейността,
предмет на поръчката, за съответствие с изискванията на
стандарт ISO 9001:2015, издаден на името на участника
Валиден сертификат, издаден от акредитирана институция за
внедрена система за управление на качеството на дейността,
предмет на поръчката, за съответствие с изискванията на
стандарт ISO 14001:2015, издаден на името на участника
Други
Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП за липса на подизпълнител

Оригинал
Заверено
копие
Заверено
копие
Заверено
копие
Оригинал
Заверено
копие
Заверено
копие

Оригинал
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Декларация за липса на свързаност с друг участник, съгласно
3.5.2. чл.101, ал.11, във вр. с чл.107, т. 4 от ЗОП
3.5.3. Декларация във връзка с чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРС
3.5.4. Представяне на участника
Декларация списък на всички задължени лица по смисъла на
3.5.5. чл.54, ал.2 от ЗОП
3.5.6. Декларация във връзка с чл.6, ал.2 от ЗМИП
3.5.7. Декларация по Закона за защита на лични данни
Декларация за конфицидиалност съгласно чл.102, ал.1 и 2 от
3.5.8. ЗОП
"Предлагани ценови параметри"
ІV
4.1. Ценово предложение – Приложение 6

Оригинал
Оригинал
Оригинал
Оригинал
Оригинал
Оригинал
Оригинал

4.1.1. Ценово предложение – Приложение 6
Участникът е представил коректно и пълно попълнен Списък на документите,
съдържащи се в офертата /Приложение № 1 от документацията за участие в процедурата/,
подписан и подпечатан от управителя, представляващ дружеството.
Комисията констатира, че:
1. Всички описани в Списъка документи и информация бяха налични в приложената
оферта;
2. Е-ЕЕДОП е подписан от лицата по чл. 54, ал.2 и чл.55, ал.3 от ЗОП.
3. За проверка на съответствието с критериите за подбор, Комисията направи справка
в сайта на Изпълнителна агенция по Околна среда - Публичен регистър на лицата,
притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци и констатира следното :
- Участникът е декларирал в ЕЕДОП притежанието на две удостоверения : Решение
на МОСВ и РИОСВ град Стара Загора за третиране на отпадъци - № 13–ДО–494-00 от
30.07.2013 г. и Регистрационен документ на МОСВ и РИОСВ гр. Стара Загора за събиране и
транспортиране на отпадъци - №13–РД–229–02 от 13.04.2017 г.
При разглеждане на разрешените за дейности кодове за опасни отпадъци, Комисията
не констатира, липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително
нередовност или фактическа грешка към критериите за подбор.
4. Комисията констатира, че техническите възможности на участника отговарят на
изискванията на Възложителя.
Предвид горното Комисията единодушно
Р Е Ш И:
Участникът "Ловамед груп“ ООД гр.Стара Загора отговаря на изискванията
за лично състояние и на критериите за подбор и ще разгледа техническото
му предложение.
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ІІ. Предложение вх.№ ОДП-05-2/04.06.2019 г. 15.25 ч. - "Трансмедико“ ЕООД
гр.Хасково;
Участникът е приложил към офертата си сл едните документи и информация:

№

ДОКУМЕНТИ

Списък с документите, съдържащи се в офертата Приложение № 1
II
Заявление за участие:
2.1. ЕЕДОП – Приложение 2
III Оферта:
3.1 Техническо предложение
Техническо предложение за изпълнение на поръчката
3.1.1. /Приложение 5/ в съответствие с техническите спецификации и
изискванията на възложителя
Декларация по чл.39, ал.3, т.1, буква „д” от ППЗОП
3.1.2. (приложение №4)
I

Вид на
документите
(оригинал
или заверено
копие)
Оригинал
запис на CD

Оригинал
Оригинал
Заверено
копие

3.1.4.

Удостоверение за добро изпълнение от „АДЖИБАДЕМ СИТИ
КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА” ЕАД.
Справка за приетите опасни болнични отпадъци по договор за
месец март 2019 г.;

3.1.5.

Справка за приетите опасни болнични отпадъци по договор за
месец април 2019 г.;

Заверено
копие

3.1.6.

Справка за приетите опасни болнични отпадъци по договор за
месец май 2019 г.;

Заверено
копие

3.1.3.

3.1.7. Сертификат ISO 9001:2015
3.1.8. Сертификат ISO 14001:2015
3.1.9. Сертификат ВS OHSAS 18001:2007
3.1.10. 3 бр. ADR-свидетелства за водач, превозващ опасни товари
ІV
4.1.

"Предлагани ценови параметри"
Ценово предложение – Приложение 6

Заверено
копие

Заверено
копие
Заверено
копие
Заверено
копие
Заверено
копие
Оригинал

Участникът е представил коректно и пълно попълнен Списък на документите,
съдържащи се в офертата /Приложение № 1 от документацията за участие в процедурата/,
подписан и подпечатан от управителя, представляващ дружеството.
Комисията констатира, че:
1. Всички описани в Списъка документи и информация бяха налични в приложената
оферта;
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2. Е-ЕЕДОП е подписан от лицата по чл. 54, ал.2 и чл.55, ал.3 от ЗОП.
3. За проверка на съответствието с критериите за подбор, Комисията направи справка
в сайта на Изпълнителна агенция по Околна среда - Публичен регистър на лицата,
притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци и констатира следното :
- Участникът е декларирал в ЕЕДОП притежанието на две удостоверения :
Разрешение № 14-РД-174-03 от 01.03.2019 г. за регистрация по чл. 35 от ЗУО, изд. от
Министерство на околната среда и водите, Регионална инспекция- Хасково и Решение № 04ДО-820-02 от 20.02.2019 г. изд. от Министерство на околната среда и водите, Регионална
инспекция по околната среда и водите - Велико Търново за извършване дейности по
третиране на отпадъци. При разглеждане на разрешените за дейности кодове за опасни
отпадъци, Комисията констатира, че в Решение № 04-ДО-820-02 от 20.02.2019 г. има
описани дейности за код 180103* с код D9, но липсва дейност за обезвреждане на
отпадъци по код 180101 с код D9.
В Обявлението и документацията на обществената поръчка, в „Изисквания за годност
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност на участниците“,
Възложителят е поставил изискване :
„За извършване на дейностите по предмета на поръчката участниците следва да
притежават валидно за срока на договора разрешение съгласно чл.35, ал.1 от Закона за
управление на отпадъците, издадено от РИОСВ, в което да са включени дейностите за
приемане, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци по съответните
кодове за опасни отпадъци, попадащи в обхвата на предмета на обществената поръчка, както и
дейности с код D9 за обезвреждане на отпадъци за кодове 18.01.01 и 18.01.03*“.
Комисията констатира следните несъответствия с изискванията на Възложителя и
Закона :
В ЕЕДОП е налице липса/непълнота на информацията, а именно: Липсва
информация за валидно разрешение за дейност за обезвреждане на отпадъци
по код 180101 с код D9, което е несъответствие с критериите за подбор.
4. Комисията констатира, че техническите възможности на участника отговарят на
изискванията на Възложителя.
Предвид горното и на основание чл.104, ал.4 от ЗОП и във вр.с чл.54, ал.8 и ал.9 от
ППЗОП, Комисията
Р Е Ш И:
В срок от 5 работни дни от получаване на настоящия протокол, участникът
"Трансмедико“ ЕООД гр.Хасково да представи допълнително следната информация
и/или документи :
-Коректно и пълно попълнен е-ЕЕДОП, в който да е посочено валидно за срока на
договора разрешение съгласно чл.35, ал.1 от Закона за управление на отпадъците, издадено от
РИОСВ, в което да са включени дейности с код D9 за обезвреждане на отпадъци за код
18.01.01.
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ІІІ. Предложение вх.№ ОДП-05-3/04.06.2019 г. 15.45 ч. - "Еко Инвест Бг
Сервиз“ ЕООД гр.Бургас;
Участникът е приложил към офертата си следните документи и информация:

№

I
II
2.1.

ДОКУМЕНТИ
Списък с документите, съдържащи
офертата - Приложение № 1
Заявление за участие:
ЕЕДОП – Приложение 2

се

Вид на
документите
(оригинал или
заверено копие)
Оригинал
в

Запис
електронен
носител

на

Документи за доказване на предприетите мерки
за надеждност /ако е приложимо/;
Декларация за съгласие от трето лице по чл. 65,
2.3.
ал. 3 от ЗОП /ако е приложимо/;
Документите по чл.37, ал.4 от ППЗОП, когато
2.4.
участникът е обединение /ако е приложимо/
Декларация от подизпълнителя (Приложение
2.5. №3) /в случай, че се предвижда участие на
подизпълнител/
ІІІ Оферта:
3.1. Техническо предложения
Техническо предложение за изпълнение на поръчката
Оригинал
/Приложение
5/
в
съответствие
с
техническите
3.1.1.
спецификации и изискванията на възложителя
Декларация по чл.39, ал.3, т.1, буква „д” от
Оригинал
3.1.2.
ППЗОП (Приложение №4);
Друга информация и/или докумен ти, изискани
Декларация 3.1.3. от възложителя, когато това се налага от оригинал
предмета на поръчката: (ако е приложимо )
ІV "Предлагани ценови параметри"
Ценово предложение – Приложение 6
4.1
2.2.

4.1.1.

Ценово предложение /Приложение 6/

Оригинал

Участникът е представил Списък на документите, съдържащи се в офертата
/Приложение № 1 от документацията за участие в процедурата/.
1.
Комисията констатира, че всички описани в Списъка документи и информация
бяха налични в приложената оферта.
2. Участникът е представил е-ЕЕДОП на електронен носител.
Комисията констатира следните несъответствия с изискванията на Възложителя
и Закона :
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1 В Списъкът на документите, съдържащи се в офертата не е попълнена коректно
графата „Вид на документите (оригинал или заверено копие)”, както и същият не е
надлежно подписан и подпечатан от законния представител на участника.
Съгласно документацията към поръчката и указанията за подготовката, както и
изисквания към съдържанието - документите се подписват от законните представители на
участниците.
2. Е-ЕЕДОП е подписан от лицата по чл. 54, ал.2 и чл.55, ал.3 от ЗОП.
3. За проверка на съответствието с критериите за подбор, Комисията направи справка
в сайта на Изпълнителна агенция по Околна среда - Публичен регистър на лицата,
притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци и констатира следното :
- Участникът е декларирал в ЕЕДОП притежанието на следните удостоверения :
1. Решение № 02-ДО-462-00 от 21.03.2014 изменено и допълнено с Решение № 02ДО-462-01 от 19.10.2015 г издадено то РИОСВ–Бургас, безсрочни .
2. Решение № 02-РД-361-00 от 12.11.2015 г. изменено и допълнено с Решение № 02РД-361-01 от 21.10.2016 г. Издадено от РИОСВ – Бургас, безсрочни.
При разглеждане на разрешените за дейности кодове за опасни отпадъци, Комисията
констатира, че в сайта на Изпълнителна агенция по Околна среда са регистрирани две
действащи решения : Решение № 02-ДО-462-01 от 19.10.2015 г издадено то РИОСВ–Бургас
и Решение № 02-ДО-462-01 от 19.10.2015 г. издадено то РИОСВ–Бургас .
В Решение № 02-ДО-462-01 от 19.10.2015 г има описани дейности за код 180101 и
180103*, но липсва дейност за обезвреждане на отпадъци по код 180101 и
180103* с код D9.
В Обявлението и документацията на обществената поръчка, в „Изисквания за годност
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност на участниците“,
Възложителят е поставил изискване :
„За извършване на дейностите по предмета на поръчката участниците следва да
притежават валидно за срока на договора разрешение съгласно чл.35, ал.1 от Закона за
управление на отпадъците, издадено от РИОСВ, в което да са включени дейностите за
приемане, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци по съответните
кодове за опасни отпадъци, попадащи в обхвата на предмета на обществената поръчка, както и
дейности с код D9 за обезвреждане на отпадъци за кодове 18.01.01 и 18.01.03*“.
Комисията констатира следните несъответствия с изискванията на Възложителя и
Закона :
В ЕЕДОП е налице липса/непълнота на информацията, а именно: Липсва
информация за валидно разрешение за дейност за обезвреждане на отпадъци
по код 180101 с код D9 и по код 180103* с код D9, което е несъответствие с
критериите за подбор.
4. Комисията констатира, че техническите възможности на участника отговарят на
изискванията на Възложителя.
Предвид горното и на основание чл.104, ал.4 от ЗОП и във вр.с чл.54, ал.8 и ал.9 от
ППЗОП, Комисията
Р Е Ш И:
В срок от 5 работни дни от получаване на настоящия протокол, участникът "Еко
Инвест Бг Сервиз“ ЕООД гр.Бургас да представи допълнително следните документи
и/или информация :
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1. Коректно и пълно попълнен и подписан от законния представител на участника
Списък на документите съдържащи се в оферта / Приложение 1/.
2. Коректно и пълно попълнен е-ЕЕДОП, в който да е посочено валидно за срока на
договора разрешение съгласно чл.35, ал.1 от Закона за управление на отпадъците, издадено от
РИОСВ, в което да са включени дейности с код D9 за обезвреждане на отпадъци за кодове
18.01.01. и 180103*.
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:
Завършва първото си заседание, като насрочва следващото си заседание
след изтичане на срока по чл.54, ал.9 о т ППЗОП в заседателната зала в сградата
на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев”
№1.

КОМИСИЯ :
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Информацията е заличена на осн. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

/Розалинка Спасова/
ЧЛЕНОВЕ:1.

Информацията е заличена на осн. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

/д-р Мариета Алексиева /
2.

Информацията е заличена на осн. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

/адв. Димитър Митев/
3.

Информацията е заличена на осн. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

/м.с. Красимира Танева/
4.

Информацията е заличена на осн. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

/Радост Симеонова/

9

