ПРОТОКОЛ№1
за дейността на комисията съгласно Заповед № 507/09.06.2020 г.

На 09.06.2020 год. от 11 часа,
в изпълнение на Заповед №
507/09.06.2020 г. на Директора на УМБАЛ"Проф. д-р Ст. Киркович” АД, ГР.
Стара Загора
във „Извършване на строително-монтажни работи за
пребазиране на четири клиники на УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД
град Стара Загора“ с публикувано обявление в РОП с № 977587 и осигурен
достъп до същата на профила на купувача, се събра на заседание Комисия в
състав:
Председател:
1. инж. Пламен Чувиков - началник отдел СИП
Членове:
2. Цветелина Стоянова Василева – външен експерт
3. адв.Татяна Кекевска – външен експерт
4. Ваня Бонева Богданова – Ръководител Звено Общ.поръчки
5. Кръстинка Динева Христакиева – техник инвеститорски контрол
Резервни членове: адв. Христо Панайотов – външен експерт
Катерина Бисерова Чалъкова – юрисконсулт
Звено „Общ. Поръчки“, за да разгледа и оцени постъпилите оферти за
участие в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с
предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за пребазиране на
четири клиники на УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД град Стара Загора“,
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 № 507/09.06.2020 г.
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 – 08.06.2020 г. , до
16:00 часа, в деловодството е постъпила една оферта от участници за
изпълнение на поръчката, а именно:

№ по
ред
1.

ФИРМА
КНД-Консулт ООД

На публичната част на
представители на участниците.

Вх.№/дата

Час на
постъпване

ПД – 03144/08.06.2020г.

14:15 часа

заседанието

комисията

не

присъстваха

Комисията пристъпи към отваряне на запечатаните непрозрачни
опаковки по реда на тяхното постъпване.
Комисията оповести съдържанието на опаковката на КНД-Консулт
ООД. 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 ценовото и
техническото предложение на участника. Комисията констатира, че няма
несъответствие между представените документи и списъка, представен от
участника.
Публичната част от заседанието на Комисията приключи с извършване
на горепосочените действия.
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 11.06.2020 г.
За заявление за участие на КНД-Консулт ООД
При разглеждане на заявлението за участие, комисията констатира,
следното:
КНД-Консулт ООД е представил заявление за участие, в което се
съдържат всички необходими документи и 1 брой ЕЕДОП на електронен
носител за участника, надлежно подписан с електронните подписи на
Управителя Валентин Стоянов Караилиев и съдружниците в стопанския
субект – Мариана Николова и Диана Караилиева.
По отношение на информацията съдържаща се в ЕЕДО:
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
участникът е представил информация относно постигнатият от него оборот

за 2018 год., 2017 год. и 2016 год. Видно от обявлението и т.2.1. от
документацията за участие „Участникът трябва да е реализирал
минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката,
изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили
финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден
или е започнал дейността си.“ Предвид, че процедурата е отрита през 2020
год., то последните три приключили финансови години следва да са 2019
год., 2018 год. и 2017 год.
За коригиране на констатираната нередовност, участникът следва да
представи нов електронен ЕЕДОП, подписан с електронните подписи на
лицата, които го представляват и съдържащ информация за минимален
оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните три
приключили финансови години, а именно: 2019 год., 2018 год. и 2017 год.
С оглед на констатираните пропуски и на основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9
от ППЗОП, участникът следва да представи в срок от 5 /пет/ работни дни от
получаване на настоящият протокол коректно попълнени ЕЕДОП.
Документите да се представят в запечатана непрозрачна опакова с надпис
„Допълнителни документи“ и посочване наименованието на процедурата, за
която се отнасят.
Настоящият протокол да бъде изпратен на участника и публикуван в
профила на
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