ПРОТОКОЛ

.NH
Днес

г. от

16.05.2016

16.00

помощ- Стара Загора, бул. "Руски"
заповед

N2

в гр. Стара Загора в Център за спешна медицинска

N262

се състоя заседание на комисията, назначена със

РД-06-28/16.05.2016 г. на Директора на ЦСМП-Стара Загора, за провеждане на

открита процедура "Определяне на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери
за храна на служителите на филиалите на ЦСМП-Стара Загора в градовете: Стара

Загора, Казанлък, Раднево, Чирпан, Мъглиж, Гурково, Павел баня, Гълъбово и Братя
Даскаловя за сметка на средствата на фонд СБКО за

г." по чл.1 6, ал.4 от ЗОП за

2016

възлагане на обществена поръчка , в състав:

1. Веска Стоилова
-Гл. счетоводител;
2. Петя Пенчеджиева
- Техн. сътрудник;
3. Йорданка Малешкова - Юрист.
Възложителят

предаде

на

комисията

списък

на

кандидатите

за

участие

в

процедурата за възлагане на обществената поръчка чрез открита процедура. Съгласно
протокола за предаване в процедурата, подали оферти са трима участници, а именно:

участник .NН-"БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД гр. Пловдив, ул."Иван Рилски"
офертата е регистрирана на
БЪЛГАРИЯ"

АД,

регистрирана на

гр.

12.05.2016

София,

13.05 .2016

г. в

бул.

11:05

г.

в

часа;

09:40

"Цариградско

13.04.2016 г.

в

11:55

ет.2,

участник .N"!!2-"ИДЪНРЕД

шосе"

ет.З ,

N2137,

офертата

е

часа; участник .NН-"ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ" ООД,

гр. София, Район "Оборище", бул. "Княз Ал. Дондуков"
на

N27,

N211, ет.7 ,

офертата е регистрирана

часа.

След получаване на списъка с участниците членовете на комисията подписаха
декларации по чл.35, ал.l, т.l -4 от ЗОП.

Възложителят предаде на членовете на комисията всички оферти, които са с
ненарушена цялост, запечатани , с обозначения, съобразно изискванията на чл.57, ал.l от
ЗОП.

Комисията извърши проверка за съответствието между списъка и

предадените

оферти.

В

16.00

часа пред комисията не се явяват представители на участниците.

При спазване на чл.68 от ЗОП комисията извърши отваряне на пликовете по реда на
тяхното постъпване.

УЧАСТНИК .N"!!l- "БЪЛГ АРСКИ ПОЩИ" ЕАД
В големия плик се намериха други 3 непрозрачни , запечатани плика: плик
надпис "Предлагана цена", който се подписа от членовете на комисията; плик

"Предложение за изпълнение на поръчката" и плик

N2l

N22-

N23

с

с надпис

с надпис "Документи за подбор".

Съгласно чл .68 , ал.5 от ЗОП комисията отвори плик

N22

с надпис "Предложение за

изпълнение на поръчката" и всички членове на комисията подписаха всички съдържащи се
в него документи.

След отварянето на пликове

N22

комисията извърши отваряне на плик

N2 1,

в който

се съдържат следните документи:

1.

Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан и

подпечатан.

2.

Представяне на участника съобразно чл.56 , ал.1, т. 1 от ЗОП

N2 1 към чл.25а от ППЗОП
3. Списък по чл. 5 1, ал .l , т.1 от ЗОП за договори

-

образец

N21

на

Приложение

за доставки и услуги като оператор,

изпълнени през последните три години , заедно с доказателство за и звършената доставка.

4.

Заповед

ЗМФ

N21269/21.10.2013

г.

на МФ за

издаване

на разрешение за

осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна.

-------

~-

------------

5.

Списък на търговските обекти, приемащи научери за храна в градовете Ст. Загора

Казанлък, Раднево, Чирпан , Мъглиж, Гурково, Павел баня, Гълъбово и Братя Даскалови.

