П Р О Т О К О Л №3
Днес, 22.07.2016год, в 10:00ч. 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 БЛОШ
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

Т.
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
Поради ползване на отпуск по болест от Невена Иванова, същата бе заместена от
резервния член Ваня Богданова.
1. Комисията продължи своята работа в закрито заседание, като изслуша доклада на
инж. Пламен Чувиков относно представените от участниците документи, поискани от
комисията и посочени в Протокол № 2/10.06.2016г. от последното й заседание:
Участникът "МИКС-КОНСТРЪКШЪН” ООД е получил протокол №
2/10.06.2016г., с който комисията е поискала от същия да представи документи на
15.06.2016г. С писмо вх. № РД 23-4742/17.06.2016г. участникът е представил поисканите
от комисията декларации - образци № 2,7, 9, 10 и 11, подписани и от представляващия
"МИКС-КОНСТРЪКШЪН” ООД Стамен Павлов Иванов и декларация - образец № 9 от
документацията , подписана от управителя Пламен Стефанов Христов с коректно
попълнен пункт 1 от тази декларация.
Освен тези документи, участникът е представил допълнително и подписани от
управителя Стамен Павлов Иванов декларации - образци към документацията № 3, 4, 8.
Комисията приема, че участникът е представил всички поискани от комисията
документи, поради което комисията приема, че участникът „МИКС-КОНСТРЪКШЪН”
ООД отговаря на критериите за подбор на възложителя.
2. Председателят на комисията е изпратил на участника ДЗЗД „МЕДИКЪЛ БИЛД СТАРА ЗАГОРА” с уведомително Протокол № 2/10.06.201 бгод. от нейното заседание
чрез Български пощи, с известие - обратна разписка на адреса, посочен от участника в
като негов адрес на управление, а именно: град София, ул. „21- ви век” № 17. Пощенската
пратка е върната на 04.07.2016г. в деловодството на Възложителя, като невръчена и
непотьрсена от участника, след като на последния е оставено съобщение за наличието на
такава пратка и покана за получаването й от съответния пощенски клон в град София.
След връщането на обратната разписка с отбелязване, че пратката е непотьрсена от
участника 20 календарни дни, на 05.07.2016г. на участника отново с придружително
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писмо - изх. № РД - 23-5990/05.07.2016г. е изпратен Протокол 2/10.06.2016г. от
заседанието на комисията чрез дружество, извършващото куриерски услуги - „Еконт”
ООД. Писмото е изпратено на посочения по-горе адрес в град София и е получено от
участника на 13.07.2016г.
В срок от пет работни дни от получаване на протокол № 2/10.07.2016г. - до
20.07.2016г., участникът не е представил документите, описани в същия протокол, нито
дори част от тях, а именно:
1. представяне на участника
2. копие от=ДОговора, заверен с гриф „вярно с оригинала” за създаване на обединение
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 договор§, съгласно изискванията на възложителя - раздал VII от
документацията, в койтсЙдоговор или в отделен документ, последният - п описан 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. Ю.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
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