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РЕШЕНИЕ
№ РД - 10-605/01.08.2016год.
Днес, 01.08.2016 год., в град Стара Загора, долуподписаният Проф. д-р Йовчо
Йовчев, дм в качеството на Изпълнителен директор на „УНИВЕРСИТЕТСКА.
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ. Д-Р СТОЯН
КИРКОВИЧ”АД, вписано в търговския регистър при АВ с ЕИК 123535874, със
седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул. „Ген. Столетов” № 2, с оглед
приключване на работата на назначената със Заповед РД 10 - 460/30.05.2016 год. на
Изпълнителния директор на „УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович” АД комисия за
отваряне, анализ и оценка на постъпилите оферти в откритата процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „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,
обективирана в протокол № 1 от 30.05.2016 год., протокол № 2 от 10.06.2016 год.,
протокол № 3 от 22.07.206г. и протокол № 4/29.07.2016г., отразяващи работата на
комисията, взетите от комисията решения и предложенията й, след извършените от мен
проверки на всички документи представени от участниците, съпоставени с описаното от
комисията в посочените протоколи, считайки, че извършеното класиране на участниците
е обективно, правилно и изцяло приемайки направеното класиране по начина описани в
Протокол № 4/ 29.07.2016 год. на комисията, и на основание чл. 38, ал. 1, т. 1, във връзка
с чл. 73, ал.1 и ал. 2 от ЗОП /отм./,
РЕШИХ:
I. След извършеното отваряне на офертите, тяхното анализиране и оценяване,
предвид предложението на комисията, направено с протокол № 4/29.07.2016г. от
заседанието й, в съответствие с предварително приетите критерии и методология за
оценка, и на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗОП, отстранявам от участие в
откритата с Решение № 348/14.04.2016 год. на Изпълнителния директор на „УМБАЛ
Проф. Д-р Стоян Киркович” АД процедура с предмет „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 участника ДЗЗД
„МЕДИКЪЛ БИЛД - СТАРА ЗАГОРА” със седалище и адрес на управление град
София, ул. „21 век” № 17, със следните мотиви:
1.
Председателят на комисията, на основание чл. 69, ал. 9 от ЗОП отм./ е изпратил на
участника ДЗЗД „МЕДИКЪЛ БИЛД - СТАРА ЗАГОРА” с уведомително писмо
Протокол № 2/10.06.2016год. 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
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Възложителя, като невръчена и непотърсена 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 непотърсена от
участника 20 календарни дни, на 05.07.2016г., отново с придружително писмо - изх. №
РД - 23-5990/05.07.2016г. на участника 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 13.07.2016г. - датата на която участникът е получил
протокол № 2/10.07.2016г., до 20.07.2016г., участникът не е представил нито един от
документите, описани в същия протокол, 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 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.
8. 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.
9. Валидни сертификати към датата на подаване на офертата за системи за
управление на качеството, изисквани от възложителя и с посочения от него обхват.
10. 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.
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11. 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.
12. Подписан от участника проект на договор - образец 14 от документацията.
Възложителят е посочил в документацията си изискване, че ако участник в
процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 10.1.1.1 и
10.1.1.2 от документацията се представят за всяко физическо или юридическо лице,
включено в обединението, а документите по 10.1.2,10.1.5,10.1.6,10.1.7., 10.1.8. и 10.1.9
се представят за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с
критериите за подбор. Документът по т.10.1.16 се представя от участника в
обединението, който ще изпълни съответната дейност, свързана със строителството,
предмет на настоящата поръчка.
Поради обстоятелството, че в офертата си участникът не е представил договор, от
който да е видно кои са участниците на обединението ДЗЗД „МЕДИКЪЛ БИЛД СТАРА ЗАГОРА”, Възложителят не може да установи дали дружеството „ПАРСЕК
ГРУП” ЕООД, на името на което са представени сертификати - OHSAS 18001:2007,
9001:2008 и ISO 14001:2004 и четири удостоверения от Камарата на строителите и
контролни талони към тях е юридическо лице, което е включено в обединението, а оттук
и дали това е юридическото лице, с което участникът ДЗЗД „МЕДИКЪЛ БИЛД СТАРА ЗАГОРА” ще доказва съответствието с критериите за подбор и изискванията
на възложителя.
