Утвърдил:
/доц.д-р Йовчо Йовчев
Изп.Директор/

ПРОТОКОЛ№1

Днес 15.05.2015г. (петнадесети май две хиляди и петнадесета година) от 11:00 часа се
проведе първо заседание на Комисията, назначена със Заповед на Изпълнителния директор
№ 280/27.04.2015г. и на основание чл. 101г., ал.1 от ЗОП, във връзка с чл.14 ал. 4, т. 2 от
ЗОП, и глава осма „а" за Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана и взето
решение от Съвета на директорите с Протокол №8/27.02.2015год. за избор на изпълнител за
изпълнение на услугата: „Избор на обслужваща финансова институция за нуждите на
"УНИВЕРСИТЕТСКА МИОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ"АД.
Комисията се събра в състав:
Председател: Иван Петров - Зам.директор по икон.дейности
Членове: 1. Живко Суфларчев - Гл.счетоводител
2. адв.Христо Панайотов
Техн.секретар - Малина Люцканова - организатор „ОП"
На заседанието на комисията присъстваха:
1. Владка Василева Чернева - представител на „ИНВЕСТБАНК"АД, с пълномощно от
Пламен Йорданов Милков в качеството му на Изпълнителен директор и Радка Бонева
Никодимова в качеството и на Изпълнителен директор.
2. Димитър Александров Бубов - представител на „Търговска банка Д"АД с
пълномощно от „Търговска банка Д"АД представлявано от Изпълнителните директори
Анна Иванова Аспарухова и Гълъбин Николов Гълъбов.
3. Пейо Петров Тенев - представител на „УниКредит Булбанк"АД с пълномощно от
Марко Джузепе Еспозито в качеството му на Директор Дирекция „Корпоративно,
инвестиционно и частно банкиране".
4. Иван Тодоров Цветков - представител на „Обединена Българска Банка"АД, с
пълномощно от Стилиян Петков Вътев и Радка Иванова Тончева в качеството им на
Изпълнителни директори.
Заседанието се ръководеше от председателя на комисията Иван ПетровЗам.директор по икон.дейности.
Членовете на комисията попълниха декларации, че нямат материален интерес от
възлагането на обществената поръчка на определен участник; че не са „свързани" лица по
смисъла на Търговския закон с участник в откритата процедура и посочените в
приложенията подизпълнители или с членове на органи на Възложителя; че ще пазят в
тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка с работата си в комисията.
I. Председателят на комисията докладва, че са постъпили седем оферти. Пристъпи се
към отварянето на пликовете с офертите по реда на постъпването им.

1. Отвори се пликът с оферта с вх.№ 70 00 58/1 от 14.05.2015г„ постъпила в 09:47ч.
на "Юробанк България"АД. В големия плик се намери: запечатан непрозрачен плик с
надпис: "Ценова оферта" и изисквани документи. Трима от членовете на комисията
подписаха
плика с ценовата оферта, както и представителя на „ИНВЕСТБАНК"АД.
Комисията пристъпи към проверка на наличността на изискуемите документи. Беше
констатирано съответствие между изискуемите и представените документи.
"Юробанк България"АД се допуска до по-нататъшно участие.
2. Отвори се пликът с оферта с вх.№ 70 00 58/2 от 14.05.2015г„ постъпила в 10:10ч.
на „ИНВЕСТБАНК"АД. В големия плик се намери запечатан непрозрачен плик с надпис
"Ценова оферта" и папка/джоб/ с приложени документи. Трима от членовете на комисията
подписаха плика с ценовата оферта, както и представителя на „Търговска банка Д"АД.
Комисията пристъпи към проверка на наличността на изискуемите документи. Констатира
се съответствие между изискуемите и представените документи.
„ИНВЕСТБАНК"АД се допуска до по-нататъшно участие.
3. Отвори се пликът с оферта с вх.№ 70 00 58/3 от 14.05.2015г„ постъпила в 10:50ч.
на "Общинска банка"АД. В големият плик се намериха приложени документи, към които
беше и ценовото предложение на участника. След преглеждане на представените документи
се установи липса на плик:„Ценова оферта". Съгласно указанията и изискванията в
документацията за подготовка на офертата/Приложение №3/ ценовата оферта трябва да бъде
представена в отделен запечетан непрозрачен плик с надпис „Ценова оферта".
На основание чл.69, ал. 1, т. 4 от ЗОП комисията предлага за отстраняване от
процедурата на участника поради несъответствие на офертата с изискванията на чл.57, ал.2,
т.З от ЗОП и тръжната документация.
4. Отвори се пликът с оферта с вх.№ 70 00 58/4 от 14.05.2015г„ постъпила в 11:30ч.
на фирма "Търговска банка Д " АД. В големият плик се намериха приложени документи,
към които беше и ценовото предложение на участника. След преглеждане на представените
документи се установи липса на плик:„Ценова оферта". Съгласно указанията и изискванията
в документацията за подготовка на офертата/Приложение №3/ ценовата оферта трябва да
бъде представена в отделен запечетан непрозрачен плик с надпис „Ценова оферта".
На основание чл.69, ал. 1, т. 4 от ЗОП комисията предлага за отстраняване от
процедурата на участника поради несъответствие на офертата с изискванията на чл.57, ал.2,
т.З от ЗОП и тръжната документация.
5. Отвори се пликът с оферта с вх.№ 70 00 58/5 от 14.05.2015г„ постъпила в 13:05ч.
на фирма "Уникредит Булбанк" АД. В големия плик се намериха приложени документи,
към които беше и ценовото предложение на участника. След преглеждане на представените
документи се установи липса на плик:„Ценова оферта". Съгласно указанията и изискванията
в документацията за подготовка на офертата/Приложение №3/ ценовата оферта трябва да
бъде представена в отделен запечетан непрозрачен плик с надпис „Ценова оферта".
На основание чл.69, ал. 1, т. 4 от ЗОП комисията предлага за отстраняване от
процедурата на участника поради несъответствие на офертата с изискванията на чл.57, ал.2,
Т:3 от ЗОП и тръжната документация.
6. Отвори се пликът с оферта с вх.№ 70 00 58/6 от 14.05.2015г„ постъпила в 14:10ч.
на "Първа Инвестиционна банка" АД. В големия плик се намери запечатан непрозрачен
плик с надпис "Ценова оферта" и приложени документи. Трима от членовете на комисията
както и представителя на „ИНВЕСТБАНК"АД подписаха плика с ценовата оферта.
Комисията пристъпи към проверка на наличността на изискуемите документи. Комисията
констатира, че представената декларация по чл.55, ал.7, и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП/Образец №5/
е подписана от упълномощения представител на участника. Декларацията има за цел да
да удостовери липса на обстоятелства в лично качество по отношение на членовете на
управителния/контролния орган на участника. Декларирането на данни се извършва

