МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
„Д-р ТОТА ВЕНКОВА” АД - гр. ГАБРОВО
Габрово, ул. „Д-р Илиев–Детския” № 1 тел. 066/ 800243, факс 804 424, email: mbalgab@gmail.com

ПРОТОКОЛ
Днес, 11.04.2018г. в Заседателната зала на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” Ад – гр. Габрово, се проведе
заседание на комисия, назначена със Заповед № РД-06-274/11.04.2018г. на д-р Нели Иванова Савчева Изпълнителен Директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, имаща за задача да разгледа, оцени
и класира предложенията на подадени оферти в обществена поръчка чрез събиране на оферти по реда
на глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за абонаментна поддръжка на
асансьорните уредби на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово в сградите на ул. ”Д-р Илиев
Детския” №1 и ул. ”Брянска” №1. открита и регистрирана в АОП с № 9074189 /23.03.2018г.
Заседанието започна в 10:00 ч.
Присъстваха следните членове на комисията:
Председател: 1. Д-р Николина Генева - ЗДОАД;
Членове:

1. Петя Попова – Специалист обществени поръчки;
2. адв. Николай Миланов;

След като констатира, че комисията е в пълен състав, председателят на комисията откри
заседанието за отваряне на офертата и запозна присъстващите със съдържанието на Заповед № РД-06274/11.04.2018г. на д-р Нели Савчева - Изпълнителен Директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД –
Габрово, за назначаване на комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти.
Преди началото на заседанието председателят на комисията получи постъпилите оферти, като
предаването им беше документирано съгласно изискванията на чл.48, ал.6 от Правилника за прилагане
на ЗОП/ППЗОП/.
До обявения краен срок за подаване на оферти/10.04.2018 г./ в деловодството на лечебното
заведение са постъпили шест предложения както следва:
1. Вх. № 1/28.03.2018г-14:15 ч – „Сенал Лифт” ООД
2. Вх. № 2/29.03.2018г-10:30 ч – „Хиади” ООД
След крайния срок липсват постъпили или върнати оферти.
В обявеното време за отваряне на офертите не се яви представител на фирмите участници.
След получаването на офертите, председателят и членовете на комисията, назначена от
Възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, попълниха и подписаха декларации по
чл. 97, ал.2 от ППЗОП във връзка с чл.103, ал.2 от ЗОП.
Комисията пристъпи към:
І. Отваряне на офертите по реда на постъпването им и обявяване на ценовите предложения
на основание чл.97, ал.3 от ППЗОП:
Участник №1 – „Сенал Лифт” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Габрово, община
Габрово, бул. Могильов №42, ап. 8, п.код 5300 с ЕИК 202275709. Участникът е подал оферта за
обособена позиция с № 2.

Комисията констатира, че офертата е постъпила в запечатан непрозрачен плик с ненарушена
цялост и след отварянето му се установи, че в него се съдържат документи съгласно изискванията на
Възложителя.
Председателят на комисията оповести ценовото предложение на участника.
Обособена позиция 2 – Асансьорни уредби на ул. ”Брянска” №1 – бивша Консултативна
поликлиника
Предложението на участника за обособената позиция възлиза на 1 680 лв. със ДДС
Участник №2 – „Хиади” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Габрово, община Габрово, ул.
„Найден Геров“ №44, ет. 1, ап. 3, с ЕИК 107556965. Участникът е подал оферта за обособени позиции №
1 и 2.
Комисията констатира, че офертата е постъпила в запечатан непрозрачен плик с ненарушена
цялост и след отварянето му се установи, че в него се съдържат документи и приложени мостри за ОП1
и ОП2 съгласно изискванията на Възложителя.
Председателят на комисията оповести ценовите предложение на участника.
Обособена позиция 1 – Асансьорни уредби на ул. ”Д-р Илиев Детския” №1 – стационар и АГ
комплекс
Предложението на участника тази обособената позиция възлиза на 28 800 лв. със ДДС
Обособена позиция 2

