П Р О Т О К О Л №2
Днес 10.06.2015год. в 11:00ч. комисията назначена с Заповед № РД 10460/30.05.2016год.
на
Изпълнителния
директор
на
"УНИВЕРСИТЕТСКА
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН
КИРКОВИЧ"АД, гр.Стара Загора се събра на второ закрито заседание за провеждане на
открита процедура ЗОП за възлагане на обществена поръчка за: „ПРЕБАЗИРАНЕ НА
КЛИНИКА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ С ДЕЙНОСТИ - РОДИЛНА
ПОМОЩ, ПАТОЛОГИЧНА БРЕМЕННОСТ В „БЛОК Е” НА ХИРУРГИЧЕН БЛОК
НА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД, град СТАРА ЗАГОРА”, открита с
Решение № 348/14.04.2016год., на основание чл. 34, ал. 1 от ЗОП и във връзка с чл. 68, ал.
1 от ЗОП
Назначената комисия е в състав:
Председател:
1. инж. Пламен Йорданов Чувиков - Началник отдел стопанска и инвестиционна
политика
Членове:
2. Деница Михайлова - Началник административно-правен отдел
3. инж.Татяна Динева - инж.инвеститорски контрол
4. Адв. Татяна Кекевска
5. Невена Иванова - счетоводител
Резервни членове: 1. адв.Христо Панайотов
2. Ваня Богданова - Ръководител отдел Обществени поръчки
I.
Комисията продължи своята работа в закрито заседание, като изслуша доклада на
инж. Пламен Чувиков и инж. Татяна Динева за извършената проверка на представените от
участниците документи в пликове № 1, съобразно решението на комисията от
предходното заседание.
Комисията одобри единодушно доклада на членовете на комисията, притежаващи
професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката, който доклад
установява следното:
1. Оферта с вх. №РД-4041.1/27.05.2016г. - ’ МИКС-КОНСТРЪКШЪН” ООД,
гр.София, постъпила в 12:35ч.
Комисията установи, че участникът е представил декларации - образец № 2,
образец № 7, декларация - образец № 9, декларация - образец № 10 и декларация образец №
11, подписана само от единия управител на дружеството "МИКСКОНСТРЪКШЪН” ООД.
Съгласно изискванията на възложителя в утвърдената документация посочените
по-горе декларации - образци № № 2,7, 9, 10 и 11 следва да бъдат съставени и подписани
и от другия управител на дружеството, като представената и подписана от управителя
Пламен Стефанов Христов декларация - образец № 9 следва да бъде попълнена коректно
по отношение на обстоятелството по т. 1, б. „а” от декларацията, т.е. да се посочи вярното
твърдение в абзаца „ 1. Представляваният от мен участник:
а) Е/Не е дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано
в юрисдикция с преференциален данъчен режим.”
2. Оферта с вх.№РД-4041.2/27.05.2016г. - ДЗЗД"МЕДИКЪЛ БИЛД - СТАРА
ЗАГОРА", гр.София, постъпила в 15:58ч.
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Комисията установи, че участникът е представил списък на документите и
информацията, съдържащи се в офертата за откритата процедура, като в този списък е
посочил, че участник в процедурата е ДЗЗД „МЕДИКЪЛ БИЛД - СТАРА ЗАГОРА”. В
представения списък са описани като представени всички документи, които възложителят
е посочил в документацията като необходими за доказване на критериите за подбор на
участника с отбелязване кои документи се представят в оригинал и кои - като заверено
копие.
Участникът обаче е представил само декларации - образец № № 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10,
11, които са подписани от лице, което в едни от декларациите декларира, че е управител
на еднолично дружество с ограничена отговорност „Парсек Груп” ЕООД, а в други - че е
управител на ДЗЗД „МЕДИКЪЛ БИЛД - СТАРА ЗАГОРА”.
Представените от участника 4 броя удостоверения от Централен професионален
регистър на строителя - Камара на строителите в България, които са издадени на
„ПАРСЕК ГРУП” ЕООД отговарят на изискванията на Възложителя, съгласно
утвърдената документация по т. 10.1.2 - удостоверение и контролен талон към него за
вписване на участника в Централния професионален регистър на строителя при Камарата на
строителите в България за всички видове СМР за строежи четвърта категория/.
Представените 3 броя сертификати - OHSAS 18001:2007, 9001:2008 и ISO
14001:2004 са издадени на също на „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД. Тези сертификати са с
обхват строително-монтажни и ремонтни дейност, консервационно-реставрационни
работи, високо и промишлено строителство, инфраструктурно
и транспортно
строителство, изработка на арматурни и метални заготовки и не са обхвата, посочен от
възложителя като изискване по т. 10.1.9 от документацията.
Участникът не е представил копие от договора за създаване на обединение - ДЗЗД
„МЕДИКЪЛ БИЛД - СТАРА ЗАГОРА”, от които да е видно кои са участниците в него и
кое/кои са лицата, които представляват обединението. Не е представен и отделен
документ, подписан от участниците в обединението, с нотариална заверка на подписите
им, в който да е посочено лицето, което представлява ДЗЗД. Поради това комисията не
може да направи извод кои са участниците в ДЗЗД, дали такова съществува, налице ли е
регистрация в регистър Булстат и кое и/или кои са лица, които представляват ДЗЗД, а
оттук и евентуално кое/кои с участниците в обединението, чрез които участникът доказва
съответствието с изискванията за подбор.
