І. Комисията проведе своето първо заседание на 08.08.2018г. в 11:00 часа.
Председателят на комисията обяви Заповед № РД-10-571/03.08.2018г. на
Изпълнителния директор на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович АД, град Стара
Загора за назначаване на комисията и състава й, и докладва, че с приемопредавателен протокол от 07.08.2018год., изготвен на основание чл. 48, ал. 6 от
ЗОП, е получил от деловодителя в деловодството на възложителя списък с
постъпилите оферти, ведно с 3 /три/ броя оферти със следните входящи номера:
1. „АТС-България” ООД, гр. София, ж.к. Младост 1, ул. „Димитър Моллов“ №
16 – с Вх. № ПД-03-179/03.08.2018г., 11:30 часа
2. „Офис експрес сървис” АД, гр. София, бул. „История Славянобългарска“
№ 21 – с Вх. № ПД-03-180/07.08.2018Г., 08:50 часа
3. „Кооперация Панда”, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 139 – с Вх. №
ПД-03-181/07.08.2018г., 12:50 часа
II. Председателят на комисията констатира, че на заседанието на комисията
присъства представител на участника в процедурата „Кооперация Панда” –
Цветана Караиванова с пълномощно от Председателя на „Кооперация Панда” –
Мастер франчайзер на „Office 1 Superstore” Елка Каменова-Цанкова. На
заседанието не присъстваха други представители на участници и представители на
средства за масова информация.
III. След получаване на списъка с постъпилите оферти, членовете на
комисията подписаха декларации, съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 8 от
ППЗОП. Комисията установи, че всички опаковки, които са постъпили в
деловодството на възложителя, с посочените по-горе входящи номера, са
запечатани и с ненарушена цялост, отговарят на изискванията на възложителя за
вида на офертите и начина на представянето им.
IV. Комисията пристъпи към отваряне на офертите на участниците по реда
на тяхното постъпване:
1. Отвори се опаковката на ”АТС-България” ООД. Трима от членовете на
комисията подписаха запечатаните непрозрачни пликове за предлаганите ценови
параметри и всяка страница на останалите документи, съдържащи се в
опаковката. Установи се наличието на диск с надпис „ЕЕДОП по ОП № 4 АТСБългария ООД”, диск с надпис „ЕЕДОП по ОП № 5 АТС-България ООД” и диск с
надпис „ЕЕДОП по ОП № 6 АТС-България ООД”.
1.1. Членовете на комисията установиха наличието на документи и 3 /три/
запечатани непрозрачни пликове с надпис:
раметри по обособена позиция № 4: „Тонер
касети за принтер”
5: „Тонер
касети за принтер с възможност за пълнене”

6: „Тонер
касети за копирна машина”
2. Отвори се опаковката на „Офис експрес сървис” АД. Трима от членовете
на комисията подписаха запечатаните непрозрачни пликове за предлаганите
ценови параметри и всяка страница на останалите документи, съдържащи се в
опаковката. Установи се наличието на диск с надпис „Офис експрес сървис АД,
ЕЕДОП„.
2.1. Членовете на комисията установиха наличието на документи и 2/два/
запечатани непрозрачни пликове с надпис:
„Предлагани ценови параметри по обособена позиция № 3”
3. Отвори се опаковката на „Кооперация Панда”. Трима от членовете на
комисията подписаха запечатаните непрозрачни пликове за предлаганите ценови
параметри и всяка страница на останалите документи, съдържащи се в
опаковката. Установи се наличието на диск с надпис „ЕЕДОП за обособена
позиция № 1, 3, 4, 5 и 6 Кооперация Панда” и диск с надпис „ЕЕДОП Транс Ко 04
ЕООД”.
3.1 Членовете на комисията установиха наличието на документи и 5 /пет/
запечатани непрозрачни пликове с надпис:

С тези действия приключи публичната част от работата на комисията.
V. Комисията продължи своята работа в закрито заседание на 17.09.2018г.
от 11:00 часа, като разгледа посочените от участниците в еЕЕДОП данни относно
поставените от възложителя изисквания към личното им състояние и критерии за
подбор.
1. Комисията установи, че участникът ”АТС-България” ООД е представил
три диска с еЕЕДОП за всяка от обособените позиции - ОП № 4, 5 и 6 на
електронни носители, подписани с ел. подписи от управителите на дружеството
Александър Георгиев и Георги Александров.
