П Р О Т О К О Л № 1/05.06.2018г.
по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП
за констатации на комисията

Днес, на 05.06.2018 год. в 11:00 часа, комисията за провеждане на
открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи,
необходими за Клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология
за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович” АД гр.Стара Загора”,
назначена със Заповед № РД-10-423/05.06.2018 год., в следния състав:
Председател:
1. д-р Живко Желязков – Зам. - Директор „Медицински
дейности”
Членове:
2. д-р Красимира Нанчева – Колева – Началник „Клинична
лаборатория”
3. Проф. д-р Грозданка Лазарова – Началник „Лаборатория по
Микробиология”
4. Адв. Татяна Кекевска
5. Мима Колева – химик
Резервни членове:
1. адв. Христо Панайотов
2. д-р Стоянка Танева – Вр.И.Д. Началник „Клинична
лаборатория – направление спешни изследвания”
3. д-р Пламена Георгиева – ординатор
4. Радостина Христова- медицински лаборант – отговорник
Поради отсъствие на Проф. д-р Грозданка Лазарова, същата бе
заменена на резервния член д-р Пламена Георгиева. Поради отсъствие
на адв. Татяна Кекевска, същата бе заменена на резервния член адв.
Христо Панайотов.
I. Председателят на комисията обяви Заповед № РД-10423/05.06.2018год. 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 приемо-предавателен протокол от 05.06.2018
г., изготвен на основание чл. 48, ал. 6 от ЗОП е получил от деловодителя
в деловодството на възложителя списък с постъпилите оферти, ведно с
12 /дванадесет/ броя оферти със следните входящи номера:
1.
„МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА” ООД, гр. София, ж.к.
„Младост 2”, ул.”Свети Киприян” 44 – Вх. № ПД-03-114/29.05.2018г.,
11:22 часа.
2.
„АКВАХИМ” АД, гр. София, ж.к "Дружба 2", бул."
Проф.Цв. Лазаров"№ 83 - Вх. № ПД-03-115/29.5.2018, 11:30 часа
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3.
"ПЕРФЕКТ МЕДИКА" ООД,
гр. Стара Загора,
ул."Новозагорско шосе", бл. 1, пк 441, Вх. № ПД-03-116/31.5.2018,
10:15часа
4.
„ХРОНО” ООД, гр.София, ж.к. София парк, Търговска
зона, Сграда 16 Б, ет.2, офис 8, Вх. № ПД-03-117/01.6.2018, 9:40часа
5.
"ТОП ДИАГНОСТИКА" ООД, гр. София, бул. "Витоша"
№188, Вх. № ПД-03-118/ 01.6.2018, 10.40 часа
6.
"ЕЛИТ МЕДИКАЛ" ООД, гр. София, бул."Арсеналски",
№ 65, ет.1, офис 1, Вх. № ПД-03-119/01.6.2018, 11:00 часа
7.
„ЕЛТА 90М” ООД, гр. София, „Враня” 82, Вх. № ПД-03120/04.6.2018, 9:45 часа
8.
„ЕС ДЖИ ПИ БИО ДАЙНАМИКС” ООД, гр.София
1202, ул. „Бачо Киро” 47, Вх. № ПД-03-121/ 04.6.2018, 10:10 часа
9.
„ДИАМЕД” ООД, гр. София 1407, ул. „Христо Ценов” 4,
Вх. № ПД-03-122/ 04.6.2018, 10:13часа
10. „РИДАКОМ” ЕООД, гр. София 1618, ж.к. „Славия”, ул.
„Коломан” 1, адм. Сграда ОСК Славия, офис 217, Вх. № ПД-03-123/
04.6.2018, 10.15 часа
11. "ЕЛПАК-ЛИЗИНГ" ЕООД, гр. Варна 9002, ул."Д-р Иван
Богоров" № 12, Вх. № ПД-03-124/ 04.6.2018, 10:30 часа
12. „НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ СРЛ” с посочен адрес за
кореспонденция - гр. Стара Загора, ул. Железни врата 17, Вх. № ПД-03126/ 04.6.2018, 13:23 часа
ІІ. Председателят на комисията констатира, че на заседанието на
комисията не присъстват представители на участниците в процедурата
или техни упълномощени представители, или представители на средства
за масова информация.