6.
7.

Декларация за търговските обекти.
Декларация по чл.55, ал.7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8,

т.2 от ЗОП - образец N2З от ППЗОП.

8.

Нотариално заверено пълномощно от

г. от участника за лицето, което

10.05.2016

представлява дружеството при участието му в nроцедурата по ЗОП.

9. Декларация по чл.47, ал.9.
10. Декларация по чл.З, т.8 от ЗИФОД.
Всички приложени в плик N2 1 документи
УЧАСТНИК

.N2 2

са nодписани и nодпечатани.

-"ИДЪНРЕД БЪЛГ АРИЯ" АД

В големия nлик се намериха други

3

непрозрачн1:1 , запечатани nлика: nлик N2З с

надпис "Предлагана цена", който се nодnиса от членовете на комисията; плик
"Предложение за изпълнение на nоръчката" и nлик

N2l

N22- с

надпис

с надnис "Документи за подбор".

Съгласно чл.68, ал.5 от ЗОП комисията отвори плик

N22

с надпис "Предложение за

изпълнение на поръчката" и всички членове на комисията подписаха всички съдържащи се
в него документи.

След отварянето на nликове

N22

комисията извърши отваряне на плик

N2l ,

в който

се съдържат следните документи:

1.

Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан и

подnечатан.

2.

Представяне на участника съобразно чл . 56 , ал.l, т.l от ЗОП

Приложение

3.

N21

-

образец

N2l

на

към чл.25а от ППЗОП.

Списък по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП за договори за доставки и услуги като оператор,

изпълнени през последните три години.

4.

Заповед

ЗМФ

N21 141/13.03.2010

г.

на

МФ

за

издаване

на

разрешение

за

осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна.

5.

Списък на търговските обекти, на територията на област Ст. Загора, приемащи

ваучери за храна градовете Ст. Загора Казанлък, Раднево, Чирпан, Мъглиж, Гурково, Павел
баня, Гълъбово

и

Братя Даскалови .

Посочените

в списъка обекти

функционират за

хранителни стоки към датата на подаване на офертата.

6.

Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал . 7,

както и за липса на обстоятелство по чл.8 , ал.8, т.2 от ЗОП.

7.
8.

Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП.
Декларация по чл.З, т.8 от ЗИФОД - образец За и образец Зб.

Всички приложени в плик

N21 документи

са подписани и подпечатани.

УЧАСТНИК .N2 3 -"ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ" ООД
В големия плик се намериха други 3 непрозрачни, запечатани плика: nлик NQЗ с
надпис "Предлагана цена", който се подписа от членовете на комисията; плик
"Предложение за изnълнение на поръчката" и плик

NQ1

N22- с

надпис

с надnис "Документи за подбор".

Съгласно чл.68, ал.5 от ЗОП комисията отвори nлик

NQ2

с надпис "Предложение за

изпълнение на поръчката" и всички членове на комисията подписаха всички съдържащи се
в него до кументи.

След отварянето на пликове

N22

комисията извърши отваряне на плик

N2 1,

в който

се съдържат следните документи:

1.

Списък на документите и информацията, съдържаши се в офертата, подnисан и

подпечатан.

2. Представяне на участника съобразно чл. 56, ал.l , т.l от ЗОП
3. Списък по чл.5 1 , ал.l, т.l от ЗОП за договори за доставки и

услуги като оператор,

изпълнени през последните три години, заедно с доказателство за извършената до ставка

четири броя обявление от публичен регистър в АОП.

-

Заповед

4.

ЗМФ

г.

NQ141/12.02.2004

на

МФ

за

издаване

на

разрешение

за

осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна.

5.

Списък на търговските обекти , на територията на област Ст. Загора, приемащи

ваучери за храна градовете Ст. Загора Казанлък, Раднево, Чирпан , Мъглиж, Гу ркова , Павел
баня,

Гълъбово

и

Братя Даскалови.

