ПРОТОКОЛ

№1

Днес 30.05.2015год. в 11:00ч. комисията назначена с Заповед № РД 10460/30.05.2016год.
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: „ПРЕБАЗИРАНЕ НА
КЛИНИКА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ С ДЕЙНОСТИ - РОДИЛНА
ПОМОЩ , ПАТОЛОГИЧНА БРЕМЕННОСТ В „БЛОК Е” НА ХИРУРГИЧЕН БЛОК
НА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД, град СТАРА ЗАГОРА”, открита с
Решение №348/14г,04.2015год., на основание чл.34, ал.1 от ЗОП и във1връзка с чл.68, ал.1
от ЗОП
~
Назначената комисия е в състав:
Председател:
1. инж. Пламен Йорданов Чувиков - Началник отдел стопанска и инвестиционна
политика
Членове:
2. Деница Михайлова - Началник административно-правен отдел
3. инж.Татяна Динева - инж.инвеститорски контрол
4. Адв. Татяна Кекевска
5. Невена Иванова - счетоводител
Резервни членове: 1. адв.Христо Панайотов
2. Ваня Богданова - Ръководител отдел Обществени поръчки
Поради ползването на платен годишен отпуск на инж.Пламен Чувиков, същият бе
заменен с резервния член Ваня Богданова.
Членовете на комисията попълниха декларации за обстоятелствата по чл.35, ал.1,
т.2-4 от ЗОП.
На заседанието на комисията присъстваха:
- Радко Евтимов Петров - представител на "МИКС-КОНСТРЪКШЪН” ООД,
упълномощен с пълномощно от Пламен Стефанов Христов - управител на "МИКСКОНСТРЪКШЪН” ООД.
- Чавдар Георгев Димов - представители на ДЗЗД"МЕДИКЪЛ БИЛД - СТАРА
ЗАГОРА", упълномощен с пълномощно от Бончо Димов Бонев - представляващ на
ДЗЗД"МЕДИКЪЛ БИЛД - СТАРА ЗАГОРА".
На комисията беше предаден списък на постъпилите оферти. Председателят на
комисията докладва, че са постъпили две оферти. По реда на тяхното постъпване са както
следва:
1. Оферта с вх.№РД-4041.1/27.05.2016г. - "МИКС-КОНСТРЪКШЪН” ООД,
гр.София, постъпила в 12:35ч.
2. Оферта с вх.№РД-4041.2/27.05.2016г. - ДЗЗД"МЕДИКЪЛ БИЛД - СТАРА
ЗАГОРА", гр.София, постъпила в 15:58ч.
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-4041.1/27.05.2016г. - "МИКС-КОНСТРЪКШЪН” ООД.
гр.София. постъпила в 12:35ч.
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ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ - „ПРЕБАЗИРАНЕ НА КЛИНИКА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ С
ДЕЙНОСТИ - РОДИЛНА ПОМОЩ, ПАТОЛОГИЧНА БРЕМЕННОСТ В „БЛОК Е” НА ХИРУРГИЧЕН
БЛОК НА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р
СТОЯН КИРКОВИЧ АД, град СТАРА ЗАГОРА”

Фирма участник

1

2

МИКСКОНСТРЪКШ ЪН
ООД

ДЗЗД"МЕДИКЪЛ
БИЛД-СТАРА
ЗАГОРА"

Представяне на участника - административни: сведения

ДА

Hi

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 държавата, в която участникът е установен, както и адрес,
включително и електронен за кореспонденция при провеждане на процедурата.

ДА

НЕ

2. декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП относно обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1
(без буква „е”), т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 2 (предложение първо), т. 2а
(предложение първо), т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и 2 ЗОП (оригинал) - Образец № 2 от
настоящата документация.

ДА

ДА

3. удостоверение и контролен талон към него за вписване на участника в Централния
професионален регистър на строителя при Камарата на строителите в България за
всички видове СМР за строежи четвърта категория/.

5бр.

4бр.

Всяка оферта задължително съдържа:
Изисквания към кандидатите-бългапски и~чуждестранни физически и
юридически лица. регистрирани по Търговския закон, които при подаване на
офертата следва да представят

Оферта

4. При участник - обединение - копие от договора за обединение, а когато в договора
не е посочено лицето, когато представлява участниците в обединението - и
документ, подписан от лицата в обединението, с нотариална заверка на подписите
им, в който се посочва представляващия.