ІІІ. След получаване на списъка на постъпилите оферти, членовете
на комисията подписаха декларации, съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл.
51, ал. 8 от ППЗОП.
Членовете на комисията установиха, 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 съгласно нормативните разпоредби и 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 „МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА” ООД.
Трима от членовете на комисията подписаха запечатания непрозрачен
плик за предлагани ценови параметри и всяка страница на останалите
документи, съдържащи се в опаковката. Установи се наличието на диск
с надпис еЕЕДОП.
1.1. Членовете на комисията установиха наличието на
документи и 1/един/ запечатан непрозрачен плик с надпис:
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 “Предлагани ценови параметри” за обособена позиция № 18
Реактиви и консумативи за кръвногазов анализатор Simens Rapidpointe.
2. Отвори се опаковката на „АКВАХИМ” АД. Трима от
членовете на комисията подписаха запечатаните непрозрачни пликове
за предлагани ценови параметри и всяка страница на останалите
документи, съдържащи се в опаковката. Установи се наличието на диск
с надпис еЕЕДОП.
2.1. Членовете на комисията установиха наличието на
документи и 3/три/ запечатани непрозрачни пликове с надпис:
 “Предлагани ценови параметри” за обособена позиция № 14.
 “Предлагани ценови параметри” за обособена позиция № 15.
 “Предлагани ценови параметри” за обособена позиция № 16.
3. Отвори се опаковката на "ПЕРФЕКТ МЕДИКА" ООД.
Трима от членовете на комисията подписаха запечатаните непрозрачни
пликове за предлагани ценови параметри и всяка страница на
останалите документи, съдържащи се в опаковката. Установи се
наличието на диск с надпис еЕЕДОП.
3.1. Членовете на комисията установиха наличието на
документи и 3/три/ запечатани непрозрачни пликове с надпис:
 “Предлагани ценови параметри” за обособена позиция № 20
„Термохартия за принтери”.
 “Предлагани ценови параметри” за обособена позиция № 26
„Реактиви за имунологичен анализатор Tosoh AIA 360”.
 “Предлагани ценови параметри” за обособена позиция № 27
„Консумативи за автоматичен коагулометър Compact X”.
4. Отвори се опаковката на „ХРОНО” ООД. Трима от
членовете на комисията подписаха запечатания непрозрачен плик за
предлагани ценови параметри и всяка страница на останалите
документи, съдържащи се в опаковката. Установи се наличието на диск
с надпис еЕЕДОП.
4.1. Членовете на комисията установиха наличието на
документи и 1/един/ запечатан непрозрачен плик с надпис:
 “Предлагани ценови параметри” за обособена позиция № 19
„Реактиви за имунологичен анализатор ELECSYS 2010”.
5. Отвори се опаковката на "ТОП ДИАГНОСТИКА" ООД.
Трима от членовете на комисията подписаха запечатания непрозрачен
плик за предлагани ценови параметри и всяка страница на останалите
документи, съдържащи се в опаковката. Установи се наличието на диск
с надпис еЕЕДОП.
5.1. Членовете на комисията установиха наличието на
документи и 1/един/ запечатан непрозрачен плик с надпис:
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 “Предлагани ценови параметри - Приложение № 3 и Приложение
№ 3а, Обособена позиция № 1 Реактиви за биохимичен анализатор
MINDRAY BS 300 ; Обособена позиция № 10 Автоматични пипети”.
6. Отвори се опаковката на "ЕЛИТ МЕДИКАЛ" ООД. Трима
от членовете на комисията подписаха запечатания непрозрачен плик за
предлагани ценови параметри и всяка страница на останалите
документи, съдържащи се в опаковката. Установи се наличието на диск
с надпис еЕЕДОП.
6.1. Членовете на комисията установиха наличието на
документи и 1/един/ запечатан непрозрачен плик с надпис:
 “Предлагани ценови параметри за обособена позиция №1
„Реактиви за биохимичен анализатор MINDRAY BS 300”.
