П Р О Т О К О Л № 3/05.07.2019г.
по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП
за констатации на комисията
Днес, на 05.07.2019 год. в 16,30 часа, комисията за провеждане на
открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на общоболнични и анестезиологични медицински изделия и
консумативи, необходими за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович“АД,
гр. Стара Загора“, назначена със Заповед № РД-10-300/01.04.2019 год, в
следния състав:
Председател:
1. Д-р Живко Желязков – зам. Директор медицински дейности
Членове:
2. Доц. д-р Георги Арабаджиев – Началник КАИЛ
3. Катерина Чалъкова – юрисконсулт
4. Таня Радевска – Главна медицинска сестра
5. Адв. Татяна Кекевска – външен експерт
проведе свое извънредно, трето заседание.
І. Комисията установи, че след изпращането на участниците в
процедурата на Протокол № 2/24.04.2019г., на стр. 45 от посочения протокол,
след описаните в таблица обособени позииции и номенклатури, за които
участникът „ЕЛПАК – ЛИЗИНГ“ ЕООД е подал оферта, поради технически
проблем не е възпроизведено становището на комисията след разглеждане на
предложението на участника „ЕЛПАК – ЛИЗИНГ“ ЕООД за изпълнение на
поръчката по обособена позиция № 5, номенклатура 5.1 и 5.3.
Поради горното, комисията допълва протокола на посочената
страница, със следния текст: “Поради описаното по-горе и на основание чл.
107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, комисията предлага на Възложителя да отстрани от
участие в процедурата участника „ЕЛПАК- ЛИЗИНГ“ ЕООД за обособена
позиция № 5, номенклатури 5.1 и 5.3, тъй като предложението на участника за
изпълнение на поръчката не отговаря на изскването на възложителя в
утвърдената документация на стр. 17, т. 4.6.7 от раздел V, а именно:
участникът да представи към техническото си предложение декларация за срок
на валидност на офертата“.
ІІ. Комисията установи, че след изпращането
на участниците в
процедурата на Протокол № 2/24.04.2019г., на стр. 47 от посочения протокол,
след описаните документи в предложението на участника „ЕЛПАК – ЛИЗИНГ“
ЕООД за обособена позиция № 30, поради технически проблем не е
възпроизведено установеното от комисията, а именно – неподписана
Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки,
пазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл. 39,
ал. 1, т. 1, буква „д“ от ППЗОП и становището на комисията след разглеждане
на предложението на участника участника „ЕЛПАК – ЛИЗИНГ“ ЕООД за

изпълнение на поръчката по обособена позиция № 30. Поради това, комисията
допълва протокола на посочената страница, със следния текст: “Комисията
установи, че представената от участника декларация за спазване
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, пазване на околната среда,
закрила на заетостта и условията на труд по чл. 39, ал. 1, т. 1, буква „д“ от
ППЗОП не е подписана.
Поради описаното по-горе и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП,
комисията предлага на Възложителя да отстрани от участие в процедурата
участника „ЕЛПАК- ЛИЗИНГ“ ЕООД за обособена позиция № 30, тъй като
предложението на участника за изпълнение на поръчката не отговаря на
изскването на възложителя, посочено в утвърдената документация на стр. 18,
т. 4.6.8 от раздел V, а именно: участникът да представи към техническото си
предложение декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, пазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на
труд по чл. 39, ал. 1, т. 1, буква „д“ от ППЗОП“.

Препис от настоящия протокол да бъде изпратен до всички участници,
както и да бъде публикуван в профила на купувача, в електронното досие на
процедурата.
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