ПРОТОКОЛ №1
за дейността на комисията съгласно Заповед № РД-10-532/16.06.2020г.

На 16.06.2020 год. от 11 часа, в изпълнение на Заповед № РД-10- 532/16.06.2020 г. на
Изпълнителния директор на УМБАЛ"Проф. д-р Ст. Киркович” АД, гр. Стара Загора за
раглеждане и оценяване на постъпили оферти на участници в обществена поръчка с предмет:
“Ежедневно изпиране, сушене, гладене, термодезинфекция и химиотермодезинфекция на
болнично, операционно бельо, детско бельо, работно облекло, възглавници и одеяла за
дейността на УМБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович” АД“, с публикувано обявление в РОП с №
977831 и осигурен достъп до същата на профила на купувача, се събра на заседание Комисия
в състав:
Председател:
1. инж. Снежанка Марокова - Глван медицинска сестра

2.
3.
4.
5.

Членове:
Таня Радевска – специалист по конотрол на инфекциите
адв.Татяна Кекевска – външен експерт
Ваня Бонева Богданова – Ръководител Звено «Общ.поръчки»
Катерина Бисерова Чалъкова - юрисконсулт Звено „Общ. Поръчки“
Резервни членове: адв. Христо Панайотов – външен експерт

за да разгледа и оцени постъпилите оферти за участие в обявената процедура за възлагане на
обществена поръчка, с предмет: “Ежедневно изпиране, сушене, гладене, термодезинфекция и
химиотермодезинфекция на болнично, операционно бельо, детско бельо, работно облекло,
възглавници и одеяла за дейността на УМБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович” АД“, при спазване
правилата на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за
обществени поръчки.
Заседанието на комисията по отварянето на офертите протече при условията на чл. 181
от ЗОП.
Комисията пристъпи към действия по следния ред:
1. Присъстващите бяха запознати със Заповед № РД-10- 532/16.06.2020г. на възложителя,
за състава и задълженията на настоящата комисия;
2. На членовете на комисията беше представен списък с постъпилите предложения, с
който същите се запознаха, след което попълниха и подписаха декларациите по чл. 103, ал. 2
от ЗОП
3.Комисията констатира, че в установения срок – 15.06.2020 г. до 16:00 часа, в
деловодството е постъпила една оферта от участник за изпълнение на поръчката, а именно:
№ по
ред

ФИРМА

Вх.№/дата

Час на постъпване

1.

„Лорив“ ЕООД

ПД–03-48/15.06.2020г.

15:00 часа
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На публичната част на заседанието комисията не присъстваха представители на
участниците.
Комисията пристъпи към отваряне на запечатаните непрозрачни опаковки по реда на
тяхното постъпване.
Комисията оповести съдържанието на опаковката на „Лорив“ ЕООД. Комисията
констатира, че опаковката е непрозрачна, запечатана, без механични увреждания. В нея са
налични документи, съобразно заложените критерии за подбор. Трима от членовете на
комисията подписаха плика с ценовото предложение на участника и техническото
предложение на участника. Комисията констатира, че няма несъответствие между
представените документи и списъка, представен от участника.
Публичната част от
горепосочените действия.