7. Отвори се опаковката на „ЕЛТА 90М” ООД. Трима от
членовете на комисията подписаха запечатаните непрозрачни пликове
за предлагани ценови параметри и всяка страница на останалите
документи, съдържащи се в опаковката. Установи се наличието на диск
с надпис еЕЕДОП.
7.1. Членовете на комисията установиха наличието на
документи и 5/пет/ запечатани непрозрачни пликове с надпис:
 “Предлагани ценови параметри” за обособена позиция №4.
 “Предлагани ценови параметри” за обособена позиция №43.
 “Предлагани ценови параметри” за обособена позиция №44.
 “Предлагани ценови параметри” за обособена позиция №45.
 “Предлагани ценови параметри” за обособена позиция №48
8. Отвори се опаковката на „ЕС ДЖИ ПИ БИО
ДАЙНАМИКС” ООД. Трима от членовете на комисията подписаха
запечатаните непрозрачни пликове за предлагани ценови параметри и
всяка страница на останалите документи, съдържащи се в опаковката.
Установи се наличието на диск с надпис еЕЕДОП.
8.1. Членовете на комисията установиха наличието на
документи и 3/три/ запечатани непрозрачни пликове с надпис:
 “Предлагани ценови параметри” за обособена позиция №35.
 “Предлагани ценови параметри” за обособена позиция №39.
 “Предлагани ценови параметри” за обособена позиция №48.
9. Отвори се опаковката на „ДИАМЕД” ООД. Трима от членовете на
комисията подписаха запечатаните непрозрачни пликове за предлагани
ценови параметри и всяка страница на останалите документи,
съдържащи се в опаковката. Установи се наличието на диск с надпис
еЕЕДОП.
9.1. Членовете на комисията установиха наличието на
документи и 2/два/ запечатани непрозрачни пликове с надпис:
 “Предлагани ценови параметри” за обособена позиция №32
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“Предлагани ценови параметри” за обособена позиция №33
10. Отвори се опаковката на „РИДАКОМ” ЕООД. Трима от
членовете на комисията подписаха запечатаните непрозрачни пликове
за предлагани ценови параметри и всяка страница на останалите
документи, съдържащи се в опаковката.
10.1. Членовете на комисията установиха наличието на
документи и 13/тринадесет/ запечатани непрозрачни пликове с надпис:
 еЕЕДОП
 “Ценово предложение” за обособена позиция №5
 “Ценово предложение” за обособена позиция №10
 “Ценово предложение” за обособена позиция №25
 “Ценово предложение” за обособена позиция №28
 “Ценово предложение” за обособена позиция №29
 “Ценово предложение” за обособена позиция №31
 “Ценово предложение” за обособена позиция №35
 “Ценово предложение” за обособена позиция №39
 “Ценово предложение” за обособена позиция №40
 “Ценово предложение” за обособена позиция №41
 “Ценово предложение” за обособена позиция №42
 “Ценово предложение” за обособена позиция №48
 “Ценово предложение” за обособена позиция №51
11. Отвори се опаковката на "ЕЛПАК-ЛИЗИНГ" ЕООД. Трима от
членовете на комисията подписаха запечатаните непрозрачни пликове
за предлагани ценови параметри и всяка страница на останалите
документи, съдържащи се в опаковката. Установи се наличието на диск
с надпис еЕЕДОП.
11.1. Членовете на комисията установиха наличието на
документи и 2/два/ запечатани непрозрачни пликове с надпис:
 “Предлагани ценови параметри” за обособена позиция №10
„Автоматични пипети”.
 “Предлагани ценови параметри” за обособена позиция №39
„Антибиотични дискове”.
12. Отвори се опаковката на „НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ СРЛ”.
Трима от членовете на комисията подписаха запечатаните непрозрачни
пликове за предлагани ценови параметри и всяка страница на
останалите документи, съдържащи се в опаковката. Установи се
наличието на диск с надпис еЕЕДОП и Ценово предложение № 43, 44, 45
и 46.
12.1. Членовете на комисията установиха и наличието на
документи и 4/четири/ запечатани непрозрачни пликове с надпис:
 “Предлагани ценови параметри” за обособена позиция № 43
 „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция № 44
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„Предлагани ценови параметри” за обособена позиция № 45
„Предлагани ценови параметри” за обособена позиция № 48

С тези действия приключи
публичната част от работата на
комисията.
