Р Е Ш Е Н И Е
№ РД-08- 77
гр.Сливен, 21.02.2019 г.
На основание чл. 108, т. 1 и във връзка с чл.22, ал.1, т.6 от Закона за
обществените поръчки и във връзка с обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор
за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на работниците и служителите в
МБАЛ"Д-р Иван Селимински-Сливен" АД Сливен”, одобрена с Решение № РД-08516/14.12.2018 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен”
АД Сливен”, /Обявлението за която е публикувано в Регистъра на обществените поръчки
в АОП под № 883591 от 17.12.2018 г. и номер на поръчката в АОП 00705-2018-0013/ и
Доклад от 20.02.2019 г. по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП, ведно с приложените към него
Протоколи № 1/24.01.2019 г. ; № 2/11.02.2019 г. , № 3/14.02.2019 г. и №4/20.02.2019 г.
от работата на комисия, назначена със Заповед № РД-08-25/24.01.2019 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. адвокат Димитър Митев – правен съветник на МБАЛ-АД-Сливен;
2. Пепа Стоянова – Главен счетоводител на МБАЛ-АД-Сливен;
3. Радост Симеонова – Организатор „Маркетинг” на МБАЛ-АД-Сливен;
4. Красимира Танева – Главна мед. сестра на МБАЛ-АД-Сливен
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: 1. Мариана Стойкова – Експерт ОПД при МБАЛ-АДСливен;
2. Галя Маврова – Счетоводител при МБАЛ – АД Сливен
и след като взех предвид всички предложени от участниците оферти и всички
приложения към тях, които следва да бъдат оценявани с оглед предварително избрания и
обявен критерий: „най-ниска цена” представляваща възнаграждение /включващо и
разходите по отпечатване на ваучерите за храна/ в размер на % от номиналната стойност
на заявените ваучери за определяне на икономически най-изгодната оферта и като
споделям напълно становището, оценките и мотивите на комисията, изразени в Доклада
от работата на комисията и цитираните протоколи, които са неразделна част от него
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ОБЯВЯВАМ
І. Следното крайно КЛАСИРАНЕ на постъпилите предложения в обявената открита
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор за
отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на работниците и служителите в
МБАЛ"Д-р Иван Селимински-Сливен" АД Сливен”, която се провежда по реда и
условията на Закона за обществените поръчки :
ОБЩО КРАЙНО КЛАСИРАНЕ - максимум 100 точки:
І място „Български пощи" ЕАД гр.София -0,1 %
– 100.00 точки;
ІI място "Содексо Пасс България" ЕООД - гр.София -0,1194 % – 83,75 точки;
ІII място „Томбоу България" ООД - гр.София - 0,1470 % - 68,03 точки.
II. На основание чл. 107, т. 1, предл. 2 и т. 2, буква „а” от Закона за
обществените поръчки и обявените изисквания на Възложителя, във връзка с
посочените документацията Указания за подготовка на офертата, както и изложените
мотиви в Протокол № 2/11.02.2019 г. и Доклад от 20.02.2019 г., ОТСТРАНЯВАМ от
участие в откритата процедура участника "Идънред България" АД гр.София, тъй като
е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на
Възложителя, а именно:
МОТИВИ
Участникът не е приложил към техническото си предложение декларация,
съдържаща Списък с търговските обекти на територията на гр.Сливен, които приемат
отпечатаните ваучери за храна, въпреки, че е включена в описа на представените
документи.
Техническото предложение на участникът "Идънред България" АД гр.София не
отговаря на предварително обявените условия на поръчката и не е изпълнил условие,
посочено в документацията на поръчката.
В срока за подаване на оферти, Участникът не е изпълнил условие, посочено в
документацията на поръчката, а именно : В РАЗДЕЛ IV , Глава II.СЪДЪРЖАНИЕ НА
ОФЕРТАТА, т.3.
т.3. „Офертата трябва да включва и документите по чл. 39, ал.З от ППЗОП:
3.1. Техническо предложение, съдържащо:
3.1.1. документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е
законният представител на участника;
3.1.2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с
техническите спецификации и изискванията на възложителя (Приложение № 5);
3.1.3. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор
(Приложение № 3);
3.1.4. декларация за срока на валидност на офертата (Приложение № 4);
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3.1.5. друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това
се налага от предмета на поръчката.
3.1.5.1. Декларация, съдържаща списък с търговските обекти на територията на
гр.Сливен, които приемат отпечатаните ваучери за храна. В списъка да са посочени
точните адреси на търговските обекти, независимо дали са самостоятелни обекти или
част от търговска верига.“
„Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, по отношение на
който освен на основанията по чл. 54 и 55 от ЗОП, се установят обстоятелствата,
посочени в чл.107 от ЗОП.“
„Непредставянето на документи в техническото предложение е основание за
отстраняване на участника от процедурата на основание чл. 107, т. 1, предл. 2
и т. 2, буква „а” ЗОП, тъй като е : представил оферта, която не отговаря на
предварително обявените условия на поръчката и обявените условия в
документацията
III. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП в тридневен срок от издаването му, преписи от
настоящото решение да бъдат изпратени до всички участници в обществената поръчка.
IV. На основание чл. 42, ал. 2 от ЗОП настоящото Решение да бъде публикувано в
Профила на купувача на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр. Сливен, заедно с
Доклад от 20.02.2019 г. и Протоколи №1/24.01.2019 г. ; № 2/11.02.2019 г. , № 3/14.02.2019
г. и №4/20.02.2019 г.от работата на комисията на електронната страница на Възложителя
по преписката за настоящата обществена поръчка на следния електронен адрес:
http://zop.mbal.sliven.net/.
На основание чл.197 от Закона за обществените поръчки в 10 дневен срок от
уведомяването му за настоящото решение, всеки участник в процедурата за възлагане на
обществена поръчка може да го обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИЗП.ДИРЕКТОР: Информацията е заличена на осн. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД
/д-р Васислав Петров/
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