Поради гореизложеното приемам, че участникът ДЗЗД „МЕДИКЪЛ БИЛД СТАРА ЗАГОРА” не е представил документи и информация по чл. 56 от ЗОП /отм./, а
именно: посочване на Булстат на участника - в случай, че е извършена регистрация в
Регистър Булстат при Агенция по вписванията към датата на подаване на офертата;
копие от договора за обединение с посочване на лицето, представляващо участниците в
обединението, а когато в договора не е посочено лицето- документ, подписан от лицата
в обединението, в който се посочва представляващия; оригинал на банкова гаранция за
участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума в
размер на 8 000 лева /посочен от възложителя размер на гаранцията за участие в
документацията/; доказателства за техническите възможности и квалификация по чл. 51
от ЗОП /отм./, посочени от възложителя и описани по - долу в настоящото решение;
доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 41, ал. 1 от ЗОП удостоверение за вписване в регистъра на Камарата на строителите.
Поради изложеното, възложителят приема, че в офертата не се съдържат данни и
информация по чл. 56, т. 1,6. „а”, б. „б”, б. „в”, т. 2, т. 3, т. 5 от ЗОП /отм./
На следващо място, в офертата не се съдържат следните документи, които съгласно
изискванията на възложителя - стр. 14 от документацията следва да бъдат представени
за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, а именно:
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.
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- 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).
Не са представени и следните документи от обединението или участник в него,
чрез които ще се доказва съответствието с критериите за подбор.:
- списък на не по-малко от две строителства, еднакви или сходни с предмета на
поръчката - изпълнение СМР в обекти, които да са лечебни заведения за болнична
помощ - например болници за активно лечение, болници за долекуване и
продължително лечение, болници за рехабилитация, болници
за долекуване,
продължително лечение и рехабилитация, изпълнени през последните 5 години, считано
от датата на подаване на офертата, със стойност на изпълнените СМР не - по малко от
270 000 без ДДС лева всяко, и:
а/ посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете
за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за
компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е
приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или
б/ удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на
която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и
дали е изпълнено в съответните нормативни изисквания, като удостоверенията да
съдържат дата и подпис на издателя и данни за контакт, или
в/ копия от документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на
изпълнените строителни дейности.
списък, подписан от представляващия участника, съдържащ посочване на
професионалното и техническо оборудване, с което участникът разполага (собствено,
наето или предоставено му), за изпълнение на поръчката.
- списък, подписан от представляващия участника на лицата, работещи по трудов
договор или наети на друго основание, които ще бъдат пряко ангажирани за изпълнение
на предмета на поръчката, включително и с квалифицирани специалисти по
електроинсталации ниско напрежение, ВиК и ОВ инсталации, дърводелски, бояджийски
строително ремонтни работи /СРР/, поддръжка и ремонт на алуминиева и PVC дограма и
тавани, и покривни пространства, поставяне и подмяна на подови и стенни настилки, с
посочване на професионалната им квалификация.
- копие от валидна Застраховка за професионална отговорност на участника действаща към момента на подаване на офертата.
Поради горното считам, че офертата на ДЗЗД „МЕДИКЪЛ БИЛД - СТАРА
ЗАГОРА” с посочен в офертата адрес на управление град София, ул. „21-век” № 17 не
отговаря на педварително обявените условия на възложителя и на изискванията по чл.
56, т. 1,6. „а”, б. „б”, б. „в”, т. 2, т. 3, т. 5 от ЗОП /отм./, и на основание чл. 69, ал. 1, т. 1
и т. 3 от ЗОП /отм./ ОТСТРАНЯВАМ участника ДЗЗД „МЕДИКЪЛ БИЛД - СТАРА
ЗАГОРА” с посочен в офертата адрес на управление град София, ул. „21-век” № 17 от
участие в процедурата.
II.
След извършеното отваряне на офертите, тяхното анализиране и оценяване,
предвид предложението на комисията по протокол № 4/29.07.201 бгод. и в съответствие с
предварително приетите критерии и методология за оценка, обявявам следното
класиране на участниците след отстраняването на участника ДЗЗД „МЕДИКЪЛ БИЛД
- СТАРА ЗАГОРА”:
НА ПЪРВО МЯСТО: „МИКС-КОНСТРЪКШЪН” ООД - 100 точки,
формирани като сбора на 95 точки за предложената от участника цена на СМР и
доставка и монтаж на оборудване /остойностена количествена сметка /Приложение №
16/ към документацията и 5 точки за предложената от участника стойност в лева на
непредвидените СМР в лева без ДДС.
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