Участникът е представил две декларациии за съгласие за обработка на
личните данни, и три Декларация по чл. 101, ал. 11, вр. с чл. 107, т. 4 от ЗОП.
Участникът ”АТС-България” ООД е посочил данни относно личното си
състояние и критериите за подбор, които отговарят на изискванията на
възложителя.

2. Комисията установи, че участникът „Офис експрес сървис” АД е
представил еЕЕДОП по ОП № 2 и ОП № 3 на електронен носител, подписани с ел.
подпис от Изпълнителния директор на дружеството Николай Нанков. При
разглеждане на представения еЕЕДОП комисията установи, че участникът е
посочил и двама членове на съвета на директорите – Генадий Нанков и Стела
Нанкова. Те също са подписали eЕЕДОП с ел. подписи.
Участникът е представил декларация за съгласие за обработка на личните
данни и Декларация по чл. 101, ал. 11, вр. с чл. 107, т. 4 от ЗОП.
Участникът „Офис експрес сървис” АД е посочил данни относно личното си
състояние и критериите за подбор, които отговарят на изискванията на
възложителя.
3. Комисията установи, че участникът „Кооперация Панда” е представил
еЕЕДОП на диск за обособени позиции № 1, 3, 4, 5 и 6 на електронен носител,
подписани с ел. подпис от Председателя на дружеството Елка Каменова-Цанкова,
членовете на Управителния съвет – Алекси Попов, Румен Бурназов, Силвия
Пепелджийска и Тодор Рогачев, както и от членовете на Контролния съвет –
Константин Попов и Георги Райчев.
Комисията установи, че участникът „Кооперация Панда” е представил
еЕЕДОП на диск, подписан с ел. подпис от управителя на „Транс Ко 04” ЕООД Тончо Гарушев.
Към двата диска с еЕЕДОП, участникът прилага Сертификат за одобрение,
BS EN ISO 9001:2008 и три приложения към сертификата, списък на основните
договори за извършени дейности с предмет, идентичен на предмета на
обществената поръчка през последните 3 години до датата на подаване на
офертата, декларация за съгласие за обработката на личните данни, декларация за
техническо оборудване от управителя на „Транс Ко 04” ЕООД, декларация по чл.
65, ал. 3 от ЗОП от управителяа на „Транс Ко 04” ЕООД, договор за наем между
участника и „Транс Ко 04” ЕООД за наем на автомобил, ведно с анекс към договора
с посочени МПС – видове, модели, марки, рег. номера, Свидетелства за
регистрация част І – 4 броя.
Относно еЕЕДОП на „Кооперация Панда”, комисията установи следното:
В част ІІ, раздел „Г“: „Информация за подизпълнители, чиито капацитет
икономическият оператр няма да използва“, участникът е посочил, че ще възложи
част от изпълнението на поръчката на трети страни - дружеството „Транс Ко 04”
ЕООД. Участникът сочи, че ще използва на товарните автомобили на това
дружество, по силата на сключен договор за наем между двете дружества.
Изискването на възложителя участникът да разполага с минимум едно собствено
или наето моторно превозно средство е поставено като критерий за подбор в
обявлението за поръчката и утвърдената документация. Същевременно комисията
установи, че участникът е посочил в част ІІ, раздел „В“, че няма да използва
капацитета на други субекти за да изпълни критериите за подбор, един от които е
участникът да разполага с минимум едно МПС, собествено или наето.

Съгласно чл. 66 от ЗОП, участниците посочват в заявление или офертата
подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват
да ползват такива. В настоящият случай участникът „Кооперация Панда“ сочи
„Транс Ко 04” ЕООД като подизпълнител, но не посочва дела от поръчката, който
ще възложи за изпълнение на това дружество.
Съгласно разпоредбата на чл. 65 от ЗОП, за конкретната поръчка участник
може да се позове на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка
между тях по отношение на критериите за подбор, свързани с икономическото и
финансово състояние, техническите способности и професионална компетентност.