Посочените

в списъка обекти

функционират за

хранителни стоки към датата на подаване на офертата.

6. Декларация за търговските обекти.
7. Декларация по чл. 55 , ал . 7 от ЗОП за липса на свързаност друг участник.
8. Отчет за приходи и разходи , как то и счетоводен баланс към 31.12.2015 г ..
9. Декларация по чл.47 , ал.9 от ЗОП - 2бр ..
1О. Декларация по чл . З , т.8 от ЗИФОД - образец За и образец Зб.
11. Декларация за срок на валидност на офертата за обществена поръчка - 240 дни.
12. Декларация по чл . 56, ал.l , т.1 1 от ЗОП.
Всички приложени в плик

В

изпълнение

на

NQl

чл.68,

документи са подписани и подпечатани.

ал.1 О

от ЗОП,

съответствието на документите в плик

NQl

комисията

пристъпи

към

проверка на

на участниците с изискванията за подбор,

посочени в документацията на Възложителя за провеждане на открита процедура за
възлагане на обществената поръчка.
След сверяване на съдържащите се в плик

NQl

на всички участници документи със

списъка по чл.56, ал . l , т .1 4 от ЗОП и предварително обявените от Възложителя условия в
обявлението

участници

и

са

указанията за

представили

изготвяне

всички

на офертата,

необходими

комисията установи ,

документи,

изискващи

че всички

се

от

ЗОП,

Обявлението на Възложителя и У казанията на Възложителя за подготовка на офертите.
След обсъждане на документацията в плик

NQl

на всички участници, комисията установи ,

че всички участници в процедурата отговарят на критериите за подбор, поставени от

Възложителя и на другите изисквания на възложителя, посочени в документацията на

обществената поръчка.
Не е налице основание за предложение на комисията за отстраняване на участник от
процедурата.

Поради

гореизложеното

комисията

приема,

че

участниците

отговарят

на

изискванията за подбор на възложителя и пристъпи към разглеждане на документите в
пликове

NQ2

на участниците.

УЧАСТНИК

.N H- "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД
че п лик NQ2 с надпис "Предложение за изпълнение
поръчката" съдържа Техническо предложение по образец .NH на Възложителя.
Комисията установи,

.N!! 2 -"ИДЪ ПРЕД БЪЛГ АРИЯ" АД
че плик NQ2 с надпис "Предложение за изпълнение
съдържа Техническо предложение по образец .N!!l на Възложителя.

на

УЧАСТНИК

Комисията установи,

поръчката"

УЧАСТНИК

.N!! 3

на

-"ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ" ООД
NQ2 с надпис "Предложение за изпълнение на

Комисията установи, че плик
поръчката"

съдържа

Техническо

предложение

по

образец

.N!!l

на

Възложителя,

декларация по чл .ЗЗ , ал.4 от ЗОП и образец на ваучер.
Всички приложени в пликове

NQ2 документи са подписани и подпечатани.
NQ2 комисията реши, че техническите

След анализ на документите в пликове
предложения

на

участниците

отговаря т

на

из искванията

на

въз ложителя ,

посочени

в

документацията за участие в процедурата.

Предвид разпоредбата на чл . 69а, ал.З

от ЗОП,

комисията следва да извърши

отваряне, разглеждане и оценяване на ценовите оферти в плик NQЗ с надпис "Предлагана

цена" на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез открита
процедура, на 20.05.2016 г. от 16.00ч. в залата на Управлението на ЦСМП - Стара Загора,

гр. Стара Загора бул. "Руски" N2 62, за което следва да бъде публикувано съобщение в
профила на купувача при спазване посочената разпоредба от закона.

Настоящият протокол се състави при спазване на изискванията на чл. 72 от ЗОП.

КОМИСИЯ:

1.

2.

"
.J.

Предаден на Директора на ЦСМП -Стара Загора на (cJ.·._Q~ ~ ...... 2016
/Д-Р М. ПАВЛОВ

