ПРОТОКОЛ № 2
От заседание на комисия назначена със Заповед № РД-25-8/14.06.2019 г. на
изпълнителният директор на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД, за разглеждане, оценка и класиране
на подадени оферти в процедура по публично състезание по чл.18, ал. 1, т. 12, от ЗОП, за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставки на канцеларски материали и офис
принадлежности за нуждите на УМБАЛ ”Света Екатерина” ЕАД”
Днес, 16.06.2019 г. в 09:30 часа, в зала № 1, етаж „Партер“ в сградата на УМБАЛ „СВЕТА
ЕКАТЕРИНА“ ЕАД, с адрес гр. София, 1431, бул. „Пенчо Славейков“ № 52 А, в изпълнение на
Заповед № РД 25-8/14.06.2019 г. на изпълнителният директор на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД,
за избор на изпълнител, за разглеждане, оценка и класиране на подадени оферти по обществена
поръчка чрез процедура по публично състезание по чл.18, ал. 1, т. 12, от ЗОП, с предмет
„Доставки на канцеларски материали и офис принадлежности за нуждите на УМБАЛ ”Света
Екатерина” ЕАД” и на основание чл. 103 ал.1 от ЗОП и във вр. с чл.54 ал.1 и сл. от ППЗОП,
започна своята работа комисия в състав:
Председател:
Диана Грънчарова– експерт отдел „ППД“
Членове:
Василка Цветанова – домакин стопански склад
Искра Коцева – касиер в отдел „ФС“
Комисията в титулярния си състав се събра на заседание и пристъпи към изпълнение
на задълженията си, съгласно горепосочената заповед, като пристъпи към разглеждане на
техническите предложения на допуснатите участници.
Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на допуснатите
участници „ВТ – ТРЕЙД“ ЕООД, „РОЕЛ – 98“ ООД , „ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС“ ЕАД ,
„РОНОС“ ООД , „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН“ ООД и „ОФИС КОНСУМАТИВИ“
ООД.
След извършените съпоставки и анализи на съдържанието на техническите
предложения на участниците, бяха направени следните констатации:
За участникът „ВТ – ТРЕЙД“ ЕООД
Участникът е представил следното техническо предложение:
1. Срока за изпълнение на поръчката до 24 (двадесет и четири) часа, считано от
момента на подаване на заявка от страна на Възложителя или посочен от него представител,
след подписване на договора за възлагане на обществената поръчка.
2. Заявените количества артикули, по една заявка на Възложителя ще доставя
наведнъж, придружени с приемателно-предавателен протокол в три екземпляра – един за
Възложителя, един за Изпълнителя и един за комплектуване на фактурата.
3. За срока на договора ще осигурява доставката на всички артикули.
4. В случай, че декларираното не бъде изпълнявано, приема без възражения,
Възложителят да прекрати договора при недоставяне на артикул/и, независимо от вида и
количеството на артикула/ите, при условие, че доставките са забавени с повече от 10 /десет/
дни, от датата на получаване на заявка.

5. Декларира, че е запознат с проекта на договор - приложение към документацията,
приема условията му без възражения , включително предложения от Възложителя начин на
плащане.
6. Ако бъде определен за изпълнител на обществената поръчка ще сключи договор по
приложения в документацията образец и в законоустановения за това срок
7. При изпълнението на горецитираната обществена поръчка, няма да използва
подизпълнител.
8. Предлага да изпълни поръчката в пълно съответствие с Техническата
спецификация, изискванията на Възложителя и действащата нормативна уредба. Декларира, че
е съгласнен с поставените от Възложителя условия и ги приема без възражения.
При разглеждане на техническото предложение на участника Комисията установи, че
участникът не е предоставил каталог на предлаганите артикули. В документацията на
Възложителя, раздел II, т.5 Минимално изискуеми документи за доказване на техническите
възможности на участниците, е посочено в подточка „5.4 Каталози на предлаганите артикули“.