заседанието

на

Комисията

приключи

с

извършване

на

Провеждане на закрито заседание на комисията.
След осъществяване на публичните действия по отваряне и оповестяване на
постъпилите предложения, комисията продължи своята работа на закрито заседание в 11:00
часа на 17.06.2020 г.
За заявление за участие на „Лорив“ ЕООД:
При разглеждане на заявлението за участие, комисията констатира следното:
„Лорив“ ЕООД е представил заявление за участие, в което се съдържат всички
необходими документи и 1 брой ЕЕДОП на електронен носител за участника, надлежно
подписан с електронния подпис на управителя Лора Петрова Топалова.
По отношение на информацията съдържаща се в ЕЕДОП:
Спрямо участника не са налице основанията за отстраняване от процедура,
посочени от възложителя в обявлението и документацията за участие.
При преглед на поставените критерии за подбор се констатира, че:
І. Участникът е посочил в ЕЕДОП - обект Обществена пералня с предмет на дейност "Изпиране на бельо - болнично, инфекциозно и обществено", регистриран в РЗИ Стара Загора
като обект с обществено предназначение с номер 2417003856/14.09.2010г.
След извършена справка на сайта на РЗИ Стара Загора в Регистър на обектите с
обществено предназначение, актуален към 11.05.2020г., комисията установи, че участникът
е вписан с индивидуален номер в регистъра 2417000037, дата на регистрация – 17.08.2012г.
за обект на гр. Стара Загора, ул. „Цар Иван Шишман“ № 47 и видове извършени дейности –
изпиране на болнично бельо, инфекциозно и от обществен сектор и с индивидуален номер
2417003856, дата на регистрация - 28.07.2014г., за същия обект и с вид на извършваната
дейност – изпиране на болнично, инфекциозно и обществено бельо.
ІІ. Участникът е декларирал в ЕЕДОП четири услуги за дезинфекция, изпиране и
гладене на болнично бельо през последните три години, считано от датата на подаване на
офертата, с получатели УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович“ АД за периода 01.10.2014г. –
“Ежедневно изпиране, сушене, гладене, термодезинфекция и химиотермодезинфекция на болнично,
операционно бельо, детско бельо, работно облекло, възглавници и одеяла за дейността на УМБАЛ
“Проф. д-р Стоян Киркович” АД“
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01.10.2017г. на стойност 582738.00 BGN; УМБАЛ „Света Анна – София ”АД за периода
19.12.2016г. – 19.12.2018г. на стойност 403876.40 BGN; МБАЛ д-р Чакмаков – Раднево ЕООД
за периода 14.10.2016г. – 14.10.2017г. на стойност 10681.80 BGN и МБАЛ “Света Петка
Българска” ЕООД гр. Нова Загора за периода от 01.07.2016г. – 14.10.2018г. на стойност
17758.80 BGN. .
ІІІ. Участникът е посочил, че разполага със следните лица, които да обезпечат
организацията, изпълнението, контрола и качеството на поръчката, притежаващи
професионален опит в дейността, обект на поръчката, а именно: Радка Димитрова Станчева,
Петя Филипова Кръстева, Димана Калчева Тошева, Наташа Кънева Георгиева, Петрана
Венцеславова Георгиева, Пенка Делчева Желязкова, Радостина Тодорова Кръстева, Галина
Неделчева Иванова, Румен Иванов Раднев и Николай Кирилов Петков, с посочена проф.
квалификация на лицата – Радка Димитрова Станчева - Техникум по минна промишленост,
Мадан, диплома серия В-92-014165/1992 - техник перач; Петя Филипова Кръстева - СОУ
Отец Паисии, Златица,, Свидетелство 011687/15.06.1997 – перач; Димана Калчева Тошева СОУ Хр.Смирненски гр. Стара Загора, Диплома 041381/26.06.2006 - перач; Наташа Кънева
Георгиева - ОУ”Митьо Станев” Стара Загора, Свидетелство 022460/15.06.1977 – гладач;
Петрана Венцеславова Георгиева - НОУ СВ Кирил и Методи, Свидетелство 130/15.06.1991 –
гладач; Пенка Делчева Желязкова - ЕСПУ ”Д-р П. Берон” Тополовград, Свидетелство
2781/14.06.1986г. – гладач; Радостина Тодорова Кръстева СОУ “Георги Райчев“ гр. Стара
Загора, Диплома - 044627/01.07.199г. - гладач; Галина Неделчева Иванова - СПТУ ОХ гр.
Стара Загора - Диплома 032138 /30.06.1994 – гладач; Румен Иванов РадневФ - СПТУ