НЕ

5. Оригинал за банкова гаранция за участие или копие на документа за внесена
гаранция под формата на парична сума.

ДА

НЕ

6.Списък на не по-малко от две строителства, еднакви или сходни с предмета на
поръчката - изпълнение СМР в обекти, които да са лечебни заведения за болнична
помощ - например болници за активно лечение, болници за долекуване и
продължително лечение, болници за рехабилитация, болници за долекуване,
продължително лечение и рехабилитация, изпълнени през последните 5 години,
считано от датата на подаване на офертата, със стойност на изпълнените СМР не - по
малко от 270 000 без ДДС лева всяко, и:

ДА

НЕ

а/ посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за
въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни зе
компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която
приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или
б/ удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която
приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали
изпълнено в съответните нормативни изисквания, като удостоверенията да съдържа'
дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

НЕ

ДА-2бр.

в/ копия от документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълненит г
строителни дейности.
7. Списък, подписан от представляващия участника, съдържащ посочване н а
професионалното и техническо оборудване, с което участникът разполага (собствено ,
наето или предоставено му), за изпълнение на поръчката

НЕ
НЕ

ДА

НЕ

8. Списък, подписан от представляващия участника на лицата, работещи по трудов
договор или наети на друго основание, които ще бъдат пряко ангажирани за
изпълнение на предмета на поръчката, включително и с квалифицирани специалисти
по електроинсталации ниско напрежение, ВиК и ОВ инсталации, дърводелски,
бояджийски строително ремонтни работи /СРР/, поддръжка и ремонт на алуминиева
и PVC дограма и тавани, и покривни пространства, поставяне и подмяна на подови и
стенни настилки, с посочване на професионалната им квалификация.

ДА

НЕ

9. Копие от валидна Застраховка за професионална отговорност на участника действаща към момента на подаване на офертата

ДА

НЕ

10. Валидни към датата на подаване на офертата сертификати за системи на
управление на качеството - EN ISO 9001:2008, ENISO 140001:2004 h BSOHSAS
18001:2007 с обхват ремонт или инвестиционно строителство в болници и
обществени сгради, или други еквивалентни мерки с посочения обхват, издадени от
акредитиран сертифициран орган.
- Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които, са акредитирани
поХъответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска
служба за акредитация“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна
по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската
организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията
за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи
за оценяване на съответствието.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с този
критерий за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението,
чрез които обединението доказва съответнствието си с критериите за подбор по чл.
25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.

ДА-Збр.

ДА-Збр.

ДА

ДА

ДА

НЕ

ДА

ДА

14. Декларация за участието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за
обществени поръчки - Образец №5

ДА

НЕ

15. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец №6

НЕ

НЕ

16. Декларация по чл.56, ал.1, т.1 за липса на свързаност с друг участник по чл. 55
ал. 7 и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - Образец №7

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

НЕ

ДА

ДА

П.Декларация за запознаване и приемане на условията на обществената поръчка Образец № 3
12. Декларация /в свободен текст/ за направен предварителен оглед на обекта и за
запознаване със специфичните условия за изпълнение на поръчката.
13. Декларация за приемане на условията в проекта за договор -Образец № 4

17. Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП, че са спазени изискванията за закрила т
заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд - Образец №8
18.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона зг
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани е
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици - Образец № 9
19. Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5 от ЗМИП - Образец №10
20. Декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП - Образец №11
21. Подписан на всяка страница проект на договор - Образец №14
22. Списък на документите и информацията, съдържаща се в офертата, подписано о г
представляващия участника
ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРЕДСТАВЕНИ ДОКУМЕНТИ:
Договор за наем на МПС - стр.механизация и оборудване
Инвентарна книга на ДА - Збр.

ДА
ДА

ЗАБЕЛЕЖКА: В офертата на ДЗЗД"МЕДИКЬЛ БИЛД-СТАРА ЗАГОРА" представените документи Образец №2 , №3, №4,
№7, №8, №9, №10, №11 от документацията са подписани от лице посочено като управител на ДЗЗД "МЕДИКЪЛ - БИЛД
СТАРА ЗАГОРА" и е положен печат различен от такъв на ДЗЗД"МЕДИКЪЛ БИЛД-СТАРА ЗАГОРА". Представените в т.10 и
т.З от настоящото приложение документи са издадени на юридическо лице.