Предвид изложеното до тук, комисията счита, че участникът най-вероятно е
искал да се позове на капацитета на „Транс Ко 04” ЕООД относно критерия за
подбор - „Технически и професионални способности“, посочен в т. 5 от утвърдената
документация и в обвлението за поръчката: „Участникът да има на разположение
минимум 1 /едно/ моторно транспортно средство за изпълнение на доставките по
обществената поръчка – собствено или под наем. Доказване: Участникът следва да
посочи в еЕЕДОП вида на МПС и рег. № на МПС, както и дали е собствено или
наето“, предвид и подадената от „Транс Ко 04” ЕООД декларация по чл. 65, ал. 3 от
ЗОП, в която сочи, че е предоставила за ползване специализирани закрити
превозни средства на „Кооперация Панда”.
Независимо от намерението на участника, същият следва да има предвид, че
както третите лица по смисъла на чл. 65 от ЗОП, така и подизпълнителите по чл. 66
от ЗОП трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на
които участникът се позовава на техния капацитет и за тези лица не трябва да са
налице основания за отстраняване /чл. 65, ал. 4 от ЗОП/, респ. съобразно вида и
дела от поръчката, който ще изпълняват и за тях да не са налице основания за
отстраняване от процедурата /чл. 66, ал. 2 от ЗОП/. Ако участникът ще използва
„Транс Ко 04” ЕООД като подизпълнител и ще му възложи изпълнение на дял от
поръчката, то това дружество следва да отговаря на всички критерии за подбор,
поставени от възложителя, като участникът „Кооперация Панда” следва да
представи еЕЕДОП за „Транс Ко 04” ЕООД като подзипълнител, съгласно погорните указания. В представения еЕЕДОП от „Транс Ко 04” ЕООД, управителят на
дружеството е посочил, че не са налице основанията по чл. 54 от ЗОП и чл. 55, ал.
1, т. 1 и т. 5 от ЗОП, както и че не са налице национални основания за изключване,
като е посочил, че дружеството "Транс Ко 04" ЕООД разполага със собствени
товарни автомобили. Същите, по силата на сключен договор между ф-ма "Транс Ко
04" ЕООД и Кооперация "Панда" се предоставят за ползване на последната, като
документи, участникът предоставя като приложения към ЕЕДОП.
Предвид горното и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията указва
на участника „Кооперация Панда”, в срок от пет работни дни от получаване на
настоящия протокол да представи нов еЕЕДОП, подписан с ел. подписи на същите
лица, в който да посочи и коректно да попълни съответните части на еЕЕДОП в
зависимост от това дали „Транс Ко 04” ЕООД е лице по смисъла на чл. 65 от ЗОП

или подизълнител по смисъла на чл. 66 от ЗОП, като представи и нов еЕЕДОП за
„Транс Ко 04” ЕООД, съобразно статута на това дружество в процедурата.
Комисията приключи своята работа на 27.09.2018г.
VI. На 09.10.2018г. в 11:00 часа, комисията комисията проведе своето второ
заседание.
1. Председателят на комисията докладва, че в деловодството на лечебното
заведение е постъпило:
1.1. Плик от Кооперация „Панда“ с Вх. № ПД- 03-218/03.10.2018г. в 14:04
часа.
1.2. Плик от Кооперация „Панда“ с Вх. № ПД- 03-226/05.10.2018г. в 15:59
часа.
1.3. Плик от Кооперация „Панда“ с Вх. № ПД- 03-230/08.10.2018г. в
10:59часа.
VІІ. Комисията установи, че всички постъпили документи от участника са в
срока, определен от комисията с предходен протокол – пет работни дни от
получаване от участниците на протокол № 1/ 08.08.2018г.
Комисията разгледа представените от участниците документи и CD:
1.Отвори се плика на участника с Вх. № ПД- 03-218/03.10.2018г. в 14:04
часа. Установи се наличието на два диска с надпис „Кооперация „Панда“ ЕЕДОП“ и
„ЕЕДОП“. В диска с надпис „Кооперация „Панда“ ЕЕДОП“ комисията установи
наличието на седем ЕЕДОП-а, подписани с ел. подпис поотделно от Председателя
на Управителния съвет – Елка Николова Каменова 2 – Цанкова, от членовете на
Управителния съвет – Алекси Младенов Попов, Румен Петров Бурназов,Силвия
Михайлова Пепелджийска и Тодор Христосков Рогачев и от членовете на
Контролния съвет – Константин Тодоров Попов и Георги Райчев Райчев.
