УТВЪРЖДАВАМ: На основание чл.2 от ЗЗЛД
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/ДОЦ. Д-Р АРКАДИ ИВАНОВ, ДМ/
ДАТА 12.11.2018 г.

ПРОТОКОЛ
по чл.97, ал.4 от ППЗОП за отваряне, разглеждане и оценка на офертите и за
класирането на участниците в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по чл. 187,
ал.1 от ЗОП, с предмет: „Отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на «Четвърта
многопрофилна болница за активно лечение-София» ЕАД” и след изтичане на удължения с 3
(три) дни срок за получаване на оферти, предвид наличие на обстоятелства по чл.188, ал.2 от
ЗОП.
На 30.10.2018 г., в 10,00 часа, в „ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ” ЕАД, бул. "Македония" № 38, в изпълнение на Заповед №
1062/30.10.2018 г. на Изпълнителния директор на „ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА
БОЛНИЦА ЗА АКТИВО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ” ЕАД, се събра комисия в състав:
Председател: На основание чл.2 от ЗЗЛД – главен счетоводител в "Четвърта многопрофилна
болница за активно лечение-София" ЕАД;
Членове: 1. На основание чл.2 от ЗЗЛД- адвокат;
2. На основание чл.2 от ЗЗЛД - икономист ОП в "Четвърта многопрофилна болница
за активно лечение-София" ЕАД
със задача да отвори и разгледа по реда на чл. 97, ал.3 от ППЗОП постъпилите оферти, да
извърши оценка и да класира участниците в обществена поръчка с предмет „Отпечатване и
доставка на ваучери за храна за нуждите на «Четвърта многопрофилна болница за активно
лечение-София» ЕАД”по реда на чл. 187, ал.1 от ЗОП, за събиране на оферти с обява, изх. №
667/15.10.2018 г. на Изпълнителния директор на "ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ" ЕАД с ID № 9081900 в Регистъра на
обществените поръчки и информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на
оферти с изх. № 667/15.10.2018 г.
Председателят на комисията получи от деловодството на «Четвърта многопрофилна
болница за активно лечение – София» ЕАД списък с участниците и представените оферти в
срока за подаване на предложенията – до 16: 00 ч. на 29.10.2018г.
Офертите са представени и приети при спазване на изискванията на чл. 48, ал. 6 от
ППЗОП.
Членовете на комисията подписаха и представиха декларации по чл. 97, ал.2 от ППЗОП
във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
Отварянето на офертите е публично. На заседанието на комисията не присъстваха
упълномощени представители на участниците в процедурата.
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Офертите за участие в обществена поръчка с предмет „Отпечатване и доставка на
ваучери за храна за нуждите на «Четвърта многопрофилна болница за активно лечение-София»
ЕАД” са постъпили в следната последователност:
1.
I.

«СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ» ЕООД, вх. №655/24.10.2018г., 14:00 ч.
Комисията отвори плика с офертата на участника.

1.Офертата на «СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ» ЕООД
е
представена
в
запечатана непрозрачна опаковка, комисията констатира и оповести наличието на документи за
участие и ценова оферта. В съответствие с изискванията на чл. 97, ал.3 от ППЗОП, комисията
обяви ценовото предложение за отпечатване и доставка на един брой ваучер.
С това приключи публичната част от работата на комисията.
II. Комисията продължи с проверка за съотвествие на офертите на участниците с
критериите за подбор, поставени от Възложителя, и с разглеждане на техническото
предложение.
1. «СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ» ЕООД

- Представяне на участника - (по образец №1 към обявата);
- Декларация по чл. 59, ал.1, т.3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари
(ЗМИП) (образец №2);Декларация по чл. 97, ал. 5 от Закона за обществените
поръчки за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП(образец 3);
- Декларация по чл. 97, ал. 5 от Закона за обществените поръчки за обстоятелствата по
чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП (образец 4);
- Декларация за липса на свързаност с друг участник в поръчката (образец №5);
- Списък на сключените договори за най-малко 100 търговски обекта за търговия с
храни, вкл. 5 търговски вериги (хипермаркети, супермаркети и др.) с посочване на
наименование, вид и точен адреса на обекта;
- Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената
поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство
за извършената доставка или услуга;
- Заверено копие от валиден сертификат по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент с
обхват на дейността - предмета на поръчката, издаден на участника.
Комисията установи, че офертата на участника «СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ»
ЕООД отговаря на критериите за подбор поставени от Възложителя в документацията за
участие.

III.

Комисията продължи с разглеждане на техническото предложение на участника.

1. «СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ» ЕООД
Комисията установи пълно съответствие на предложението за изпълнение на поръчката
с техническите изисквания на възложителя.
IV.
Комисията извърши оценяване на предложението на основание посочения
показател „Най-ниска цена” за отпечатване и доставка на един брой ваучер
и класира на първо място «СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ» ЕООД.
Комисията установи, че предложеното възнаграждение за отпечатване и доставка
на един брой ваучер е 0,01 лева без ДДС.
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Комисията предлага на възложителя да определи за изпълнител на обществената
поръчка с предмет „Отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на «Четвърта
многопрофилна болница за активно лечение-София» ЕАД” «СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ»
ЕООД .
Протоколът на комисията се предава на възложителя заедно с цялата документация по
обществената поръчка.

КОМИСИЯ:
Председател:.................................(На основание чл.2 от ЗЗЛД)
Членове: 1……………………….(На основние чл.2 от ЗЗЛД)
2……………………......(На основание чл.2 от ЗЗЛД)

12.11.2018 г.
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