П Р О Т О К О Л №3

Днес 27.06.2016год. в 11:00ч. комисията назначена с Заповед № РД 10466/31.05.2016год.
на
Изпълнителния
директор
на
"УНИВЕРСИТЕТСКА
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН
КИРКОВИЧ"АД, гр.Стара Загора се събра на трето заседание за провеждане на открита
процедура ЗОП за възлагане на обществена поръчка за: „Периодична доставка на
хранителни продукти за осъществяване дейността на "УНИВЕРСИТЕТСКА
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН
КИРКОВИЧ" АД, гр. Стара Загора по 6 обособени позиции - обособена позиция № 1
„хляб, хлебни изделия и сладкарски изделия”, обособена позиция 2 - „мляко и млечни
изделия”, обособена позиция 3 - „месо и месни продукти”, обособена позиция 4 - „варива,
захарни изделия, подправки и сосове”, обособена позиция 5 - „консерви”, обособена
позиция 6 - „пресни плодове и зеленчуци”, открита с Решение №347/14.04.2016год., 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. Танка Едрева Христова - технолог
Членове:
2. адв. Татяна Кекевска
3. гл.мед.сестра Таня Радевска
4. Ваня Богданова - ръководител Обществени поръчки
5. Иван Иванов - снабдител
Резервни членове: 1. адв. Христо Панайотов
2. Невена Иванова - счетоводител
I. Комисията продължи своята работа в закрито заседание, като изслуша доклада на
Танка Едрева Христова - технолог и Иван Иванов - снабдител 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. Комисията пристъпи
към проверка на останалите документи, които следва да съдържа Плик № 1 и вземане на
решение за допускане на участниците до по нататъшно участие.
Плик № 1 „Документи за подбор” в офертата на всеки участник следва да съдържа
документите, изисквани от Възложителя, съгласно чл.56, ал.1, т.1 - 6,8 и 14 от ЗОП, които
се отнасят до критериите за подбор на участниците, както и документите, изискани от
Възложителя, посочени в обявлението за поръчка и в документацията за участие в
процедурата.
По реда на постъпването на офертите на участниците, Комисията пристъпи към
проверка за наличието и редовността на представените документи, като резултатите от
проверката са както следва:
1.
Оферта с вх.№ РД 23-4137/30.05.2016г. - "ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС”
ЕООД, гр. Пловдив, постъпила в 11:30ч.
Комисията установи, че с Плик № 1 „Документи за подбор” в офертата на
участника "ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС" ЕООД, гр. Пловдив са представени
документи, изискани от Възложителя, съгласно чл.56, ал.1, т 1 - 6,8 и 14 от ЗОП, които се
отнасят до критериите за подбор,
посочени в обявлението за поръчката и в
документацията за участие в процедурата.
1

Комисията установи, че в плик № 1 „Документи за подбор” участникът не е
представил:
•
декларация за техническото оборудване, с което разполага кандидатът или
участникът за изпълнение на обществена поръчка за да посрещне евентуалното
увеличаване на нуждите на възложителя вследствие на криза или за осигуряване
адаптиране на доставките, обхванати от поръчката, съгласно изискването по т. X, т.5 от
утвърдената документация.
С оглед на това и на основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП на участника следва да бъде
дадена възможност да отстрани констатираните нередовности.
2.
Оферта с вх.№ РД 23-4138/30.05.2016г. - "МИРА ФУУД" ЕООД, гр. Пловдив,
постъпила в 11:31ч.
Комисията установи, че с Плик № 1 „Документи за подбор” в офертата на
участника "МИРА ФУУД” ЕООД, гр. Пловдив са представени документи, изискани от
Възложителя, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 6, 8 и 14 от ЗОП, които се отнасят до критериите
за подбор, посочени в обявлението за поръчката и в документацията за участие в
процедурата.
Комисията установи, че в плик № 1 „Документи за подбор” участникът не е
представил:
•
декларация за техническото оборудване, с което разполага кандидатът или
участникът за изпълнение на обществена поръчка за да посрещне евентуалното
увеличаване на нуждите на възложителя вследствие на криза или за осигуряване
адаптиране на доставките, обхванати от поръчката, съгласно изискването по т. X, т.5 от
утвърдената документация.
•
На следващо място, видно от представения от участника списък на лицата служители и експерти, които ще бъдат ползвани от него при изпълнение на поръчката, с
посочване на тяхната длъжност, образование, професионална квалификация, данни за
правоспособност за управление на МПС и професионален опит, участникът разполага
само с едно лице, което притежава свидетелство за правоуправление категория В и С.
Съгласно посочения в документацията график на заявки и доставки на хранителните
продукти по шестте обособени позиции, за които участникът е подал оферта, който
график е изрично посочен и в проекта договора, чиито разпоредби са приети от участника
с декларация - образец № 7 от документацията, доставките на различни видове
хранителни продукти следва да се извършват в едни и същи дни - например в понеделник
следва да се извършва доставка на различни хранителни продукти по заявка от петък, на
кисело и прясно мляко, и на хляб. Участникът следва да превозва и доставя различните
видове хранителни продукти само с моторни превозни средства - три на брой, с които
съгласно издадените удостоверения за регистрация на транспортни средства от Областна
дирекция по безопасност на храните град Пловдив могат да бъдат превозвани само
суровините и хранителните продукти, изрично посочени в издадените разрешения. В
случай, че в един и същи ден следва да бъдат доставени различни видове хранителни
продукти, които следва да бъдат превозвани само с определените и регистрирани за това
МПС, то комисията счита, че следва да поиска данни и информация от участника как
същият на практика ще организира превоза и доставката на различни видове хранителни
продукти до кухненския блок на Възложителя в град Стара Загора, така, че да извърши
доставка им в един и същи ден с различни моторни-превозни средства, съобразно вида на
хранителните продукти само с наличието на едно лице, което притежава свидетелство за
правоуправление категория В и С.
С оглед на това и на основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП на участника следва да бъде
дадена възможност да отстрани констатираните нередовности и да представи исканите от
комисията данни и информация.
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