П Р О Т О К О Л №1

Днес 31.05.2015год. в 11:00ч. комисията назначена с Заповед № РД 10466/31.05.2016год.
на
Изпълнителния
директор
на
"УНИВЕРСИТЕТСКА
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН
КИРКОВИЧ"АД, гр.Стара Загора се събра на първо заседание за провеждане на открита
процедура ЗОП за възлагане на обществена поръчка за: „Периодична доставка на
хранителни продукти за осъществяване дейността на "УНИВЕРСИТЕТСКА
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН
КИРКОВИЧ" АД, гр. Стара Загора по 6 обособени позиции - обособена позиция № 1
„хляб, хлебни изделия и сладкарски изделия”, обособена позиция 2 - „мляко и млечни
изделия”, обособена позиция 3- „месо и месни продукти”, обособена позиция 4 - „варива,
захарни изделия, подправки и сосове”, обособена тюзиция 5 - „консерви”, обособена
позиция 6 - „пресни плодове и зеленчуци”, открита с Решение №347/14.04.2016год., на
основание чл.34, ал.1 от ЗОП и във връзка с чл.68, ал.1 от ЗОП
Назначената комисия е в състав:
Председател:
1. Танка Едрева Христова - технолог
Членове:
2. адв. Татяна Кекевска
3. гл.мед.сестра Таня Радевска
4. Ваня Богданова - ръководител Обществени поръчки
5. Иван Иванов - снабдител
Резервни членове: 1. адв. Христо Панайотов
2. Невена Иванова - счетоводител
Членовете на комисията попълниха декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал.1,
т. 2-4 от ЗОП.
На комисията беше предаден списък на постъпилите оферти. Председателят на
комисията докладва, че са постъпили три оферти. По реда на тяхното постъпване са както
следва:
1. Оферта с вх.№ РД 23-4137/30.05.2016г. - "ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС"
ЕООД, гр. Пловдив, постъпила в 11:30ч.
2. Оферта с вх.№ РД 23-4138/30.05.2016г. - "МИРА ФУУД" ЕООД, гр. Пловдив,
постъпила в 15:58ч.
3. Оферта с вх.№ РД 23-4155/30.05.2016г, - "УИКЕНД"ООД, гр. Димитровград,
постъпила в 12:54ч.
Пристъпи се към отваряне на пликовете на участниците по реда на тяхното
постъпване, като предварително същите се огледаха за ненарушена цялост.
1.
Оферта с вх.№ РД 23-4137/30.05.2016г. - "ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС"
ЕООД, гр. Пловдив, постъпила в 11:30ч.
В големия плик на участника се намериха осемнадесет отделни запечатани плика,
от които шест плика - Плик № 1„Документи за подбор” за шестте обособени позиции в
процедурата, шест плика - Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за
шестте обособени позиции в процедурата” и шест плика - Плик № 3 „Предлагана цена”
за шестте обособени позиции в процедурата.
Всички пликове № 3 ’’Предлагана цена” се подписаха от трима члена на комисията.
1

Отвориха се шестте плика № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, всеки
от които съдържа с техническо предложение. Подписаха се всички налични документи
във всеки от пликовете от трима членове на комисията.
След това се пристъпи към отваряне на пликове № 1 и се оповестиха документите,
които те съдържат. В плик № 1 „Документи за подбор” по обособена позиция № 1 е
поставена папка с документи, с които участникът е приложил документи за доказване
съответствието си с изискванията за подбор на Възложителя. В останалите пет плика № 1
„Документи за подбор по обособени позиции № № 2, 3, 4, 5, и 6 се съдържа^списък на
представени документи и преводни нареждания на внесени гаранции. Документите,
съдържащи се в пликове № 1 са описани в таблица като Приложение № 1 към настоящия
протокол.
Участникът е подал оферта и за шестте обособени позиции.
2.
Оферта с вх. № РД 2§-4138/30.05.2016г. - "МИРА ФУУД" ЕООД,
Пловдив, постъпила в 15:58ч.
В големия плик на участника се намериха осемнадесет отделни запечатани плика по шест плика № 1 „Документи за подбор” за всяка от шестте обособени позиции, № 2
„Предложение за изпълнение на поръчката” за всяка от шестте обособени позиции и № 3
„Предлагана цена” за всяка от шестте обособени позиции.
Пликове № 3 ’’Предлагана цена” се подписаха от трима члена на комисията.
Отвориха се всички пликове № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”,
които съдържат техническо предложение. Всички налични документи от пликове № 2 се
подписаха се от трима членове на комисията.
След това комисията пристъпи към отваряне на пликове № 1 и се оповестиха
документите, които те съдържат. В плик № 1 „Документи за подбор” по обособена
позиция № 1 е поставена папка с документи, с които участникът доказва съответствието
си с изискванията за подбор на Възложителя. В останалите пет плика № 1 „Документи за
подбор” по обособени позиции № № 2, 3, 4, 5, и 6 се съдържа списък на представени
документи и преводни нареждания на внесени гаранции. Документите, съдържащи се в
пликове № 1 са описани в таблица като Приложение № 1 към настоящия протокол.
Участникът е подал оферта и за шестте обособени позиции.
3.
Оферта с вх.№ РД 23-4155/30.05.2016г. - ”УИКЕНД"ООД.
Димитровград, постъпила в 12:54ч.
В големия плик на участника се намериха три отделни запечатани плика - Плик №
1 „Документи за подбор”, Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и Плик
№ 3 „Предлагана цена”.
Плик № 3 ’’Предлагана цена” се подписа от трима члена на комисията.
В Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” се намериха шест отделни
запечатани плика № 2 за всяка от обособените позиции. Отвориха се всички пликове № 2
„Предложение за изпълнение на поръчката”, които съдържат техническо предложение.
Всички налични документи от пликове № 2 се подписаха се от трима членове на
комисията.
След това комисията пристъпи към отваряне на плик № 1 и се оповестиха
документите, които съдържа. Документите, съдържащи се в плик № 1 са описани в
таблица като Приложение № 1 към настоящия протокол.
Участникът е подал оферта и за шестте обособени позиции.
С това публичната част на заседанието на комисията приключи, както и
заседанието на комисията.
Поради големия обем на представените от участниците документи и
необходимостта от проверка за съответствието им с критериите за подбор, посочени от
Възложителя в документацията, следващото заседание на комисията ще се проведе на
15.06.2016год., на което ще се извърши проверка на представените от участниците
2