V. Комисията продължи своята работа на 06.06.2018г. от 12 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
„МАРВЕНА
ДИАГНОСТИКА” ООД е представил еЕЕДОП на електронен носител,
подписан с ел. подпис. Комисията извърши справка в Търговския
регистър
при
АВ
относно
съдружниците
в
дружеството
и
представляващото го лица. Участникът е посочил данни относно личното
състояние и критериите на подбор, които отговарят на изискванията на
възложителя.
2. Комисията установи, че участникът „АКВАХИМ” АД е представил
еЕЕДОП на електронен носител. Комисията извърши справка в
Търговския регистър при АВ относно органите на управление и
представляващите дружеството лица. Участникът е посочил данни
относно личното състояние и критериите на подбор, които отговарят на
изискванията на възложителя.
3. Комисията установи, че участникът "ПЕРФЕКТ МЕДИКА" ООД е
представил еЕЕДОП на електронен носител. Комисията извърши справка
в ТР при АВ, провери еЕЕДОП и установи, че управителя на „Перфект
Медика” ООД е подписалият еЕЕДОП с електронен подпис. От
извършената справка се установи, че в дружеството има трима
съдружници.
Съгласно чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал.
3 ЗОП са:
1. лицата, които представляват участника или кандидата;
2. лицата, които са членове на управителни и надзорни
органи на участника или кандидата;
3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко
върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този,
валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или
надзорните органи.
На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗОП, участникът „ПЕРФЕКТ
МЕДИКА" ООД следва в срок от 5 работни дни от получаване на
настоящия протокол да представи на Възложителя списък на всички
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП.
4. Комисията установи, че участникът „ХРОНО” ООД е
представил еЕЕДОП на електронен носител. Комисията извърши справка
в ТР при АВ, провери еЕЕДОП и установи, че еЕЕДОП е подписан с
електронен подпис от представляващия дружеството. От извършената
справка се установява, че съдружници в дружеството са три лица.
Съгласно чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55,
ал. 3 ЗОП са:
6

1. лицата, които представляват участника или кандидата;
2. лицата, които са членове на управителни и надзорни
органи на участника или кандидата;
3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко
върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този,
валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или
надзорните органи.
На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗОП, участникът „ХРОНО” ООД
следва в срок от 5 работни дни от получаване на настоящия протокол да
представи на Възложителя списък на всички задължени лица по смисъла
на чл. 54, ал. 2 от ЗОП.
5. Комисията установи, че участникът "ТОП ДИАГНОСТИКА" ООД
е представил еЕЕДОП на електронен носител.
Комисията извърши справка в Търговския регистър при АВ
относно съдружниците в дружеството и представляващите го лица.
Представения еЕЕДОП е подписан от представляващите дружеството.
Участникът е посочил в еЕЕДОП данни относно личното
състояние и критериите на подбор. Комисията установи, че участникът
не е посочил в част ІV, раздел „В” на е ЕЕДОП осигурява и поддържа ли
документирана система, съгласно изискванията на чл. 82, ал. 4 от ЗМИ,
какъвто критерии за подбор е посочил възложителя в утвърдената
документация /стр. 11/ – раздел ІV, т. 3.2.
На основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, комисията указва на
участника в срок от пет работни дни от получаване на настоящия
протокол да представи нов еЕЕДОП, подписан с електронните подписи и
на двамата управители, в който да бъде посочено наличието или липсата
на поставения от възложителя критерии за подбор – осигурява и
поддържа ли участникът документирана система, съгласно изискванията
на чл. 82, ал. 4 от ЗМИ, като участникът следва да попълни тази
информация в част ІV, раздел В, „Управление на веригата на доставка”,
като информацията, подадена от участника съгласно указанията по-горе
може да обхваща факти и обстоятелства, които са настъпили след
крайния срок за получаване на оферти.
6. Комисията установи, че участникът "ЕЛИТ МЕДИКАЛ" ООД е
представил еЕЕДОП на електронен носител. Комисията извърши справка
в ТР при АВ и установи, че еЕЕДОП е подписан от представляващия
дружеството. От извършената справка, комисията установи, че
съдружник в дружеството е и още едно лице.