Комисията установи, че участникът е посочил във всеки еЕЕДОП, в Част II:
„Информация за икономическия оператор“, че се позовава на капацитета на
„Транс Ко 04“ ЕООД, като трето лице по чл. 65 от ЗОП по отношение на критерия
за подбор „наличие на минимум едно МПС за изпълнение на доставките по
обществената поръчка /собствено или под наем/“. Участникът е изпълнил
изискванията на комисията в Протокол 1/ 08.08.2018г.
В Част III: „Основания за изключване“, буква Г: „Специфични национални
основания за изключване“ участникът е отговорил с „Да“ на въпроса „Прилагат ли
се специфични национални основания за изключване, които са посочени в
обявлението или в документацията за обществената поръчка?“. По-надолу, в графа
„Опишете предприетите мерки“ е посочил предприетите мерки, а имено:
„Декларирам, че представляваната от мен Koоперация „Панда“ не е осъдена
с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл.159а - 159г, чл. 172, чл.
192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352
- 353е от Наказателния кодекс. Декларирам, че представляваната от мен
Koоперация „Панда“ не е осъдена за престъпление, аналогично на горните в друга
държава членка или трета страна. Декларирам, че нито едно лице от
Управителния съвет и от Контролния съвет на представляваната от мен

Koоперация „Панда“ не е осъдено с влязла в сила присъда за престъпление по чл.
108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл.
301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс, Декларирам, че
нито едно лице от Управителния съвет и от Контролния съвет на
представляваната от мен Koоперация „Панда“ не е осъдено за престъпление,
аналогично на горните в друга държава членка или трета страна. Декларирам, че
нито едно лице от Управителния съвет и от Контролния съвет на
представляваната от мен Koоперация „Панда“ не е лишено от правото да
упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на
държавата, в която е извършено деянието. Декларирам, че в съответствие с
чл.101, ал.1 от ЗОП представляваната от мен Koоперация „Панда“ не е свързано
лице с друг участник по смисъла на § 2, т. 45 и § 2, т. 44 от ДР на ЗОП и не е
налице обстоятелството по чл.107, т.4 от ЗОП. Декларирам, че нито едно лице
от Управителния съвет и от Контролния съвет на представляваната от мен
Koоперация „Панда“ не е свързано лице не е свързано лице с друг участник по
смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП и не е налице обстоятелството по чл.107, т.4
от ЗОП. Декларирам, че по отношение на представляваната от мен Koоперация
„Панда“ не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
Декларирам, че по отношение на нито едно лице от 3 Управителния съвет и от
Контролния съвет на представляваната от мен Koоперация „Панда“ не е налице
конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. Декларирам, че по
отношение на представляваната от мен Koоперация „Панда“ не е установено с
влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл.
61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл.
245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата
миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт
на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която
кандидатът или участникът е установен; Декларирам, че представляваната от
мен Koоперация „Панда“ не е дружество, регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим; Декларирам, че представляваната от мен
Koоперация „Панда“ не е свързано лице с лице, регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим. Декларирам, че представляваната от мен
Koоперация „Панда“ не е контролирано лице с лице, регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим. Декларирам, че представляваната от мен
Koоперация „Панда“ не попада в никое от изключенията по чл. 4 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици. Запознат съм с правомощията на възложителя по
чл.6, ал.5 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата , регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици, вр. § 7, ал. 2
от
заключителните
разпоредби
от
същия
закон
Декларирам,
че
представляваната от мен Koоперация „Панда“ няма задължения за данъци и

задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.162, ал.2, т. 1 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към
общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или
аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е
установен. Декларирам, че по отношение на представляваната от мен
Кооперация
„Панда“ и което и да е лице от Управителния съвет и от
Контролния съвет на кооперацията не са налице основанията за отстраняване
по чл. 69, ал. 1 и ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) Декларирам, че в
съответствие с чл.10, ал.1 от ЗОП представляваната от мен Кооперация
„Панда“ е българско юридическо лице, което има право да изпълнява доставки или
услуги съгласно законодателството на Република България.“ .
Разгледа се еЕЕДОП-а на „Транс Ко 04“ ЕООД. Комисията установи, че „Транс
Ко 04“ ЕООД е попълнил еЕЕДОП, като трето лице по смисъла на чл.65 от ЗОП.