-

Асансьорни уредби на ул. ”Брянска” №1 – бивша Консултативна

поликлиника
Предложението на участника тази обособената позиция възлиза на 3 000 лв. със ДДС
В периода 11.04-16.04.2018г комисията продължи своята работа при закрити заседания.
Председателят на комисията установи, че на заседанието присъстват всички редовни членове и е
налице необходимият кворум за вземане на валидни решения. Комисията пристъпи към разглеждане
на документите и проверка за съответствието им с критериите за подбор на Възложителя, като
разглеждането на представените от участниците документи се осъществи по реда на постъпване на
офертите за горепосочената обществена поръчка.
ІІ. Проверка на документите на участника за съответствието им с критериите за подбор,
поставени от възложителя:
2.1. Участник №1 – „Сенал Лифт” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Габрово, община
Габрово, бул. Могильов №42, ап. 8, п.код 5300 с ЕИК 202275709.
1. Оферта/Образец №1/;
2. Оферта – свободен текст
3. Декларации за отсъствие на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП
4. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП
5. Декларация, в която се посочва номера на удостоверението за извършване на дейности по
поддържане и ремонтиране на асансьори, издадено от председателя на Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор
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6. Удостоверение №ВТ096/12.03.2013г. за извършване на дейности по поддържане и
ремонтиране на асансьори, издадено от председателя на Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор
7. Списък на доставките съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП
8. Доказателство за извършената услуга – референции, препоръки и обявление за приключване
на договор за обществена поръчка
9. Техническо предложение за изпълнение на поръчката /Образец №3 – ОП2/
10. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор и предлаганите от
участника срокове /Образец №4/
11. 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 /Образец №6/
12. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП
13. Ценово предложение /Образец №5 – ОП2/
14. Договор за наем
15. Копие от Удостоверение за регистрация по ЗДДС
16. Списък на уредите, машините и съоръженията според чл. 34, ал. 1, т. 3, буква „а“ от НБЕТНА
17. Копие от свидетелства за правоспособност на монтьорите на асансьори
Комисията извърши пълна проверка за съответствие на документите и информацията,
съдържаща се в офертата на участника, съгласно поставените от Възложителя изисквания за
изпълнение и възлагане на поръчката по реда на глава двадесет и шеста чрез обява за участие в
процедурата.
Констатации от проверката за липса на документи и/или несъответствия с критериите за
подбор или с други изисквания на възложителя в офертата: Комисията установи, че офертата на
участника е пълна по отношение на изисканите от Възложителя документи. По отношение на
техническото предложение на участника, комисията го разгледа и установи следното:
1. Срокът, след всяка предварително направена заявка от Възложителя по Обособена позиция 2,
ще бъде изпълнена в срок от:
- 25 /двадесет и пет/ минути/ от уведомяване за настъпване на събитието, при необходимост
да освобождава пътници при аварийно спиране на асансьорната уредба;
- 24 /двадесет и четири/ часа / от уведомлението за неизправност от страна на Възложителя
или констатирането й от страна на Изпълнителя, когато повредата не предполага влагане на резервни
части;
- 48 /четиридесет и осем/ часа / от одобряването на заявката/офертата, от страна на
Възложителя, чрез координатора/отговорника по договора, в случаите, когато се влагат резервни
части, детайли или възли при извършването на ремонта.
2. Съгласен е:
- Да му бъдат предявявани рекламации за извършените от него услуги.
- Рекламации за явни недостатъци да се правят в момента на съставяне на приемателнопредавателния протокол.
- Рекламации за скрити недостатъци да се правят непосредствено след откриването им.
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- При констатирани рекламации от страна на Възложителя, явни недостатъци и/или появили се
скрити недостатъци на вече извършените услуги и на вложените резервни части, като иска повторното
им изпълнение в срок от 3 (три) работни дни за тяхна сметка.
Съгласен е, ако бъде избран за изпълнител на поръчката, стриктно да се придържа към
изискванията на Възложителя.
Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено предмета на процедурата в пълно
съответствие с гореописаната оферта.
След разглеждане на документите за подбор,