Предоставянето на каталози е част от техническото предложение на участника, и като такова,
се явява неразделна част от него. Непредставянето на каталог, води до порок на техническото
предложение на участника, което не може да бъде санирано на този етап от процедурата.
Водени от горното Комисията излиза с предложение участника „ВТ – ТРЕЙД“ ЕООД
да бъде отстранен от по – нататъшно участие в процедурата.
За участникът „РОЕЛ – 98“ ООД
Участникът е представил следното техническо предложение:
1. Потвърждава срока за изпълнение на поръчката да е 24 (двадесет и четири) часа,
считано от момента на подаване на заявка от страна на Възложителя или посочен от него
представител, след подписване на договора за възлагане на обществената поръчка.
2. Заявените количества артикули, по една заявка на Възложителя ще доставя наведнъж,
придружени с приемателно-предавателен протокол в три екземпляра – един за Възложителя,
един за Изпълнителя и един за комплектуване на фактурата.
3. За срока на договора ще осигурява доставката на всички артикули.
4. В случай, че декларираното не бъде изпълнявано, приема без възражения,
Възложителят да прекрати договора при недоставяне на артикул/и, независимо от вида и
количеството на артикула/ите, при условие, че доставките са забавени с повече от 10 /десет/
дни, от датата на получаване на заявка.
5. Декларира, че е запознат с проекта на договор - приложение към документацията,
приема условията му без възражения , включително предложения от Възложителя начин на
плащане.
6. Ако бъде определен за изпълнител на обществената поръчка ще сключи договор по
приложения в документацията образец и в законоустановения за това срок
7. При изпълнението на горецитираната обществена поръчка, няма да използва
подизпълнител.
8. Предлага да изпълни поръчката в пълно съответствие с Техническата спецификация,
изискванията на Възложителя и действащата нормативна уредба. Декларира,
че е съгласнен с поставените от Възложителя условия и ги приема без възражения.
9.
Каталог на предлаганите артикули.
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При разглеждане на техническото предложение на участника Комисията установи, че
участникът е представил техническо предложение, което отговаря на изискванията на
Възложителя.
За участникът „ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС“ ЕАД
Участникът е представил следното техническо предложение:
1. Потвърждава срока за изпълнение на поръчката да е 24 (двадесет и четири) часа,
считано от момента на подаване на заявка от страна на Възложителя или посочен от него
представител, след подписване на договора за възлагане на обществената поръчка.
2. Заявените количества артикули, по една заявка на Възложителя ще доставя наведнъж,
придружени с приемателно-предавателен протокол в три екземпляра – един за Възложителя,
един за Изпълнителя и един за комплектуване на фактурата.
3. За срока на договора ще осигурява доставката на всички артикули.
4. В случай, че декларираното не бъде изпълнявано, приема без възражения,
Възложителят да прекрати договора при недоставяне на артикул/и, независимо от вида и
количеството на артикула/ите, при условие, че доставките са забавени с повече от 10 /десет/
дни, от датата на получаване на заявка.
5. Декларира, че е запознат с проекта на договор - приложение към документацията,
приема условията му без възражения , включително предложения от Възложителя начин на
плащане.
6. Ако бъде определен за изпълнител на обществената поръчка ще сключи договор по
приложения в документацията образец и в законоустановения за това срок
7. При изпълнението на горецитираната обществена поръчка, няма да използва
подизпълнител.
8. Предлага да изпълни поръчката в пълно съответствие с Техническата спецификация,
изискванията на Възложителя и действащата нормативна уредба. Декларира, че е съгласнен с
поставените от Възложителя условия и ги приема без възражения.
9. Каталог на предлаганите артикули.
При разглеждане на техническото предложение на участника Комисията установи, че в
предоставения каталог на предлаганите артикули има несъответствие с техническата
спецификация на Възложителя. Оферираните индекси в опаковка са 4 цвята. В документацията
на Възложителя, в Раздел I, т.3 е посочено „Индекси хартиени в опаковка от 5 цвята х 100 бр.
