ПРОТОКОЛ

.NH
Днес

08.01.2016

г. от

16.00 в гр. Стара Загора в Център за спешна медицинска
N262 се състоя заседание на комисията, назначена със

помощ-Стара Загора, бул. "Руски"
заповед

N2

РД-06-2/08.01 . 2016 г. на Директора на ЦСМП-Стара Загора, за провеждане на

открита процедура "Определяне на оператор за отпечатване и предоставяне на
ваучери за храна през

2016

г. на служителите на филиалите на ЦСМП-Стара Загора

в градовете: Стара Загора, Казанлък, Раднево, Чирпан, Мъглиж, Гурково, Павел
Баня, Гълъбово и Братя Даскалови, съгласно Наредба
ал.4 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка

1. Веска Стоилова
2. Петя Пенчеджиева
3. Йорданка Малешкова
Възложителят

предаде

,в

г." по чл.16,

.NH1/21.12.2005

състав:

- Гл. счетоводител;

-

техн. сътрудник;

- юрист.

на

комисията

списък

на

кандидатите

за

участие

в

процедурата за възлагане на обществената поръчка чрез открита процедура. Съгласно

протокола за предаване на оферти с определения срок са получени две оферти, както
следва по реда на постъпването им:участник

София, бул. "Цариградско шосе"

N!! l3 7,

.NH-

"ИДЬНРЕД БЬЛГАРИЯ" АД, гр .

ет.3 ; участник .N'!!2-"ТОМБОУ БЬЛГАРИЯ"

ООД, гр. София, бул. "Княз Ал. Дондуков"

N!!l1 , ет.7 .

След получаване на списъка с участниците членовете на комисията подписаха
декларации по чл . 35 , ал.1 , т.1-4 от ЗОП.

Възложителят предаде на членовете

на комисията

броя оферти, които са с

2

ненарушена цялост, запечатани, с обозначения, съобразно изискванията на чл . 57, ал.l от

ЗОП. Комисията и звърши проверка за съот ветствието межд у спи съка и
оферти.

предадените

В 16.00 часа пред комисията не се явяват представители науч астниците или
други лица по чл.68 ,ал.3 от ЗОП.
При спазване на чл.68 от ЗОП комисията извърши отваряне на офертите по реда
на тяхното постъпване .

УЧАСТНИК
В големия

.N'2 1 -"ИДЬНРЕД БЬЛГАРИЯ" АД
плик се намериха други 3 непрозрачни,

запечатани плика: плик

надпис "Предлагана цена", който се подписа от членовете на комисията; плик
надпис "Предложение за изпълнение на поръчката" и плик

N!!3
N22-

с
с

N21

с надпис "Документи за

N22

с надпис "Предложение

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

изпълнение

на

поръчката"

и

всички

членове

на

комисията

подписаха

всички

съдържащи се в него документи.

След отварянето на плик

N22,

комисията извърши отваряне на плик

N2 1 с

надпис

"Документи за подбор", в който се съдържат следните документи:

1.
2.
3.

Списък на документите, съдържащи се в Плик

1;

Представяне на участника;
Списък по чл.51 , ал. 1 , т. 1 от ЗОП - два броя заверени копия на разпечатки от

АОП "Информация за изпълнението на договор за ОП";

4.

Разрешение от МФ за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за

храна

5.

N2 ЗМФ-1141/13.03.2010 г.;
-

Списък с търговските обекти

съгласно Раздел

111

т.

2.3

"Минимални

изисквания" от обявлението на Възложителя, липсват минимален брой

търговски

обекти

на

територията

на

община

Стара

Загора,

Раднево,

Чирпан и Гълъбово.

В

списъка

е

деклар ирано,

че

посочените

в

него

търговските

обекти

функционират като такива към датата на подаване на офертата;

Декларация за липсва на свързаност с друг участник по чл.55, ал.7 от ЗОП;

6.
7.
8.
9.

Декларация по чл.47 , ал.9 от ЗОП;

Декларация по чл.З, т.8 и чл.4 от ЗОП (образец За);
Декларация по чл . З, т. 8 и чл.4 от ЗОП (об разец Зб);

Всички приложени в плик N~l документи са подписани и подпечатани.

Комисията извърши сверяване на съдържащите се в плик

N2l

документи със

списъка. на документите по чл.56 ,ал. l ,т.14 от ЗОП и установи, че в всички описани
документи се съдържат в плик

УЧАСТНИК

.N'!!2

N2l -

"Документи за подбор".

- "ТОМБОУ БЪЛГАРИЯ" ООД .

В големия плик се намериха други З непрозрачни, запечатани плика: плик N2З с
надпис "Предлагана цена", който се подписа от членовете на комисията; плик
надпис "Предложение за изпълнение на поръчката" и плик

N22-

с

N2l

с надпис "Документи за

N22

с надпис "Предложение

подбор".

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

изпълнение

на

поръчката"

и

всички

членове

на

комисията

подписаха

всички
·'i

съдържащи се в него докуме нти.

След отварянето на плик

N22,

ком исията извърши отваряне на плик

N2l

с надпис

"До кументи за подбор", в който се съдържат следните документи:

1. С писък на документите, съдържащи се в Плик 1;
2. Представяне на участника;
З. Списък по чл.51, ал.1 , т.l от ЗОП - пет броя заверени копи~ на разпечатки от
АОП "Информация за изпълнението на договор за ОП";

4.

Разрешение от МФ за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за
храна

5.
6.

N2

ЗМФ- 141 /12.02.2004 г.;

Списък на търговските обекти: на територията на област Стара Загора;

Декларация за търговските обекти включени в списъка, че функционират като
такива за хранителни стоки към датата на подаване на офертата;

7. Счетоводен баланс и отчет за приходи и разходи;
8. Декларация по чл. 47, ал.9 от ЗОП - 2 бр . ;
9. Декларация по чл.З , т.8 и чл.4 от ЗОП (образец За);
10. Декларация по чл.З, т.8 и чл.4 от ЗОП (образец Зб);
11. Декларация за валидност на офертата;
12. Декларация за заетост.
Всички приложени в_ плик N2l докум енти са подписани

и подпечатани.

Комисията извърши сверяване на съдържащите се в плик

.N'!!l

документи със

списъка на документите по чл.56,ал. l,т.14 от ЗОП и установи, че в списъка на

документите е посочена Декларация з а липса на свързаност с друг участник по
чл.SS, ал.7 от ЗОП, но такава декла рация не е налична в плик

N!!l

с надпис

"Документи за подбор".
След сверяване на съдържащите се в плик

N21

документи със списъка по чл.56 от

ЗОП и предварително обявените от Възложителя условия в обявлението и указанията з а
изготвяне на офертата, комисията установи, че в списъка на търговските обекти от

документацията, съдържаща се в плик

N2l

на участник

N2l-

"Идънред България" АД,

на територията на гр . Ст. Загора, Раднево , Чирпан и гр. Гълъбово са посочени търговски

обекти , чийто брой е по-малък от минимално изискуемият се брой на тьрговски обекти
по

т.Ш. 2 . З -"Технически

възможности"

от

обявлението

за

обществена

поръчка

-

.

минималните изисквания към участниците за брой търговски обекти на територията на
гр. Стара Загора-

1О

5 бр. ,

броя, гр. Раднево -

гр. Чирпан-

5 бр.

5 броя.

и гр. Гълъбово -

Видно от списъка на търговските обекти на участника, същият сочи сключени договори
със

7

броя търго вски обекти на територията на гр. Стара Загора, с

обекти на територията на гр. Раднево, с
Чирпан и с

3

4

броя търговски

броя търговски обекти на територията на гр.

броя търговски обекти на територията на гр. Гълъбово, т.е. участник

представя доказателства,

че

отговаря

на минималните

изисквания

брой търговски обекти на територията на гр. Стара Загора
гр. Чирпан -

2

5 бр.

и гр. Гълъбово -

- 1О

ООД

,

не

N21

въ зл ожителя за

броя, гр. Раднев о

- 5 бр. ,

5 броя.

Във връзка със съдържанието на документите в Плик
"Томбоу България"

на

N2l

на участник

N22 -

комисията установи, че участникът не е представил

Декларация за липса на свърз аност 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

-

образец N2З на Приложение

N2l

към чл.25а от ППЗОП .
Във връзка с гореизложеното и в из пълнение на чл.

68,

ал. 8 и ал . 9 от ЗОП

комисията реши: Настоящият протокол да се публикува в профила на куп увача и в
същия ден да се изпрати на всички участници в процедурата, като в срок от

дни от получаването на протокола участник
представи

допълнително

N2l -

доказателства

5

работн и

"Идънред България"-АД следва да

за

изпълнение

на

минималните

изисквания на възложителя за брой търговс1ш обекти на територията на гр . Стара

Загора- 10 броя, гр. Раднево- 5 бр., гр. Чирпан- 5 бр. и гр. Гълъбово- 5 броя", а ·:•
участник

N22

участник

N22 -

"Томбоу

България"-ООД

следва

да

представи

Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал.7,
ка1-.:то и за липса на обстоятелство по чл.8,ал.8,т.2 от ЗОП
Приложение

N2l

-

образец N2З

на

към чл.25а от ППЗОП.

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

КОМИС ИЯ:

\
Предаден на Директора на

1

п-Стара Загора наАf·. ?/:Р.(f...г.
. ПАВЛОВА/