техническото и ценовото предложение на

участника комисията смята, че то отговаря на изискванията на възложителя и ще го допусне до
класиране.
2.2. Участник №2 – „Хиади” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Габрово, община Габрово,
ул. „Найден Геров“ №44, ет. 1, ап. 3, с ЕИК 107556965.
1. Оферта/Образец №1/;
2. Доказателство за търговска репутация и технически възможности
3. Декларации за отсъствие на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП
4. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП
5. Удостоверение №ВТ033/08.03.2007г. за извършване на дейности по поддържане и
ремонтиране на асансьори, издадено от председателя на Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор
6. Списък на доставките съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП
7. Доказателство за извършената услуга – референции, препоръки и обявление за приключване
на договор за обществена поръчка
8. Техническо предложение за изпълнение на поръчката /Образец №3 – ОП1/
9. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор и предлаганите от
участника срокове /Образец №4/
10. Техническо предложение за изпълнение на поръчката /Образец №3 – ОП2/
11. 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 /Образец №6/
12. Ценово предложение /Образец №5 – ОП1/
13. Ценово предложение /Образец №5 – ОП2/
14. Решение за вписване в Търговския регистър
15. Копие от свидетелства за правоспособност на монтьорите на асансьори
16. Пълномощно
Комисията извърши пълна проверка за съответствие на документите и информацията,
съдържаща се в офертата на участника, съгласно поставените от Възложителя изисквания за
изпълнение и възлагане на поръчката по реда на глава двадесет и шеста чрез обява за участие в
процедурата.
Констатации от проверката за липса на документи и/или несъответствия с критериите за
подбор или с други изисквания на възложителя в офертата: Комисията установи, че офертата на
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участника е пълна по отношение на изисканите от Възложителя документи. По отношение на
техническото предложение на участника за ОП1, комисията го разгледа и установи следното:
1. Срокът, след всяка предварително направена заявка от Възложителя по Обособена позиция 1,
ще бъде изпълнена в срок от:
- 25 /двадесет и пет/ минути/ от уведомяване за настъпване на събитието, при необходимост да
освобождава пътници при аварийно спиране на асансьорната уредба;
- 24 /двадесет и четири/ часа / от уведомлението за неизправност от страна на Възложителя
или констатирането й от страна на Изпълнителя, когато повредата не предполага влагане на резервни
части;
- 48 /четиридесет и осем/ часа / от одобряването на заявката/офертата, от страна на
Възложителя, чрез координатора/отговорника по договора, в случаите, когато се влагат резервни
части, детайли или възли при извършването на ремонта.
2. Съгласен е:
-

Да му бъдат предявявани рекламации за извършените от него услуги.

- Рекламации за явни недостатъци да се правят в момента на съставяне на приемателнопредавателния протокол.
- Рекламации за скрити недостатъци да се правят непосредствено след откриването им.
- При констатирани рекламации от страна на Възложителя, явни недостатъци и/или появили
се скрити недостатъци на вече извършените услуги и на вложените резервни части, като иска
повторното им изпълнение в срок от 3 (три) работни дни за тяхна сметка.
Съгласен е, ако бъде избран за изпълнител на поръчката, стриктно да се придържа към
изискванията на Възложителя.
Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено предмета на процедурата в пълно
съответствие с гореописаната оферта.
След разглеждане на документите за подбор,

техническото и ценовото предложение на

участника за ОП1 комисията смята, че то отговаря на изискванията на възложителя и ще го допусне до
класиране.
По отношение на техническото предложение на участника за ОП2, комисията го разгледа и
установи следното:
1. Срокът, след всяка предварително направена заявка от Възложителя по Обособена позиция 2,
ще бъде изпълнена в срок от:
- 25 /двадесет и пет/ минути/ от уведомяване за настъпване на събитието, при необходимост да
освобождава пътници при аварийно спиране на асансьорната уредба;
- 24 /двадесет и четири/ часа / от уведомлението за неизправност от страна на Възложителя
или констатирането й от страна на Изпълнителя, когато повредата не предполага влагане на резервни
части;
- 48 /четиридесет и осем/ часа / от одобряването на заявката/офертата, от страна на
Възложителя, чрез координатора/отговорника по договора, в случаите, когато се влагат резервни
части, детайли или възли при извършването на ремонта.
2. Съгласен е:
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-

Да му бъдат предявявани рекламации за извършените от него услуги.

- Рекламации за явни недостатъци да се правят в момента на съставяне на приемателнопредавателния протокол.
- Рекламации за скрити недостатъци да се правят непосредствено след откриването им.
- При констатирани рекламации от страна на Възложителя, явни недостатъци и/или появили
се скрити недостатъци на вече извършените услуги и на вложените резервни части, като иска
повторното им изпълнение в срок от 3 (три) работни дни за тяхна сметка.
Съгласен е, ако бъде избран за изпълнител на поръчката, стриктно да се придържа към
изискванията на Възложителя.
Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено предмета на процедурата в пълно
съответствие с гореописаната оферта.
След разглеждане на документите за подбор,

