ПРОТОКОЛ
№ 1/29.11.2018 г.
На 29.11.2018 г. в 10.00 часа комисия, назначена със Заповед № РД-08476/29.11.2018 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ “Д-р Иван Селимински” – АД
гр.Сливен в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Розалинка Спасова – Зам.директор по административните
дейности на МБАЛ -Сливен-АД;
ЧЛЕНОВЕ:

1. д-р Иван Вълчанов – Началник на Отделение по хемодиализа на
МБАЛ - Сливен-АД;
2. адвокат Димитър Митев – правен съветник на МБАЛ -СливенАД;
3. Радост Симеонова-Организатор „Маркетинг„ към МБАЛ–
Сливен-АД;
4. Кирил Кирилов – Началник Стопански отдел на МБАЛ - Сливен–
АД

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: “ Доставка, монтаж, пускане в експлоатация,
обучение за работа и гаранционна поддръжка на фабрично нови 7 /седем/ броя
апарати за хемодализно лечение за нуждите на „МБАЛ Д-р Иван СелиминскиСливен” АД”, одобрена с Решение № РД-08-446/06.11.2018 г. на Изпълнителния
директор на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен” АД , която се провежда по реда и
условията на Закона за обществените поръчки.
Председателят на комисията получи от служител в деловодството на МБАЛ
„Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, срещу подпис, Списък на
участниците, подали оферти за участие в обществената поръчка.
Комисията започна работа след получаване на представените оферти и
Приемо-предавателен протокол по чл. 48, ал. 6 ППЗОП (чл. 54, ал. 1 ППЗОП).
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Комисията констатира, че
за участие в публичното състезание са подадени 2/две/ оферти:
вх.№ ОДП-05-1/27.11.2018 г. 10.30
България“ ЕООД гр.Габрово;

ч.

-

"Фрезениус

Медикъл

Кеър

вх.№ ОДП-05-2/28.11.2018 г. 10.00 ч. - "Марвена Диагностика“ ЕООД
гр.София.
В изпълнение на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, всички членове на комисията попълниха
декларации относно изискванията на чл. 103, ал. 2 от ЗОП и пристъпиха към отваряне
на офертите по реда на тяхното входиране за проверка за съответствие с условията за
участие и изискванията, на които следва да отговарят.
При отварянето на офертите в 10.00 часа на 29.11.2018 г. не присъстваха
участници или техни упълномощени представители. Не присъстваха представители
на средствата за масова информация.
Предложение вх.№ ОДП-05-1/27.11.2018 г. 10.30 ч. - "Фрезениус Медикъл
Кеър България“ ЕООД гр.Габрово

Комисията отвари запечатаната непрозрачна опаковка на участника, 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 Кирил Кирилов – член подписаха техническото предложение и плика
с надпис "Предлагани ценови параметри" участника "Фрезениус Медикъл Кеър
България“ ЕООД гр.Габрово.
Предложение вх.№ ОДП-05-2/28.11.2018 г. 10.00 ч. - "Марвена Диагностика“
ЕООД гр.София

Комисията отвари запечатаната непрозрачна опаковка на участника, 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 Кирил Кирилов – член подписаха техническото предложение и плика
с надпис "Предлагани ценови параметри" участника "Марвена Диагностика“ ЕООД
гр.София.
С това действие приключи публичната част от заседанието на комисията.
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След това комисията в закрито заседание извърши проверка за съответствие с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
Във връзка с предстоящото разглеждане, комисията извърши справка в
Търговския регистър, по ЕИК на участниците, копия от които са приложени към
настоящия протокол.
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 вх.№ ОДП-05-1/27.11.2018 г. 10.30 ч. - "Фрезениус Медикъл
Кеър България“ ЕООД гр.Габрово

Участникът е приложил към офертата с и следните документи и
информация:

№

ДОКУМЕНТИ

Вид на
документите
(оригинал
или заверено
копие)
оригинал

Списък с документите, съдържащи се в офертата Приложение № 1
II
Заявление за участие:
Ел.вариант
2.1. ЕЕДОП – Приложение 2 /ел.вариант/
III Оферта:
3.1 Техническо предложение
Техническо предложение за изпълнение на поръчката оригинал
3.1.1. /Приложение 5/ в съответствие с техническите спецификации и
изискванията на възложителя
I

Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на
оригинал
договор (Приложение №3);
Декларация за срока на валидност на офертата (Приложение № оригинал
3.1.3.
4);
Друга информация и/или документи, изискани от възложителя,
когато това се налага от предмета на поръчката:
1. Каталог;
3.1.4. 2. Технически документи на производителя /извадки от оригинал
3.1.2.

ІV
4.1

инструкции за употреба,сервизно ръководство/

оригинал

"Предлагани ценови параметри"
Ценово предложение – Приложение 6

оригинал
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Участникът е представил 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:
- Всички описани в Списъка документи и информация бяха налични в
приложената оферта;
- В е-ЕЕДОП, подписан от лицето по чл. 54, ал.2 и чл.55, ал.3 от ЗОП
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
"Фрезениус Медикъл Кеър България“ ЕООД
гр.Габрово отговаря на изискванията за лично състояние и на
критериите за подбор и ще разгледа т ехническото му предложение.

Предложение вх.№ ОДП-05-2/28.11.2018 г. 10.00 ч. - "Марвена Диагностика“
ЕООД гр.София.