Деклалирали са, че разполагат със собствени товарни автомобили, като към първия
еЕЕДОП са представили: Декларация за техническо оборудване, Декларация по чл.
65, ал.3 от ЗОП, Копие на договор за наем с Кооперация панда, четири броя голям
талон на МПС.
2. Отвори се плика с Вх. № ПД- 03-226/05.10.2018г. в 15:59 часа. Установи
се наличието на диск, съдържащ седем еЕЕДОП-а, подписани с шест ел. подписа
от членовете на Управителния съвет – Алекси Младенов Попов, Румен Петров
Бурназов,Силвия Михайлова Пепелджийска и Тодор Христосков Рогачев и от
членовете на Контролния съвет – Константин Тодоров Попов и Георги Райчев
Райчев.
В Част III: „Основания за изключване“, буква Г: „Специфични национални
основания за изключване“ участникът е отговорил с „Не“ на въпроса „Прилагат ли
се специфични национални основания за изключване, които са посочени в
обявлението или в документацията за обществената поръчка?“.
3. Отвори се плика с Вх. № ПД- 03-230/08.10.2018г. в 10:59часа. Установи се
наличието на диск, съдържащ седем еЕЕДОП-а, подписани с ел. подпис от
Председателя на Управителния съвет – Елка Николова Каменова – Цанкова, от
членовете на Управителния съвет – Алекси Младенов Попов, Румен Петров
Бурназов,Силвия Михайлова Пепелджийска и Тодор Христосков Рогачев и от
членовете на Контролния съвет – Константин Тодоров Попов и Георги Райчев
Райчев.
Комисията установи, че участникът е изпълнил указанията на комисията,
дадени в предходния й протокол, поради което допуска до по-нататъшно учасние в
процедурата „Кооперация Панда“.
Комисията прикючил своята работа на 10.10.2018г. и ще продължи в закрито
заседание своята работа по разглеждане на предложенията на участника за
изпълнение на поръчката.

VIII. На 15.10.2018г. в 11:00 часа, в закрито заседание, комисията продължи
своята работа по разглеждане на техническите предложения на участниците по
реда на постъпване на офертите им.
1.
Участникът ”АТС - България” ООД е подал предложения за изпълнение
на поръчката за:
 Обособена позиция № 4 – Тонер касети за принтер;
 Обособена позиция № 5 – Тонер касети за принтер с възможност за
пълнене;
 Обособена позиция № 6 – Тонер касети за копирна машина;
1.1. В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена
позиция № 4 участникът е представил Приложение № 2, Проспект на оферираните
артикули от „АТС – България“ ООД, копие на Сертификат за система за управление
на качеството по стандарт ISO 9001:2015 с обхват Проектиране, производство и
обслужване на касети за лазерни принтери, издаден на производителя Джянг Си
Йибо И-Тек Ко.,ЛТД, Декларация за съгласие с клаузите на договора, Декларация за
срока на валидността на офертата, Декларация за спазване задълженията,
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта
и условията на труд по чл. 39, ал. 3, т.1, буква “д“ от ППЗОП, Два броя декларация
по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС, подписани от управителите Александър
Георгиев и Георги Александров;
1.2. В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена
позиция № 5, участникът е представил Проспект на оферираните артикули от „АТС
– България“ ООД, Декларация за съгласие с клаузите на договора, Декларация за
срока на валидността на офертата, Декларация за спазване задълженията,
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта
и условията на труд по чл.39, ал.3, т.1, буква “д“ от ППЗОП, Два броя декларации
по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС, подписани от управителите Александър
Георгиев и Георги Александров;
1.3. В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена
позиция № 6 участникът е представил Приложение № 2, Проспект на оферираните
артикули от „АТС- България“ ООД, копие на Сертификат за система за управление
на качеството по стандарт ISO 9001:2015 с обхват Проектиране, производство и
обслужване на касети за лазерни принтери, издаден на производителя Джянг Си
Йибо И-Тек Ко.,ЛТД, Декларация за съгласие с клаузите на договора, Декларация за
срока на валидността на офертата, Декларация за спазване задълженията,
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта
и условията на труд по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква “д“ от ППЗОП, Два броя Декларация
по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС, подписани от управителите Александър
Георгиев и Георги Александров; Комисията приема, че подадените от участника
предложения за изпълнение на поръчката отговарят на изискванията на
възложителя, поставени в документацията и техническата спецификация.