от цвят, мин. 15 х 45 мм., Неон“ /арг. т.27 от таблицата на стр.4 на документацията/,
същото обстоятелство е посочено и в приложената техническа спецификация, неразделна част
от документацията на Възложителя.
Оферираната тетрадка А4 80листа не е със спирала, В документацията на Възложителя,
в Раздел I, т.3 е посочено „Тетрадка А4 80 л. със спирала“ /арг. т. 110 от таблицата на стр.4
на документацията/, същото обстоятелство е посочено и в приложената техническа
спецификация, неразделна част от документацията на Възложителя.
В представеният от участника каталог, липсва снимков материал на предлаганите
флумастери, което значително затруднява работата на комисията, тъй като същата не е в
състояние да определи нивото на съответствие на предлаганият артикул с изискванията на
Възложителя.
Водими от горното Комисията излиза с предложение участника „ПЛЕСИО
КОМПЮТЪРС“ ЕАД да бъде отстранен от по – нататъшно участие в процедурата.
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За участникът „РОНОС“ ООД
Участникът е представил следното техническо предложение:
1.
Потвърждава срока за изпълнение на поръчката да е 24 (двадесет и четири) часа,
считано от момента на подаване на заявка от страна на Възложителя или посочен от него
представител, след подписване на договора за възлагане на обществената поръчка.
2. Заявените количества артикули, по една заявка на Възложителя ще доставя
наведнъж, придружени с приемателно-предавателен протокол в три екземпляра – един за
Възложителя, един за Изпълнителя и един за комплектуване на фактурата.
3. За срока на договора ще осигурява доставката на всички артикули.
4. В случай, че декларираното не бъде изпълнявано, приема без възражения,
Възложителят да прекрати договора при недоставяне на артикул/и, независимо от вида и
количеството на артикула/ите, при условие, че доставките са забавени с повече от 10 /десет/
дни, от датата на получаване на заявка.
5. Декларира, че е запознат с проекта на договор - приложение към документацията,
приема условията му без възражения , включително предложения от Възложителя начин на
плащане.
6.Ако бъде определен за изпълнител на обществената поръчка ще сключи договор по
приложения в документацията образец и в законоустановения за това срок
7. При изпълнението на горецитираната обществена поръчка, няма да използва
подизпълнител.
8. Предлага да изпълни поръчката в пълно съответствие с Техническата спецификация,
изискванията на Възложителя и действащата нормативна уредба. Декларира, че е съгласен с
поставените от Възложителя условия и ги приема без възражения.
9. Каталог на предлаганите артикули.
При разглеждане на техническото предложение на участника Комисията установи, че
участникът е представил техническо предложение, което отговаря на изискванията на
Възложителя.
За участникът „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН“ ООД
Участникът е представил следното техническо предложение:
1. Потвърждава срока за изпълнение на поръчката да е 24 (двадесет и четири) часа,
считано от момента на подаване на заявка от страна на Възложителя или посочен от него
представител, след подписване на договора за възлагане на обществената поръчка.
2. Заявените количества артикули, по една заявка на Възложителя ще доставя наведнъж,
придружени с приемателно-предавателен протокол в три екземпляра – един за Възложителя,
един за Изпълнителя и един за комплектуване на фактурата.
3. За срока на договора ще осигурява доставката на всички артикули.
4. В случай, че декларираното не бъде изпълнявано, приема без възражения,
Възложителят да прекрати договора при недоставяне на артикул/и, независимо от вида и
количеството на артикула/ите, при условие, че доставките са забавени с повече от 10 /десет/
дни, от датата на получаване на заявка.
5. Декларира, че е запознат с проекта на договор - приложение към документацията,
приема условията му без възражения , включително предложения от Възложителя начин на
плащане.
6. Ако бъде определен за изпълнител на обществената поръчка ще сключи договор по
приложения в документацията образец и в законоустановения за това срок
Page 4 of 6

7. При изпълнението на горецитираната обществена поръчка, няма да използва
подизпълнител.