Машиностроене Стара Загора, Диплома 0085587/03.06.1994 – шофьор; Николай Кирилов
Петков - ТЕТ ”Георги Сава Раковски” Стара Загора – Диплома 009987/20.06.1993г. –
шофьор.
ІV. Участинкът е посочил, че разполага със следното оборудване, с което ще
изпълнява дейностите, предмет на настоящата поръчката (с посочено наименование,
фактура и година на производство:
Пералня Примус MB 44 бариерна - 2323/29.01.2019г. – 2013г.;
Пералня Примус MB 26 бариерна - 2323/29.01.2019г. - 2013;
Пералня ЕлектролуксWPB – бариерна - 10472/13.09.2019 - 2013г.;
Бариерна перална машина – DUBIX DE SOUZA–FASA 330C асептична - 48/18.01.2007 2007г.;
Центрофуга - 980/23.06.2014;
Професионална сушилна машина Примус D 35 - 301/01.07.2016г. - 2016;
Професионална сушилна машина Примус D 35 - 1371/08.09.2016 – 2016;
Гладилно сушилен каландър Гирбау /Испания/ - PB-51 25P-E - 160 кг/час 14410/15.01.2013 – 2013;
Сушилно гладачен каландър Electrolux IC44832LF/40448 – 200 кг/час -8642/05.10.2016
– 2016;
Машина за Химическо чистене UNION XL8010E - 8789/29.11.2016 - 2007
V. Участникът е посочил, че разполага със следните автомобили, с които ще изпълнява
дейностите предмет на настоящата обществена поръчка: Марка и модел автомобил - Рег.№ Товаровместимост кг./т.:
Мерцедес ВИТО СТ2770АН 2600
Фолксваген Каравел СТ7652АР 2465
Мерцедес Спринтер 211 СТ 8047АР 2800
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VІ. Участникът е посочил, че притежава система за управление на качеството в
съответствие с изискванията на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001-2007 с
обхват "Пране на болнично бельо и постелочен инвентар, химическо чистене, пране и гладене".
VІІ. Участникът е декларирал,
че ще извършва предлаганата услуга, предмет на
настоящата поръчка качествено и в съответствие с нормативните изисквания на Наредба №
37/1995 г. за хигиенните изисквания към устройството и експлоатация на обществените
перални и изискванията на контролния орган РЗИ, и посочва протоколи за извършен
микробиологичен контрол от РЗИ - протокол от 11.10.2019г.; протокол от 17.06.2019г.;
протокол от 01.11.2018г.; протокол от 12.06.2018г.; протокол от 28.06.2017г.; протокол от
30.03.2017г.
ІХ. С ЕЕДОП участникът е представил: Писмо от Директора на РЗИ Стара Загора изх. №
25-333-1/23.03.2020г., че обществената пералня, находяща се в град Стара Загора, ул.
„Капитан Петко Войвода“ № 10 е регистрирана в РЗИ – Стара Загора като обект с обществено
прадназначение с № 2417003856/14.09.2010г.- и отговаря на изискванията на Наредба № 12
от 16.11.2018г. за здравните изисквания към обществените перални.; удостоверение за
вписване в регистъра на обект с обществено предназначение № 2417003856/14.09.2010г.,
ведно с уведомително писмо изх. № АУ- 1289/29.07.2014г. на Директора на РЗИ Стара Загора,
с което уведомява участника, че обект обществена пералня в град Стара Загора, ул. „Капитан
Петко Войвода“ № 10 е вписан в регистъра на обектите с обществено прадназначение под №
2417003856/28.07.2014г. като обществена пералня с предмет на дейност – изпиране на бельо
- болнично, инфекциозно и обществено; списък на извършените услуги по чл. 64, ал. 2 от ЗОП;
четири удостоверения за добро изпълнение; сертификат за съответствие със стандарт ISO
9001:2015 с обхват пране на болнично бельо и постелъчен ивентар, химическо чистене, пране
и гладене; ISO 14001:2015 с обхват пране на болнично бельо и постелъчен ивентар, химическо
чистене, пране и гладене; декларация на основание чл. 64, ал. 9 от ЗОП; 9 броя фактури за
закупени машини; 3 броя свидетелства за регистрация част І на посочените от участника два
леки автомобила и един товарен, списък на лицата по чл. 64, ал. 3 от ЗОП; протоколи за
извършена проверка с вземане на проби.
Комисията счита, че участникът отговаря на поставените критерии за подбор. Не са
констатирани нередовности и непълноти в ЕЕДОП.
Комисията допуска участника до последващо
разглеждане на техническото предложение.