2. Участникът ”Офис експрес сървис” АД е подал предложения за
изпълнение на поръчката за:

 Обособена позиция № 2 – Направление за хоспитализация;
 Обособена позиция № 3 – Канцеларски материали

2.1. Участникът е приложил Списък на документите, съдържащи се в
офертата, Дескларация за съгласие за обработка на личните данни на основание на
чл.4, ал.1, т.1,2,3 и чл.19, ал.1 от ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679, Декларация за
липсата на свързаност с друг участник.
2.2. В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена
позиция № 2 участникът е представил Декларация за съгласие с клаузите на
договора, Декларация за срока на валидност на офертата, Декларация за спазване
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда,
закрила на заетостта и условията на труд по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква “д“ от ППЗОП,
Декларация по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС.
2.3. В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена
позиция № 3 участникът е представил Декларация за съгласие с клаузите на
договора, Декларация за срока на валидност на офертата, Декларация за спазване
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда,
закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.3, т.1, буква “д“ от ППЗОП,
Декларация по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС, диск с каталози на
продуктите.
На основание чл. 104, ал. 6 от ЗОП, комисията счита, че участинкът следва
да представи доказателства, включително и под формата на декларация, че може
да достави направление за хоспитализация, отговарящо на изискванията за форма
и вид на това направление, предвид, че формулярът е утвърден от НЗОК.
Комисията счита, че исканата информация няма да доведе до промяна в
техническото предложение на участника и представлява единствено и само искане
за представяне на допълнително доказателство за данни, посочени в офертата на
участника.
3. Участникът Кооперация „Панда” е подал предложения за изпълнение на
поръчката за:
 Обособена позиция № 1 – Доставка на изделия от хартия
 Обособена позиция № 3 – Канцеларски материали
 Обособена позиция № 4 – Тонер касети за принтери
 Обособена позиция № 5 – Тонер касети за принтери с възможност за
пълнене
 Обособена позиция № 6 – Тонер касери за копирна машина
3.1. В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена
позиция № 1 участникът е представил каталог, Декаларация за липсата на
свързаност с друг участник, Декларация за спазване задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и
условията на труд по чл.39, ал.3, т.1, буква “д“ от ППЗОП, Декларация за съгласие с
клаузите на договора, Декларация за валидността на офертата;

3.2. В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена
позиция № 3 участникът е представил каталог, Декаларация за липсата на
свързаност с друг участник, Декларация за спазване задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и
условията на труд по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква “д“ от ППЗОП, Декларация за
съгласие с клаузите на договора, Декларация за валидността на офертата;
3.1. 3.3. В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена
позиция № 4 участникът е представил каталог, Декаларация за липсата на
свързаност с друг участник, Декларация за спазване задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и
условията на труд по чл.39, ал.3, т.1, буква “д“ от ППЗОП, Декларация за съгласие с
клаузите на договора, Декларация за валидността на офертата;
3.2. В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция
№ 5 участникът е представил каталог, Декаларация за липсата на свързаност с
друг участник, Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд
по чл.39, ал.3, т.1, буква “д“ от ППЗОП, Декларация за съгласие с клаузите на
договора, Декларация за валидността на офертата;
3.3. В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция
№ 6 участникът е представил каталог, Декаларация за липсата на свързаност с
друг участник, Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд
по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква “д“ от ППЗОП, Декларация за съгласие с клаузите на
договора, Декларация за валидността на офертата;
Комисията приема, че подадените от участника предложения за изпълнение
на поръчката отговарят на изискванията на възложителя, поставени в
документацията и техническата спецификация.
Комисията прикючи своята работа на 24.10.2018г.
Комисията ще продължи своята работа след изтичане на срока от пет
работни дни, считано от датата на получаване на настоящия протокол, даден на
участника ”Офис експрес сървис” АД за представяне на исканото доказателство
относно предложението за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 2 –
направление за хоспитализация.
IX. На 07.12.2018г. в 11:00 часа, комисията приведе своето четвърто
заседание.