8. Предлага да изпълни поръчката в пълно съответствие с Техническата спецификация,
изискванията на Възложителя и действащата нормативна уредба. Декларира, че е съгласен с
поставените от Възложителя условия и ги приема без възражения.
9. Каталог на предлаганите артикули.
При разглеждане на техническото предложение на участника Комисията установи, че в
предоставения каталог на предлаганите артикули има несъответствие с техническата
спецификация на Възложителя. В представеният каталог на стр. първа е описано от т.3 – до т.9,
че се предлагат батерии, различни видове. При подробно разглеждане на представеният каталог,
Комисията не откри/ не видя описание или снимков материал на предлаганите батерии. Същите
се използват за специфична и важна медицинска техника, и представянето е от съществено
значение за определяне на съответстивето им с наличната медицинска апаратура.
Непредставянето на част от изискваните от Възложителя артикули, води до порок на
техническото предложение на участника, тъй като каталога е част от техническото
предложение.
В представеният каталог не са предложени и изисканите от Възложителя различни
видове дискове /CD, DVD/, които се използват за записи на различни медицински изследвания.
Водими от горното Комисията излиза с предложение участника „МЕНИДЖМЪНТ
БИЗНЕС МАШИН“ ООД да бъде отстранен от по – нататъшно участие в процедурата.
За участникът „ОФИС КОНСУМАТИВИ“ ООД
Участникът е представил следното техническо предложение:
1.
Потвърждава срока за изпълнение на поръчката да е 24 (двадесет и четири) часа,
считано от момента на подаване на заявка от страна на Възложителя или посочен от него
представител, след подписване на договора за възлагане на обществената поръчка.
2.
Заявените количества артикули, по една заявка на Възложителя ще доставя
наведнъж, придружени с приемателно-предавателен протокол в три екземпляра – един за
Възложителя, един за Изпълнителя и един за комплектуване на фактурата.
3.
За срока на договора ще осигурява доставката на всички артикули.
4.
В случай, че декларираното не бъде изпълнявано, приема без възражения,
Възложителят да прекрати договора при недоставяне на артикул/и, независимо от вида и
количеството на артикула/ите, при условие, че доставките са забавени с повече от 10 /десет/
дни, от датата на получаване на заявка.
5. Декларира, че е запознат с проекта на договор - приложение към документацията,
приема условията му без възражения , включително предложения от Възложителя начин на
плащане.
6. Ако бъде определен за изпълнител на обществената поръчка ще сключи договор по
приложения в документацията образец и в законоустановения за това срок
7. При изпълнението на горецитираната обществена поръчка, няма да използва
подизпълнител.
8. Предлага да изпълни поръчката в пълно съответствие с Техническата спецификация,
изискванията на Възложителя и действащата нормативна уредба. Декларира, че е съгласен с
поставените от Възложителя условия и ги приема без възражения.
9. Каталог на предлаганите артикули.
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При разглеждане на техническото предложение на участника Комисията установи, че
участникът е представил техническо предложение, което отговаря на изискванията на
Възложителя.
След извършените констатации за съответствие на техническите предложения с
изискванията на Възложителя и представените каталози за предлаганите артикули от участника,
комисията единодушно
Р Е Ш И:
Допуска участника „РОЕЛ – 98“ ООД, „РОНОС“ ООД и „ОФИС КОНСУМАТИВИ“
ООД до отваряне на ценовата оферта – плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.
Отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници ще се
извърши на 02.07.2019 г. (вторник) от 10:30 часа, в зала 1, партер, в сградата на УМБАЛ „Св.
Екатерина“ ЕАД.
КОМИСИЯ:
Диана Грънчарова– експерт отдел „ППД“ /п/ ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.5, § 1, б. „в“ от
РЕГЛАМЕНТ 2016/769

Василка Цветанова – домакин стопански склад /п/ ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.5, § 1, б. „в“ от
РЕГЛАМЕНТ 2016/769

Искра Коцева – касиер в отдел „ФС“ /п/ ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.5, § 1, б. „в“ от РЕГЛАМЕНТ
2016/769
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