ПРОТОКОЛ
№ 1/11.10.2018 г.

На 11.10.2018 г. в 10.00 часа комисия, назначена със Заповед № РД-08397/11.10.2018 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-I.rlek”
– АД гр.Сливен в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Розалинка Спасова – Зам.директор по административните дейности
на МБАЛ-АД-Сливен;
ЧЛЕНОВЕ: 1. адвокат Димитър Митев – правен съветник на МБАЛ-АДСливен;
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 МБАЛСливен

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:1. Галина Маврова – счетоводител при МБАЛ-АДСливен
2. д-р Иван Вълчанов – Началник ОХД към МБАЛАД-Сливен
се събра в пълен състав 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-08-348/31.08.2018 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.
Комисията започва работа след получаване на представените оферти и Приемопредавателен протокол по чл. 48, ал. 6 ППЗОП (чл. 54, ал. 1 ППЗОП).
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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 e подадена 1/една/ оферта:
№ ОПД-05-1/10.10.2018 г. – 15.50 ч. - "НПМ-КОМЕРС" ООД гр.СЛИВЕН

При отварянето на офертите в 10.00 часа на 11.10.2018 г. не присъстваха
участници или техни упълномощени представители. Не присъстваха представители на
средствата за масова информация.
Комисията отвари запечатаната непрозрачна опаковка на единствения участник
и оповести нейното съдържание и провери за наличието на отделен запечатан плик с
надпис "Предлагани ценови параметри".
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.
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:

Предложение с вх. № ОПД-05-1/10.10.2018 г. – 15.50 ч. - "НПМ-КОМЕРС" ООД
гр.СЛИВЕН

Участникът е приложил към офертата си следните документи и
информация:

№

ДОКУМЕНТИ

Вид на
документите
(оригинал или
заверено копие)

I.

Списък с документите, съдържащи се в офертата - Приложение № 1

Оригинал
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II.

Заявление за участие:
ЕЕДОП - Приложение № 2:
ЕЕДОП- „НПМ - КОМЕРС”ООД ЕЕДОП-Пламен Такиев /Трето
лице/
2.1. ЕЕДОП-„Живко Петков Транс ’’ЕООД/Трето лице/
ЕЕДОП - ЕТ„Галатея” /Трето лице/
ЕЕДОП- Йоци Крачуновски /Трето лице/
ЕЕДОП
- Вероника
Крачуновска
/Трето лице/
Документи
за доказване
на предприетите
мерки за надеждност /ако
2.2.
е приложимо/;
Декларация за съгласие от трето лице по чл. 65, ал. 3 от ЗОП /ако е
приложимо/;
Декларация по чл. 65 от Александър Иванов Декларация по чл. 65 от
2.3. Живко Петков
Декларация по чл. 65 от Пламен Такиев
Декларация по чл. 65 от Йоци Крачуновски
Декларация по чл. 65 от Вероника Крачуновска
2.4.

Декларация от подизпълнителя - Приложение № 8 /ако е
приложимо/;

2.5

Списък-декларация, съдържаща списък на отговорните лица и
водачите на МПС, които ще бъдат пряко ангажирани с
организацията, изпълнението, контрола и качеството на
извършваната услуга - Приложение № 9

Диск
CD-R – 16p.

Оригинал
Оригинал
Оригинал
Оригинал
Оригинал

Оригинал
3 листа

Оригинал /с
Декларация, съдържаща някои особени изисквания към МПС, които
приложени 6 бр.
2.6. ще бъдат пряко ангажирани с организацията, изпълнението,
снимки/
контрола и качеството на извършваната услуга ./Приложение №10/
8 листа
3.1

Техническо предложение:

Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава
3.1.1. офертата, не е законният представител на участника /ако е
приложимо/;
Техническо предложение за изпълнение на поръчката /Приложение
3.1.2. № 5/ в съответствие с техническите спецификации и изискванията
на възложителя - за съответната/ите позиция/и

Оригинал
2 листа

Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на
договор (Приложение № 3);

Оригинал

3.1.3.

3.1.4. Декларация за срока на валидност на офертата (Приложение № 4);

Оригинал
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Друга информация и/или документи, изискани от възложителя,
когато това се налага от предмета на поръчката:
1. Други: Копие на Сертификат ISO 9001;
2. Документи на водачите на автомобили: Копие на Свидетелство за
МПС – 9 бр.; Удостоверение за психологическа годност – 9 бр.;
Удостоверение водач на лек таксиметров автомобил – 9 бр.;

Копие
27листа

3. Документи на автомобилите:
Копие на свидетелство за регистрация част 1- 9 бр.; Удостоверение
за техническа изправност на ППС - 9 бр.; Полица гражданска
отговорност на автомобилистите - 9 бр.;Полица застраховка
злополука на пътниците - 9 бр.; Договор за наем на МПС - 5бр.;

Копие
51 листа

4. Удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров
превоз №07079/17.10.2005г.;
3.1.5.

Копие

5. Удостоверение за професионална компетентност на превозвач
ПКС № 008221;
6. Удостоверение за ръководител на таксиметрова дейност ПКТ №
003576;
7. Списък към Удостоверение за регистрация за извършване на
таксиметрова дейност № 12476/07.12.2016 г.;

Копие

Копие

Копие

Копие
2 листа

8. Списък към Удостоверение за регистрация за извършване на
таксиметрова дейност №6866//19.09.2005 г.;

Копие

9. Списък към Удостоверение за регистрация за извършване на
таксиметрова дейност №12094/14.03.2016 г.;

Копие

10. Списък към Удостоверение за регистрация за извършване на
таксиметрова дейност №7285/08.11.2005 г.;

Копие

11. Разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници за
7 бр. автомобили.

Копие

IV. "Предлагани ценови параметри"
4.1. Ценово предложение - Приложение № 6

Оригинал

Участникът е представил Списък на документите, съдържащи се в офертата
/Приложение № 1 от документацията за участие в процедурата/ подписан и подпечатан
от него.
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Комисията констатира, че:
- Всички описани в Списъка документи и информация бяха налични в
приложената 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:

Участникът
"НПМ-КОМЕРС" ООД гр.СЛИВЕН отговаря на
изискванията за лично състояние и на критериите за подбор и ще
разгледа техническото му предложение.

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:
Предложение с вх. № ОПД-05-1/10.10.2018 г. – 15.50 ч. - "НПМ-КОМЕРС" ООД
гр.СЛИВЕН

Участникът предлага в Техническото си предложение за изпълнение на
поръчката /Приложение № 5/ следното:
1. Място на изпълнение на поръчката: МБАЛ „Д-р Иван СелиминскиСливен” АД гр. Сливен; гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1;
2. Приема условието, изпълнение на поръчката да е за срок от две години,
като началната дата на влизане в сила на договора за възлагането на обществената
поръчка ще бъде датата на сключване на договора.
3. Предлага срок за разсрочено плащане 60 /шестдесет/ календарни дни,
след представяне на фактура.
4. При спечелване на обществената поръчка е съгласен с условията за
плащане, посочени в проекта на договор.
5. Ако бъде избран за изпълнител на настоящата поръчка декларира, че:
5.1. Транспортните средства, с които ще се извършва превоза на пациенти за
хемодиализно лечение ще отговарят на изискванията на закона и условията на
Възложителя описани в документацията на обществената поръчка.
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5.2. Има подходящи за изпълнение на поръчката налични транспортни
средства и същите имат най-малко три седящи места, предназначени за
пациентите.
5.3. В случай на нужда, ще осигури високо проходим автомобил, с който да
обезпечи своевременно транспортирането на пациенти при тежки пътни и
метеорологични условия.
5.4. Ще осигури добри условия за транспорт – работеща климатична и
отоплително вентилационна система и др. условия, способстващи за по-добър
транспорт /регулиране на седалки, облегалки и подглавници/.
5.5. Ще осигури добри хигиенни условия и задължителна дезинфекция на
автомобилите, които ще се използват за изпълнение на поръчката.
5.6. Стриктно ще спазва графика и осигури възможност за транспортиране,
освен на болни и на придружители с тях при необходимост, както и на инвалидна
количка или носилка при необходимост.
6. Запознат е със Справка за изпълнения транспорт на хемодиализно болни
за една седмица.
7. Потвърждава, че настоящата оферта е съобразена с изискванията,
посочени в документацията за участие в процедурата;
8. Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката, стриктно
спазвайки Закона и условията на Възложителя, посочени в документацията за
участие.
9. В случай, че бъде определен за изпълнител, ще представи всички
документи, необходими за подписване на договора, съгласно документацията за
участие в посочения срок от Възложителя.
10. При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
До подготвянето на официален договор, тази оферта, заедно с писменото
приемане от страна на Възложителя и известие за сключване на договор, ще
формират обвързващо споразумение между двете страни.

Комисията единодушно

Р Е Ш И:

Техническото предложение на участникът "НПМ-КОМЕРС" ООД
гр.СЛИВЕН отговаря на изискванията на Закона и Възложителя и ще
разгледа ценовото му предложение.

С това свое действие Комисията завърши дейностите си разглеждане
и обсъждане на лично състояние и на критериите за подбор, както и
техническите предложения на участниците, след което единодушно
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Р Е Ш И:

1. На основание чл. 15, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона
за
обществените поръчки, отварянето и оповестяването на ценовите
предложения ще се извърши на 19.10.2018 г./петък/ от 11.00 часа в
заседателната зала в административната сграда на МБАЛ ”Д-р Иван
Селимински-Сливен” АД – гр.Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.
2. При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да
присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени
представители, както и представители на средствата за масова информация.
3. Информацията относно датата, часа и мястото на отварянето и
оповестяването на ценовите оферти да бъде публикувана в Профила на
купувача в официалния сайт на МБАЛ ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД –
гр.Сливен.
С това свое действие комисията завърши първото си заседание,
като насрочи следващото си заседание за 19.10.2018 г./петък/ от 11.00 часа
в заседателната зала в сградата на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен”
АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” №1.

КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

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

/Розалинка Спасова/

ЧЛЕНОВЕ: 1.

Информа цията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

/инж. Кирил Кирилов /
2.

Информ ацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

/инж.Панайот Панайотов/
3.

Информ ацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

/Радост Симеонова/
4.

Информ ацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

/адв. Димитър Митев/
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