1.
Председателят на комисията докладва, че с вх. № ПД-03253/02.11.2018г., в 13:26 часа, в деловодството на лечебното заведение е постъпил
плик с документи, с подател „Офис експрес сървис“ АД, съдържащ пояснително
писмо с отговор на запитването на Възложителя в Протокол № 3 от 15.11.2018г.
Участинкът посочва, че е оферирал бланката – направление за хоспитализация
така, както е описана от възложителя в техничската спецификация, като сочи, се е
съобразил с основното изискване на НЗОК, касаещо текста и формата на

направлението. Участникът посочва, че е подал оферта за направление за
хоспитализация, кочан 100 броя, химизирано, двулицево, едноцветно.
След постъпване на исканата от участника информация, комисията
установи, че направлението за хоспитализация – номенклатура № 2.1 в Обособена
позиция 2 от техническата спецификация е описано непълно и не съответства на
нуждите на възложителя, като не е посочено изскването на хартията на бланката
да се съдържат съответните цветни нишки на хартията, изписване на названието
„НЗОК“ по лявото протежение на страницата и други необходими характеристики
на направлението за хоспитализация, представляващо МЗ- НЗОК № 7.
Поради изложеното комисията предлага на Възложителя, на основание чл.
110, ал.1, т.5 от ЗОП да прекрати процедурата за тази обособена позиция, поради
установени в хода на процедурата грешки и непълноти при описанието на
направлението за хоспитализация в обособена позиция 2, на етап разгледждане на
предложенията за изпълнение на поръчката, които непълноти ще доведат до
снабдяване на възложитетя с бланка за направление за хоспитализация, различна
от неодходимата му, и която грешка и непълноти при направеното описани по тази
обособена позиция в техническата спецификация не са отстранение с обявление за
изменение и допълнителна информация по реда и срокове, регламентирани в
чл.100 от ЗОП.
Комисията счита, че ако Възложителят прекрати процедурата за тази
обособена позиция не е налице пречка да продължи по-нататъшните действия по
разглеждане и оценка на офертите на участниците, без да отваря ценовити
предложение на участника ”Офис експрес сървис” АД, който ще бъде отстранене от
участие в процедурата за Обособена позиция 2.
На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, комисията взе решение отварянето на
ценовите предложения на участниците да се извърши на 14.12.2018г. от 11:00
часа в Заседателната зала на УМБАЛ „Проф.Д-р Ст.Киркович“ АД, гр. Стара
Загора, ул.“Ген. Столетов“ 2.
Комисията приключи своята работа на 07.12.2018г.
X. На 14.12.2018г. в 11:00 часа, комисията проведе своето пето заседание.
1. На заседанието на комисията присъства Цветана Георгиева
Караиванова, упълномощен представител на участника Кооперация „Панда“, копие
от пълномощното бе представено на Председателя на комисията.
1.2. Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на
участника ”АТС - България” ООД.
Комисията отвори запечатаните непрозрачни пликове в офертата на участника
за Обособена позиция № 4 „Тонер касети за принтер“, Обособена позиция № 5
„Тонер касети за принтер с възможност за пълнене“, Обособена позиция № 6 „Тонер
касети за копирна машина“ . В пликовете се установи наличието на документи на
хартиен носител. Трима от членовете на комисията подписаха намиращите се в
пликовете документи на хартиен носител за предлагани ценови параметри от

участника за посочената обособени позиции. Документите бяха подписани и от
присъствалия упълномощен представител на участника Кооперация „Панда“.
1.3. Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на
участника ”Офис експрес сървис” АД.
Комисията отвори запечатаните непрозрачни пликове в офертата на участника
за Обособена позиция №3 „Канцеларски материали“. В пликът се установи
наличието на документи на хартиен носител и диск. Трима от членовете на
комисията подписаха намиращите се в плика документи на хартиен носител за
предлагани ценови параметри от участника за посочената обособена позиция
Документите бяха подписани и от присъствалия упълномощен представител на
участника Кооперация „Панда“..
1.4. Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на
участника Кооперация „Панда”.