гр

.

гр.

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ - ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
ДЕЙНОСТТА НА "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН
__________________________________КИРКОВИЧ" АД, ГР. СТАРА ЗАГОРА__________________________________
Фирма участник
1

2

3

"ФУУД
ДЕЛИВЪРИ
ЕКСПРЕС"
ЕООД

"МИРА
Ф У УД"ЕО О Д

"УИКЕНД"ООД

Всяка осЬепта задължително съдъпжа:
Квалификационни изисквания към кандидатите-бългапски и чуждестранни
(Ьизически и юпидически липа. псгистпипани по Тъоговския закон, които пои
подаване на оАептата следва да ппедставят
О ф ерта
1. посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър,
БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със
законодателството на държа вата, в която кандидатът или участникът е установен, както и
адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.

ДА

2. при участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е
посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан
от лицата в обединението, в който се посочва представляващия
3. Заверени от участника копия на идентификационен номер по ДДС - в случай, че
участникът е регистриран по реда на Закона за данък върху добавената стойност.

ДА

ДА

ДА

4. оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция
под формата на парична сума

ДА

ДА

ДА

посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на
кандидата или участника и/или на ръководните му служители, включително на лицата,
които отговарят за извършването на доставката или услугата - под формата на
декларация - оригинал, подписана от лицата, представляващи участника.

ДА

ДА

ДА

списък на доставките или услугите, които са еднакви или сходни с предмета на
обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на
подаване на заявлението или на офертата, с посочване на стойностите, датите на сключване
на договорите и получателите на доставките, заедно с доказателство за извършената
доставка и услуга;

ДА

ДА

ДА

декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на
ръководните служители на кандидата или участника за последните три години, освен
когато кандидатът или участникът е посочил в офертата си, че ще използва подизпълнител
или ресурсите на трето лице.

ДА

ДА

ДА

декларация за техническото оборудване, с което разполага кандидатът или участникът за
изпълнение на обществена поръчка за да посрещне евентуалното увеличаване на нуждите
на възложителя вследствие на криза или за осигуряване адаптиране на доставките,
обхванати от поръчката

НЕ

НЕ

ДА

заверено от участника копие на валидно разрешение за търговия с хранителни продукти
както и санитарно разрешение за търговия с храни

ДА

ДА

ДА

удостоверение за регистрация на обект за производство и/или търговия с храни издадено пс
реда на чл.12, ал. 9 от ЗХ от съответния директор на ОДБХ по местонахождение на обекта
(копие заверено от участника

ДА

ДА

ДА

списък на наличните (собствени или наети) специализирани транспортни средства з
пренос на храни -вписани в регистър, воден от ОДБХ /Областна дирекция за безопасност
на храните/ и копия на удостоверенията за регистрацията им, заверени от участника. Акс
транспортните средства са наети, то срока на договора за наем следва да е не по-малък oi
срока на договора за възлагане на обществена поръчка.

ДА

ДА

ДА

6. Представяне на участника - образец № 1

ДА

ДА

ДА

7. декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2 о
ЗОП- оригинал - образец № 2

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

5. доказателства за техническите възможности и квалификация по чл. 51 ЗОП, посочени от
възложителя в документацията:

8. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2, т.
4 и т. 5 от ЗОП - оригинал - образец № 3
9. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - оригинап
- образец № 4
10. Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - оригинал образец № 5
11. декларация за подизпълнителите, ако участникът предвижда такива при изпълнение н а
поръчката, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие, съгсI.
чл. 56, ап.1, т. 8 ЗОП, или да декларира, че участникът няма да ползва подизпълнители
оригинал- образец № 6