участие

в процедурата на етап

Х. В закрито заседание комисията продължи продължи своята работа за разглеждане
на техническото пердложение на участника:
Участникът е подал предложение за изпълнение на поръчката по образеца на възложителя,
като е посочил следната организация на дейностите по пране на болнично бельо:
1. Приемане на мръсно бельо - Мръсното бельо се получава на място, определено от
Възложителя.
2. Транспортиране на мръсното бельо - Мръсното бельо се транспортира до "Перално
стопанство", находящо се в гр.Ст.Загора ул."Капитан Петко Войвода"10
3. Технологичен процес:
3.1. Приемане и сортиране Мръсното бельо се разпределя по отделения, всяко от което се
пере отделно.
3.2. Дезинфекция
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Дезинфекцията се извършва в машините по време на перилния процес. Бельото се
третира с дезинфектирагци екологични детергенти в продължение на 10 минути, при
температури до 60°С. При този процес се осигурява пълна дезинфекция на обработваните
тъкани и се избягва каквото и да било химическо или физическо увреждане. Това е най
важният фактор за дълготрайността на бельото и избягване на преждевременното му
бракуване.
3.3. Изпиране
3.3.1. Предпрането е следващата стъпка, при която бельото се накисва при температури
до 40°С с добавка от перилни детергенти. Продължителността на цикъла е различна, определя
се програмно в зависимост от вида и степента на замърсяване на бельото.
3.3.2. Основното пране се извършва при температури от 60°С до 80°С в зависимост от
замърсеността на бельото. За целта машините са осигурени с различни по времетраене,
количество на детергентите, температурите, оборотите и т.н. програми. При този цикъл се
извършва и температурна дезинфекция. Три плакнения при първото, от които температурата
е 40°С за да се избегне рязкото охлаждане и гзасичане на бельото завършват процеса. При
последното плакнене се извършва "окончателно охлаждане на бельото.
Прането се извършва по програма за пране на болнично бельо, с перилните препарати, за
които към офертата са приложени санитарни разрешителни и технически характеристики.
Прането се извършва отделно от бельото на други лечебни заведения и клиенти.
3.4. Сушене
Центрофуга на 1000 об/мин. Сушенето се извършва в специални сушилни при температура
до 94°С. При тази термична обработка се извършва и температурна дезинфекция.
3.5. Гладене
Гладенето се извършва в специализирани сушилно - гладачни каландри, снабдени със
сгъвачни механизми. Сензори следят и регулират зададената температура е точност до 1
градус и скорост до 0.1 м/мин. Прегаряне или превишаване на коефициента на влажност на
крайния продукт е невъзможно. Температурата от 140°С до 170°С осигурява окончателното
термично саниране на бельото При тази термична обработка се извършва и температурна
дезинфекция.
3.6.Опаковка на изпраното бельо
Готовото, изпрано, изсушено, изгладено и санирано бельо се пакетира по вид и брой в
стандартни пакети от ПВЦ,осигуряваща му пълна санитарна защита по време на транспорта.
4. Транспортиране на чистото бельо
Чистото бельо се транспортира до УМБАЛ „Проф.Д-р Ст.Киркович"АД
5. Предаване
Чистото бельо се предава в деня и мястото, определени от възложителя или по взаимно
съгласувания между страните график .
Участникът е декларирал, че ще изпълни минималните изисквания към технологичния
процес на извършване на услугата, посочени в раздел „Техническа спесификация" на
документацията.
В предложението за изпълнение на поръчката участникът е декларирал, че при
изпълнине на поръчката ще използва два перилни препарата с дезинфекционно действие, с
посочени разрешения за пускане на пазара на биоциден препарат и атомизиран биоактивен
прах за пране.
Участникът е представил с техническото си предложение и декларации за съгласие с
клаузите на договора; за срока на валидност на офертата; по чл. 39, ал. 1, т. 1, б. „д“ от
ППЗОП; по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС; декларация, че дружеството разполага със
собствен постелъчен ивентар, който ще предостави за безвъзмездно ползване за срока на
изпълнение на поръчката.
“Ежедневно изпиране, сушене, гладене, термодезинфекция и химиотермодезинфекция на болнично,
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Комисията приема, че техническото предложение на участника отговаря на
изискванията и условията на възложителя, поради кеото допуска до последващо участие в
процедурата „Лорив“ ЕООД – на етап отваряне и разглеждане на ценово предложение.
На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, комисията взе решение отварянето на
ценовото предложение на участника, да се извърши на 24.06.2020г. от 11:00 часа, в
Заседателната зала на УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“АД, гр. Стара Загора, ул.“Генерал
Столетов“ 2.
Председателят на комисията да изготви и изпрати на участника съобщение за
отваряне на цени, с посочени дата, място и час, което да бъде публикувано и на профила на
купувача, в електронното досие на процедурата.

Председател:
1. инж. Снежанка Марокова - ..............................................
Членове:
2. Таня Радевска – .....................................................................
3. адв.Татяна Кекевска – ..........................................................
4. Ваня Бонева Богданова – ......................................................
5. Катерина Бисерова Чалъкова -

............................................
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