Участникът е приложил към офертата си следните документи и
информация:

№

I
II
2.1.
III
3.1

ДОКУМЕНТИ
Списък с документите, съдържащи се в офертата Приложение № 1
Заявление за участие:
ЕЕДОП – Приложение 2 /ел.вариант/
Оферта:
Техническо предложение

Вид на
документите
(оригинал
или заверено
копие)
оригинал

Ел.вариант

Нотариално
заверено
копие
Техническо предложение за изпълнение на поръчката оригинал
3.1.2. /Приложение 5/ в съответствие с техническите спецификации и
изискванията на възложителя
Пълномощно на името на Силвия Кирова за представителство
3.1.1.
на Марвена Диагностика ЕООД в процедури по ЗОП

3.1.3.

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

оригинал
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3.1.4.

Декларация за срока на валидност на офертата (Приложение № оригинал
4);
Друга информация и/или документи, изискани от възложителя,
когато това се налага от предмета на поръчката:
оригинал
1. Опис на представените каталози от производителя;
2. Каталог 1 за хемодиализен апарат модел АК 98 на заверено
Baxter/Gambro
копие

3. Каталог за U 9000-ултрафилтър за ултра чиста диализна
3.1.5. течност на Baxter/Gambro

заверено
копие

4. Извадка от ръководство за употреба на хемодиализен
апарат модел АК 98 на Baxter/Gambro
заверено
5. Декларация от производителя за съответствие на копие
оферираната апаратура с техническата спецификация на
заверено
Възложителя
копие
оригинал
3.1.6. Декларация за конфиденциалност по чл.102, ал.1 от ЗОП
ІV "Предлагани ценови параметри"
оригинал
4.1 Ценово предложение – Приложение 6

Участникът е представил Списък на документите, съдържащи се в офертата
/Приложение № 1 от документацията за участие в процедурата/ подписан и
подпечатан от упълномощеното лице.
Комисията констатира, че:
- Всички описани в Списъка документи и информация бяха налични
в приложената оферта.
Участникът е представил е-ЕЕДОП на електронен носител, подписан
от лицето по чл. 54, ал.2 и чл.55, ал.3 от ЗОП.
Комисията констатира следните несъответствия с изискванията на Възложителя и
Закона :
- В ЕЕДОП е налице липса, непълнота на информацията. Комисията
не може да установи съответствие с изискванията към критериите за
подбор, а именно:
Изисквания на Възложителя, относно техническите възможности на
участниците
Минимални изисквания:
Участникът да има изпълнен през последните три години, считано от датата,
определена като краен срок за представяне на офертите, най-малко един договор за
доставки на медицинска апаратура, идентична или сходна с предмета на
обществената поръчка. Под „дейности, които са идентични или сходни” с предмета на
обществената поръчка да се разбира доставка на апарати за хемодиализа.
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В таблица „В“: Технически и професионални способности, част IV „Критерии за
подбор" на ЕЕДОП, участникът е посочил информация за 4 изпълнени договора.
След проверка на посочената информация в регистъра на АОП и
профилите на купувачите на посочените Възложители , Комисията
констатира следното :
1. Деклариран е изпълнен договор с Община Карлово за периода
03.04.2013 г. – 03.09.2014 г., който срок е извън посоченото изискване :
„Участникът да има изпълнен през последните три години, считано от датата,
определена като краен срок за представяне на офертите, най-малко един договор за
доставки на медицинска апаратура, идентична или сходна с предмета на
обществената поръчка“.
2. Деклариран е изпълнен договор с МБАЛ „Пазарджик“ АД
гр.Пазарджик за периода 29.02.2016 г. – 19.08.2016 г., като предмета на
доставката е графичен аналогов рентгенов апарат и хематологичен
анализатор – предмета не е идентичен или сходен, съгласно изискването на
Възложителя.
3. Деклариран е изпълнен договор с ДКЦ „Свети Георги“ ЕООД
гр.Пловдив за периода 06.12.2016 г. – 06.12.2017 г., като предмета на
доставката е лабораторна апаратура – биохимичен и имунологичен
анализатори – предмета не е идентичен или сходен, съгласно изискването
на Възложителя.
4. Деклариран е изпълнен договор с Община Самоков за периода
26.05.2017-26.05.2018 г., като предмета на доставката е лабораторна
апаратура –имунологичен анализатор – предмета не е идентичен или
сходен, съгласно изискването на Възложителя.
Комисията не може да установи съответствие с изискванията към
критериите за подбор на участника "Марвена Диагностика“ ЕООД
гр.София.
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 "Марвена Диагностика“ ЕООД гр.София да представи
допълнително следните документи и/или информация :
- Коректно и пълно попълнен е-ЕЕДОП, с отразени описаните по-горе
констатации и несъответствия за установяване на съответствие с
изискванията към критериите за подбор на участника .
С това свое действие Комисията завърши дейностите си
разглеждане и обсъждане на лично състояние и на критериите за подбор,
след което единодушно
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Р Е Ш И:
Завършва първото си заседание, като насрочва следващото си
заседание за 10.12.2018 г. /понеделник/ от 11.00 часа в заседателната зала
в сградата на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД гр. Сливен, бул. „Христо
Ботев” №1.

КОМИСИЯ :
ПР ЕДСЕДАТЕЛ: 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 Иван Вълчанов/
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

/инж.Кирил Кирилов/
4.

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

/Радост Симеонова/
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