Съгласно чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал.
3 ЗОП са:
1. лицата, които представляват участника или кандидата;
2. лицата, които са членове на управителни и надзорни
органи на участника или кандидата;
3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко
върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този,
валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или
надзорните органи.
На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗОП, участникът "ЕЛИТ
МЕДИКАЛ" ООД следва в срок от 5 работни дни от получаване на
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настоящия протокол да представи на Възложителя списък на всички
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП.
7.
Комисията установи, че участникът „ЕЛТА 90М” ООД е
представил еЕЕДОП на електронен носител. Комисията извърши справка
в ТР при АВ и установи, че представляващият дружеството е подписал
еЕЕДОП с електронен подпис. От извършената справка, комисията
установи, че съдружници в дружеството са още четири лица. Съгласно
чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП са:
1. лицата, които представляват участника или кандидата;
2. лицата, които са членове на управителни и надзорни
органи на участника или кандидата;
3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко
върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този,
валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или
надзорните органи.
На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗОП, участникът „ЕЛТА 90М” ООД
следва в срок от 5 работни дни от получаване на настоящия протокол да
представи на Възложителя списък на всички задължени лица по смисъла
на чл. 54, ал. 2 от ЗОП.
8. Комисията установи, че участникът „ЕС ДЖИ ПИ БИО
ДАЙНАМИКС” ООД е представил еЕЕДОП на електронен носител.
Комисията извърши справка в ТР при АВ и установи, че еЕЕДОП е
подписан от представляващия дружеството. От извършената справка се
установи, че съдружници в дружеството са и още едно физическо лице и
едно юридическо лице.
Съгласно чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал.
3 ЗОП са:
1. лицата, които представляват участника или кандидата;
2. лицата, които са членове на управителни и надзорни
органи на участника или кандидата;
3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко
върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този,
валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или
надзорните органи.
На основание чл. 44, ал. 1 от ППЗОП, участникът „ЕС ДЖИ ПИ
БИО ДАЙНАМИКС” ООД следва в срок от 5 работни дни от получаване
на настоящия протокол да представи на Възложителя списък на всички
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП.
9. Комисията установи, че участникът „ДИАМЕД” ООД е
представил еЕЕДОП на електронен носител. Комисията извърши справка
в Търговския регистър при АВ относно съдружниците в дружеството и
представляващите го лица. Участникът е посочил данни относно личното
състояние и критериите на подбор, които отговарят на изискванията на
възложителя.
10. Комисията установи, че участникът „РИДАКОМ” ЕООД
е
представил
еЕЕДОП,
подписан
с
електронен
подпис
от
представляващия дружеството и едноличен собственик на капитала.
Участникът е посочил в еЕЕДОП данни относно личното състояние и
критериите на подбор, но комисията установи, че участникът не е
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посочил в част ІV, раздел „В” на еЕЕДОП осигурява и поддържа ли
документирана система, съгласно изискванията на чл. 82, ал. 4 от ЗМИ,
какъвто критерии за подбор е посочил възложителят в утвърдената
документация /стр. 11/ – раздел ІV, т. 3.2.
Участникът не е посочил и какъв сертификат притежава, обхвата
му, до кога е валиден и органът, който го е издал, съгласно изискването
на възложителя на стр. 11 от утвърдената документация – раздел І, т.
3.4., а само е отбелязал в еЕЕДОП - част І., раздел „В” – „Сертификати от
независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на
качеството”, че може да представи изискваните сертификати.
Участникът е посочил в част ІV, раздел „В” в еЕЕДОП, че е изпълнил
доставка на медицински консумативи и реактиви за УМБАЛ
Александровска, гр.София, бул. "Св. Георги Софийски" № 1 с посочена
сума, начална дата 01.12.2015г. и крайна дата 15.09.2015г. От този
запис на ден, месец и година е видно, че няма как това да са начална и
крайна дата на изпълнение на доставката.
На основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, комисията указва на
участника в срок от пет работни дни от получаване на настоящия
протокол да представи нов еЕЕДОП, подписан с електронния подпис на
представляващия дружеството, в който да бъде посочено:
- наличието или липсата на поставения от възложителя критерии
за подбор – осигурява и поддържа ли участникът документирана
система, съгласно изискванията на чл. 82, ал. 4 от ЗМИ, като участникът
следва да попълни тази информация в част ІV, раздел В, „Управление на
веригата на доставка”, като информацията, подадена от участника
съгласно тези
може да обхваща факти и обстоятелства, които са
настъпили след крайния срок за получаване на оферти.
- какъв сертификат притежава, обхвата му, до кога е валиден и
органът, който го е издал, като участникът следва да попълни тази
информация в част ІV, раздел В - „Сертификати от независими органи,
удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството”.
- начална и крайна дата на посочената доставка на медицински
консумативи и реактиви за „УМБАЛ Александровска“ - част ІV, раздел В
– „За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид”.
11. Комисията установи, че участникът „ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД е
представил еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от представляващия
дружеството и едноличен собственик на капитала. Участникът не е
посочил в еЕЕДОП какъв сертификат притежава, обхвата му, до кога е
валиден и органът, който го е издал, съгласно изискването на
възложителя на стр. 11 от утвърдената документация – раздел І, т. 3.4., а
само е посочил в еЕЕДОП - част І, раздел „В” – „Сертификати от
независими органи, а само е посочил линк, препращащ към сайта на
съответния нотифициращ орган.
На основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, комисията указва на
участника в срок от пет работни дни от получаване на настоящия
протокол да представи нов еЕЕДОП, подписан с електронния подпис на
представляващия дружеството, в който да бъде посочено какъв
сертификат притежава, обхвата му, до кога е валиден и органът, който
го е издал, като участникът следва да попълни тази информация в част
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ІV, раздел В - „Сертификати от независими органи, удостоверяващи
стандарти за осигуряване на качеството”.
12. Комисията установи, че участникът „НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ
СРЛ” е представил магнитен носител – CD с надпис „еЕЕДОП и Ценово
предложение № 43, 44, 45 и 46”. Комисията провери съдържанието на
диска и установи, че освен еЕЕДОП в същия диск се съдържат и
ценовите предложения на участниците за посочените обособени позиции
– Приложение № 3А към утвърдената документация, с попълнени цени
на всички отделни номенклатури в четирите обособени позиции, във
„формат ексел” .
Поради горното, комисията предлага на Възложителя да отстрани от
участие в процедурата участника „НОВА ГРУП ИНВЕСТМЕНТ СРЛ” без
да разглежда каквито и да било документи от офертата му, тъй като е
налице неспазване на условията на възложителя относно представяне на
офертата – стр. 18 от утвърдената документация, раздел V, т. 4.9. „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Приложение № 3 към настоящата
документация. Подава се в отделен запечатан непрозрачен плик с
надпис „Предлагани ценови параметри”, в който следва да се съдържа
ценовото предложение на участника - Приложение N° 3 и Приложение N°
ЗА към настоящата документация за участие в процедурата.
Приложение № 3 следва да е изготвено на хартиен носител, а
предложение - Приложение № 3А трябва да е изготвено на хартиен и
магнитен носител - CD само за обособената позиция, за която се подава,
с отбелязването на номера и наименованието й върху плика с ценовото
предложение”.
Налице е и нарушение на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП – „При открита
процедура и публично състезание опаковката по ал. 2 включва
документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1, опис на представените
документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис
"Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение
по чл. 39, ал. 3, т. 2.”
В настоящия случай офертата не следва да бъде разгледана, тъй
като участникът е предоставил цените си вън от запечатан непрозрачен
плик – „ценово предложение”, което е в нарушение на условията на
възложителя за провеждане на процедурата и ППЗОП.
С това работата на комисията приключи на 08.06.2018г.
Комисията ще продължи работата си след като изтече срока по чл.
54, ал. 9 от ППЗОП, в който участниците следва да представят исканата
информация в и съответните списъци по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП.
Препис от настоящия протокол да се изпрати на всички участници
в процедурата в деня, в който бъде публикуван в профила на купувача.
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