Комисията отвори запечатаните непрозрачни пликове в офертата на
участника за Обособена позиция №1 „Доставка на изделия от хартия“, Обособена
позиция №3 „Канцеларски материали“, Обособена позиция №4 „Тонер касети за
принтери“, Обособена позиция № 5 „Тонер касети за принтери с възможност за
пълнене“, Обособена позиция № 6 „Тонер касери за копирна машина“. В пликовете
се установи наличието на документи на хартиен носител. Трима от членовете на
комисията подписаха намиращите се в пликовете документи на хартиен носител за
предлагани ценови параметри от участника за посочената обособени позиции.
С това приключи публичната част от заседанието на комисията.
2. Комисията продължи своята работа, като извърши съпоставяне на ценовите
предложения на участниците с изискванията на възложителя от утвърдената
документация и техническата спецификация, представляваща неразделна част от
нея:
2.1. Ценовите предложения на участника ”АТС - България” ООД за
обособена позиция № 4, обособена позиция № 5 и обособена позиция № 6 не
надвишават единичната цена на единица мярка без ДДС, на която и да е
номенклатура от обособените позиции и общата стойност на всяка от обособените
позиции, дадени от Възложителя.
Предложените от участника цени на номенклатурите и обособените позиции
са посочени в Приложение № 1, което е неразделна част от настоящия протокол.
2.2. Ценовото предложение на участника ”Офис експрес сървис” АД за
обособена позиция № 3 не надвишава единичната цена на единица мярка без ДДС,
на която и да е номенклатура от обособената позиция и общата стойност на
обособената позиция, посочени от Възложителя в техническата спецификация,
неразделна част от утвърдената документация. Предложените от участника цени
на номенклатурите и стойността на обособената позиция са посочени в
Приложение № 1, което е неразделна част от настоящия протокол.

2.3. Ценовите предложения на участника Кооперация „Панда” за
обособена позиция № 4 и обособена позиция № 5 не надвишават единичната цена
на единица мярка без ДДС, на която и да е номенклатура от обособените позиции
и общата стойност на всяка от обособените позиции, посочени от Възложителя в
техническата спецификация, неразделна част от утвърдената документация.
Предложените от участника цени на номенклатурите и обособените позиции са
посочени в Приложение №1, което е неразделна част от настоящия протокол.
Ценовите предложения на участника за обособена позиция № 1, 3 и 6
надвишават единичната цена на единица мярка без ДДС от обособените позиции,
както и общата стойност на обособената позиция № 6, които цени са посочени от
Възложителя в техническата спецификация, поради което комисията приема, че
ценовите предложения на участника за тези обособени позиции не отговарят на
условията на възложителя, посочени на стр. 8, раздел ІІІ „Основания за
отстраняване“, т. 7.8 от утвърдената документацията за провеждане на
процедурата: „Възложителят указва, че на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ ЗОП
участник, чиято ценова оферти надвишава посочената отделна, максимална,
пределна, единичната цена на единица мярка/брой/ без ДДС, на която и да е
номенклатура от обособените позиции и/или общата стойност на всяка от
обособените позиции ще бъде отстранен от процедурата“, поради което отстранява
от участие в процедурата Кооперация „Панда” за обособена позиция № 1,
обособена позиция № 3 и обособени позиции № 6. Предложените от участника цени
на номенклатури и на обособени позиции са посочени в Приложение № 1, което е
неразделна част от настоящия протокол.
3. Поради това, комисията изготви окончателното класиране на участниците,
което представлява Приложение № 1 към настоящия протокол, в което приложение
са посочени и всички предложени от участниците цени. Комисията извърши
следното класиране:
3.1.Обособена позиция 3 - Канцеларски материали
3.1.1. На първо място – участникът ”Офис експрес сървис” АД със 100т.
3.2.Обособена позиция 4 - Tонер касети за принтер
3.2.1. На първо място – участникът „АТС- България“ ООД със 100т.
3.2.2. На второ място – участникът Кооперация "Панда" с 77,30т.
3.3. Обособена позиция 5 - Тонер касети за принтер с възможност за пълнене
3.3.1 На първо място – участникът „АТС- България“ ООД със 100т
3.3.2 На второ място – участникът Кооперация "Панда" с 83,82т.
3.4.Обособена позиция 6 - Тонер касети за копирна машина
3.4.1. На първо място – участникът „АТС- България“ ООД със 100т.
4. Комисията предлага на Възложителя да избере за изпълнители следните
участници за следните обособени позиции:

