
УТВЪРЖДАВАМ:
Проф.Д-р Марианна Янева, д.м.н. -  
Управител на „КОЦ Ш^&швуЕО0^циг\ \^\ 
Дата на утвърждав

K O fin n c i '^C l '  П и У Г . г л п п г г

П Л О В Д И В "  Е О О Д  г р - П л о з д и ;

. Гй О ? «? .\ .Ш :..5 А ./  2 р 4 Х  г-

• * £ /

Вх

ДО
Проф. Д-р Мариг 
Управител на „

нна Янева, д.м.н. 
Пловдив" ЕООДКОЦ

ДОКЛАД

От Комисията назначена със Заповед №331/19.12.2016г 
на постъпилите оферти за възлагане на обществена поръчка 
предмет: „Пране и стерилизация на инструментариум, рабф 
инвентар за нуждите на „КОЦ -  Пловдив” ЕООД", открита с 
в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:адв. Елена Филева -  външен юридич 
Пловдив" ЕООД 
ЧЛЕНОВЕ:
1. Екатерина Манчева -  Икономист обществени поръчкг
2. Силвия Леонидова -  и.д. гл. медицинска сестра в „КОЦ
3. Иванка Салабашева - старша мед.сестра в Операционн
4. адв. Юлиян Ковачев -  Външен юридически консултан 
РЕЗЕРВЕНИ ЧЛЕНОВЕ:
1. Петя Динчийска -  технически сътрудник в „КОЦ - ПловДив" ЕООД,

за разглеждане и оценяване 
чрез публично състезание с 
тно облекло и постелъчен 

Решение №271/21.11.2016 г.,

ски консултант в „КОЦ -

в „КОЦ - Пловдив" ЕООД 
- Пловдив" ЕООД 
а в „КОЦ - Пловдив" ЕООД 
г в „КОЦ - Пловдив" ЕООД

УВАЖАЕМА ПРОФ. Д-Р ЯНЕВА Д.М.Н.,

Процедурата за възлагане на обществена поръчка чр 
предмет „Пране и стерилизация на инструментариум, рабо1г 
инвентар за нуждите на „КОЦ -  Пловдив” ЕООД” е открита с 
на Управителя на „Комплексен онкологичен център -  Пловдив” 

В определеният в обявлението срок за подаване на офер|г 
за възлагане на обществена поръчка чрез публично състе 
стерилизация на инструментариум, работно облекло и 
нуждите на „КОЦ -  Пловдив” ЕООД” -  16.12.2016г., 15.30 
съгласно списък по чл. 48, ал.6 от ППЗОП:

№ по 
ред

Участник вх.№ дата час

1 УМБАЛ „Си. Георги"ЕАД, гр. П ловдив 2353 16 .1 2 .2 0 1 6 09 :47

ез публично състезание с 
но облекло и постелъчен

Решение №271/21.11.2016 г. 
ЕООД.
и за участие в процедурата 

ание с предмет „Пране и 
постелъчен инвентар за 

ч., е постъпила една оферта,

Назначената за провеждането на процедурата Комисия 
своето първо заседание на 19.12.2016г. комисията отвори

проведе две заседания, на 
запечатаните непрозрачни



опаковки по реда чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, съдържащо офертата и приложенията на 
участника по реда на постъпване и провери съответствието им с изискванията на чл. 54, 
ал. 3 от ППЗОП.

При отваряне на запечатаната непрозрачна опаковка на При отваряне на 
запечатаната непрозрачна опаковка на УМБАЛ „Св. Георги”ЕАД се оповести нейното 
съдържание и се установи, наличието отделен запечатан плик с надпис "Предлагани 
ценови параметри". Членовете на комисията положиха подписи върху плика "Предлагани 
ценови параметри" на този участник. Пристъпи се към полагане на подписи върху всички 
документи, съдържащи се в техническото предложение на участника от членовете на 
Комисията.

След това Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от 
ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от възложителя, както следва:

1. УМБАЛ „Св. Георги”ЕАД, гр. Пловдив -  оферта с вх. № 2353/16.12.2016г.:
След като подробно се запозна с представените от на участника документи, 

комисията констатира:

Участника е декларирал, чрез представяне на Единен европейски документ за 
обществени поръчки (ЕЕДОП) (образец 1), попълнен в част IV Критерии за подбор, раздел 
В -  Технически и професионални способности, т.1б), че през последните три години е 
изпълнил 1 /един/ договор за услуга по пране и стерилизация на инструментариум, 
работно облекло и постелъчен инвентар на лечебно заведение. Към ЕЕДОП са приложени 
доказателства -  удостоверение за изпълнен договор с посочване на публичен регистър, в 
който е публикувана информация за услугата.

Участника е декларирал обстоятелство в част IV -  Критерий за подбор, буква В -  
Технически и професионални способности, т. 9., за техническото оборудване - достатъчен 
брой автоклави (за извършване на стерилизация в температурен диапазон 121 -  134 
градуса по Целзий] и достатъчен брой перални машини, с които е в състояние да извършва 
обема на услугата за изпълнение на обществената поръчка.

Участника е декларирал обстоятелство в част IV -  Критерий за подбор, буква Г - 
Стандарти за осигуряване на чачество, че притежава валиден сертификат за качество ISO 
9001:2008, като е приложил и заверено копие.

Комисията констатира пълно съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя за участника УМБАЛ 
„Св. Георги”ЕАД и го допуска до разглеждане на техническото предложение.

Комисията продължи работата си като пристъпи към разглеждане на техническото 
предложение на участника:

1. УМБАЛ „Св. Георги”ЕАД, гр. Пловдив -  оферта с вх. № 2353/16.12.2016г:
Комисията разгледа техническото предложение на участника и констатира, че 

съдържа следната информация:
- Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 

спецификация и изискванията на възложителя по чл.39, ал.З, т.1, б.„б" ППЗОП, на хартиен 
носител -  образец №3;

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по чл.39, 
ал.З, т.1, б.„в" ППЗОП -  образец №4;

- Декларация за срока на валидност на офертата по чл.39, ал.З, т.1, б.„г" ППЗОП -  
образец №5;

- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 
труд, по чл.39, ал.З, т.1, б.„д" ППЗОП -  образец №6;



- Декларация по чл.101, ал.11, във връзка с чл.107, т.4 ЗОП за липса на свързаност с 
друг участник - образец №7;

- Декларация по чл.З, т.8 и чл.4- от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник/подизпълнител - 
образец №9;

- Декларация от участника, че отговарят на изискванията на Наредба №3 от 8 май 
2013 г. за утвърждаване на медицински стандарт по превенция и контрол на 
вътреболничните инфекции - образец № 10;

Комисията констатира пълно съответствие на техническото предложение с 
предварително обявените условия и допуска участника УМБАЛ „Св. Георги"ЕАД, гр. 
Пловдив до отваряне и оповестяване на ценовото предложение.

На своето второ заседание, което се проведе на 28.12.2016 г. в 10:00 часа, комисията 
продължи работа си по разглеждането на постъпилата оферта за провеждане на публично 
състезание за възлагане на обществена поръчка. Председателят на комисията констатира, 
че са спазени разпоредбите на чл.57 ал.З от ППЗОП, като комисията е обявила в профила на 
купувача датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти.

На заседанието не присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени 
представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията пристъпи към оповестяване на ценовото предложение на участника, 
както следва:

1.УМБАЛ „Св. Георги”ЕАД, гр. Пловдив -  оферта с вх. № 2353/16.12.2016г.:
Установи се наличието един брой запечатан плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри.

1. Пране на операционно работно облекло - 2,20 лв./кг. Без ДДС
2. Стерилизация на инструментариум, операционно бельо, облекло на персонала и

превързочни материали -  5,00 лв./бр.барабан без ДДС
Общо: сбор от единичните цени -  7,20 лв. без ДДС

Комисията продължи работата си и пристъпи към разглеждане на ценовото 
предложение с проверка на съответствието на представената от участника ценова оферта с 
образеца на Възложителя.

След проверката на съответствието на образеца на Ценовото предложение, 
Комисията установи, че отговаря на Образец № 11 от одобрената документация на 
Възложителя.

Комисията констатира, че ценовото предложение на участника отговаря на 
изискванията на закона и Възложителя в документацията за участие, въз основа на което 
допуска до следващ етап участника.

Комисията пристъпи към класиране на участника според обявения в условията 
критерий за възлагане "икономически най-изгодна оферта” по критерий за възлагане 
"най-ниска цена” -  чл. 70, ал. 2, т. 1.

Комисията класира участника както следва:
На Първо място: УМБАЛ „Св. Георги”ЕАД, гр. Пловдив със:
1. Пране на операционно работно облекло -  2,20 лв./кг. Без ДДС
2. Стерилизация на инструментариум, операционно бельо, облекло на персонала и 

превързочни материали -  5,00 лв./бр.барабан без ДДС
Общо: сбор от единичните цени -  7,20 лв. без ДДС
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Комисията предлага на Възложителя за изпълнение на обществена поръчка чрез 
публично състезание с предмет „Пране и стерилизация на инструментариум, работно 
облекло и постелъчен инвентар за нуждите на „КОЦ -  Пловдив 
Договор за изпълнение с класираният на първо място участник, а именно УМБАЛ 
Георги” ЕАД, гр. Пловдив.

Приложение:

1. Протоколи от работата на Комисията - 2 /два / броя; 

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ж

ЧЛЕНОВЕ:

/>• 1.

А ]  ' 2 -

А1 '3 .