Предвид горното и на основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП комисията дава възможност на
участника "МИКС-КОНСТРЪКШЪН” ООД, ЕИК 175159754 със седалище и адрес на
управление град София, 1404, ул. „Луи Айер” № 2 да представи:
1. декларации - образци към документацията № № 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, подписани и от
другия управител на дружеството,
2. декларация - образец № 9, представена в офертата, попълнена коректно и подписана
от управителя на дружеството Пламен Стефанов Христов с посочване на вярното
твърдение в следния абзац: „1. Представляваният от мен участник:
а) Е/Не е дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано
в юрисдикция с преференциален данъчен режим.”
Документите следва да бъдат представени от участника "МИКСКОНСТРЪКШЪН” ООД, ЕИК 175159754 на хартиен носител в срок от 5 /пет/работни
дни, считано от датата, на която участникът е получил настоящия протокол.
Непредставянето на посочените документи от участника е основание за
отстраняването му от по-нататьшно участие в процедурата.
Предвид горното и на основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП комисията дава възможност на
участника „МЕДИКЪЛ БИЛД - СТАРА ЗАГОРА”, град София, ул. „21-ви век” № 17 да
представи:
1. представяне на участника
2. копие от договора, заверен с гриф „вярно с оригинала” за създаване на обединение
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с наименование ДЗЗД „МЕДИКЪЛ БИЛД - СТАРА ЗАГОРА”, от който, освен останалите
клаузи, уговорени от участниците в обединението да е видно, кои са участниците в
обединението, кой е представляващия обединението, както и че участниците в него
поемат солидарна отговорност за участието си в обществената поръчка и за периода на
изпълнение на договора, съгласно изискванията на възложителя - раздел VII от
документацията, в който договор или в отделен документ, последният - подписан от
участниците в обединението, с нотариална заверка на подписите им да е посочено и
лицето, което представлява ДЗЗД.
3. Отделен документ, подписан от участниците в обединението, с нотариална заверка
на подписите им, в който да е посочено лицето, което представлява ДЗЗД /ако това лице
не е посочено в договора за създаване на обединението/.
4. Всички изискуеми декларации - образци към настоящата документация, подписани
от лицето, представляващо обединението.
5. Декларация в свободен текст за направен предварителен оглед на обекта и за
запознаване със специфичните условия на поръчката.
6. Регистрация на обединението в регистър Булстат - ако такава е налице.
7. Документите по т. 10.1.1.1. и 10.1.1.2 от документацията:
- „посочване на Единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър,
Булстат и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на
държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително и електронен за
кореспонденция при провеждане на процедурата.
- „декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП относно обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без
буква „е”), т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 2 (предложение първо), т. 2а (предложение първо),
т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и 2 ЗОП (оригинал) - образец 2 от настоящата документация.” следва
да бъдат представени за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.
7. Документите по т. 10.1.2., 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7, 10.1.8 и 10.1.9. от документацията.
Същите следва да бъдат да бъдат представени за участниците, чрез които обединението
доказва съответствието си с критериите за подбор.
8 . Валидни сертификати към датата на подаване на офертата за системи за управление
на качеството, изисквани от възложителя и с посочения от него обхват.
9. Внесена гаранция за участие в откритата процедура в размер на 8 000 лева - под
формата на оригинал на безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя
с посочения в документацията срок за валидност или платежно нареждане - оригинал за
внесена сума в посочения размер по сметката на Възложителя, посочена в документацията.
Гаранцията за участие в откритата процедура следва да е внесена, респ. издадена преди
датата, на която изтича срока за подаване на офертата на участника или най-късно от същата
дата, като гаранцията за участие може да бъде внесена както от участника - обединение
ДЗЗД, или от всеки от съдружниците в обединението.
10. Удостоверение и контролен талон към него за вписване на участника в Централния
професионален регистър на строителя при Камарата на строителите в България за всички
видове СМР за строежи четвърта категория/.
Посочените документи следва да се
представят или за участника или за членовете на обединението, чрез които то ще доказва
съответствието си с изискванията на Възложител за подбор. Ако доказването на
съответствието с тези изисквания ще става само с едноличното дружеството с ограничена
отговорност, на което представените 4 бр. сертификати са издадени не е нужно
представянето на други удостоверения за вписване в ЦР на КСБ и контролни талони към
тях.
11. Подписан от участника проект на договор - образец 14 от докумнтацията.
Документите следва да бъдат представени от участника ДЗЗД „МЕДИКЪЛ БИЛД СТАРА ЗАГОРА”, град София, ул. „ 21-ви век” № 17 на хартиен носител в срок от 5
/пет/работни ши. считано от датата, на която участникът е получил настоящия
протокол.
Непредставянето на посочените документи от участника е основание за
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