техническото и ценовото предложение на

участника за ОП2 комисията смята, че то не отговаря на изискванията на възложителя и няма го
допусне до класиране.
В утвърдената от Възложителя документация е заложено: „При определяне на крайната цена за
абонаментна поддръжка на асансьорните уредби, същата не трябва да надвишава сумата от 28 800 лв./
словом: двадесет и осем хиляди и осемстотин лева/ за Обособена позиция 1 и 1 700 лв. /словом: хиляда
и седемстотин лева/ за Обособена позиция 2 с включено ДДС. Участник, оферирал по-висока цена от
пределната стойност, ще бъде отстранен от участие при възлагането на поръчката на основание чл.
107, т. 2, буква „а“ ЗОП.“ При отварянето и оповестяването на ценовите предложения се установи , че
участникът е предложил крайна цена за ОП2 в размер на 3 000 лв. с ДДС.
На основание чл. 107, т.2 б. а от ЗОП комисията предлага за отстраняване участник „Хиади”
ООД за обособена позиция 2, поради това че е оферирал по-висока цена от пределната стойност
определена от Възложителя.
III.Проверка за наличие на 20% по-благоприятно ценово предложение:
Не е приложимо към настоящата поръчка, поради факта, че за всяка обособена позиция има
подадена само по една оферта от участник.
VI. Предвид изложеното, комисията взе единодушно следните решения:
1. Изготвя класиране по процедура по реда на ЗОП с предмет „Избор на изпълнител за
абонаментна поддръжка на асансьорните уредби на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово в
сградите на ул. ”Д-р Илиев Детския” №1 и ул. ”Брянска” №1.
Обособена позиция 1 – Асансьорни уредби на ул. ”Д-р Илиев Детския” №1 – стационар и АГ
комплекс
1 място Участник №2 - „Хиади” ООД с предложена крайна цена за обособената позиция: 28
800лв. със ДДС
Обособена позиция 2 – Асансьорни уредби на ул. ”Брянска” №1 – бивша Консултативна
поликлиника
1 място Участник №1 - „Сенал Лифт” ООД с предложена крайна цена за обособената
позиция: 1 680лв. със ДДС
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2. Комисията предлага на Възложителя да се сключи договор с участникът, класиран на
първо място по обществена поръчка чрез събиране на оферти по реда на глава двадесет и шеста
от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за абонаментна поддръжка на асансьорните уредби на
МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово в сградите на ул. ”Д-р Илиев Детския” №1 и ул. ”Брянска”
№1. както следва:
Обособена позиция 1 – Асансьорни уредби на ул. ”Д-р Илиев Детския” №1 – стационар и АГ
комплекс
1 място Участник №2 - „Хиади” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Габрово, община
Габрово, ул. „Найден Геров“ №44, ет. 1, ап. 3, с ЕИК 107556965.
Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.
Обособена позиция 2 – Асансьорни уредби на ул. ”Брянска” №1 – бивша Консултативна
поликлиника
1 място Участник №1 - „Сенал Лифт” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Габрово,
община Габрово, бул. Могильов №42, ап. 8, п.код 5300 с ЕИК 202275709.
Мотиви: предложената от участника цена е най-ниска.
На основание чл. 107, т.2 б. а от ЗОП комисията предлага за отстраняване участник „Хиади”
ООД за обособена позиция 2, поради това че е представил Техническо предложение, задължителна
част от офертата в процедурата, което не отговаря на предварително обявените условия на поръчката,
както и поради оферирана по-висока цена от пределната стойност определена от Възложителя.
С това комисията приключи своята работа на 16.04.2018г. в 12:00 часа. Офертите на участниците
ще бъдат съхранявани в Стая „Архив“ към звено обществени поръчки.
На основание чл.47, ал.4 изречение второ от ППЗОП комисията предава настоящия протокол на
Възложителя за утвърждаване.
След утвърждаването му протоколът в един и същ ден ще се изпрати до участниците и ще се
публикува на профила на купувача на МБАЛ Габрово на адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/offer/10/
Настоящият протокол се изготви в един екземпляр и бе подписан от всички членове на
комисията:
Комисия:
Членове:

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД
/ Д-р Николина Генева - ЗДОАД/
Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД
/Петя Попова – Специалист обществени поръчки/
Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД
/адв. Н. Миланов/

Настоящия протокол се предоставя за утвърждаване на Възложителя на дата: 16.04.2018г.

Утвърдил: Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД
/Д-р Нели Иванова Савчева – Изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД/
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