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За работата на комисията, назначена от Изпълнителния директор на основание чл.103 
ал.1 от ЗОП за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на подадените 
оферти в обществена поръчка с предмет: “Пране и гладене на спално бельо, постелочен 
инвентар, работно и предпазно облекло на УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД”. 
Процедурата е обявена с Решение № РД-03^44/06.11.2019 г. на Изпълнителния директор, 
публикувано в регистъра на АОП под № 00494-2019-0018.

Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на подадените 
оферти е назначена със Заповед № РД-02-529/13.12.2019 г. на Изпълнителния директор и е в 
състав, както следва:

Председател: Владимир Вълков -  юрисконсулт
Членове: 1. м.с. Катя Димова -  главна медицинска сестра

2. Даниела Минчева - сектор ДДП
3. Симеон Трифонов - н-к отдел „Снабдяване”
4. Денка Сотирова -  отдел „ФСО”

На 15.12.2019 г., от 10:00 ч., в Заседателната зала на Изпълнителния директор комисията 
се събра за разглеждане на постъпилите документи.

Получените оферти бяха предадени с приемо-предавателен протокол на председателя на 
комисията от длъжностното лице Даниела Минчева. Протоколът бе подписан от предаващото 
лице и председателя на комисията.

Получените оферти са както следва:
1. „Тедей - М” ЕООД - вх. № 1/12.12.2019 г. - 15:00 ч.
2. „Блясък Д 19” ЕООД - вх. № 2/12.12.2019 г. - 16:00 ч.

Членовете на комисията декларираха обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
На заседанието на комисията не присъстваха упълномощени представители на 

участниците.

В Раздел VII „Разглеждане на офертите” от Документацията Възложителят е предвидил 
възможността да се приложи разглеждане по реда на чл. 104, ал. 2 от ЗОП и чл. 61 от ППЗОП 
при определянето на изпълнител по процедурата.

Комисията установи, че документите, свързани с участието в процедурата са представени 
в запечатани непрозрачни опаковки и са подадени от участниците до изтичане на крайния срок 
за подаване на оферти и отговарят на изискванията на чл. 47, ал. 1 от ППЗОП.

Последователно, по реда на получаването им, комисията отвори запечатаните 
непрозрачни опаковки и провери за наличието на технически предложения и ценови
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предложения, след което членовете на комисията, подписаха и оповестиха ценовите 
предложения на участниците.

Ценовите предложения на участниците следва да бъдат изготвени по Приложение №3. 
Финансовото предложение следва да съдържа:

1. Единичната цена в лева без ДДС за един килограм сухо пране.
Посочената цена включва всички разходи по изпиране, дезинфекция, отстраняване на трайно 
фиксирани петна, изкърпване, гладене, сортиране по клиники и отделения и опаковане на 
болнично бельо, операционно бельо и облекло и работно облекло в полиетиленови пликове по 
начин запазващ хигиенните качества, без рискове за увреждане.
2. Общата стойност на поръчката, изчислена на база прогнозното количество сухо пране за 
период от 36 месеца.
Всички цени следва да бъдат с точност до втория знак след десетичната запетая!

1. „Тедей - М” ЕООД:
Единична цена в лева без ДДС за един килограм сухо пране -  1,55 лв.
Обща стойност на поръчката, изчислена на база прогнозното количество сухо пране за период от 
36 месеца -  488 250.00 лв. без ДДС.

2. „Блясък Д 19” ЕООД:
Единична цена в лева без ДДС за един килограм сухо пране -  1,19 лв.
Обща стойност на поръчката, изчислена на база прогнозното количество сухо пране за период от 
36 месеца -  374 850.00. без ДДС.

С това приключи публичната част от заседанието. Комисията продължи своята работа с 
разглеждане и проверка на финансовите предложения за съответствие с изискванията на 
документацията.
Прогнозното количество е 105 000 кг. сухо пране годишно, или 315 000 кг. сухо пране за 
период от 36 месеца. Прогнозната стойност на поръчката, изчислена на база прогнозното 
количество сухо пране за период от 36 месеца е 378 000,00 лева без ДДС.

Комисията установи че, ценовото предложение „Тедей - М” ЕООД не отговаря на 
предварително обявените условия на Възложителя -  оферираната обща стойност за изпълнение 
на поръчката, изчислена на база прогнозното количество сухо пране за период от 36 месеца 
надвишава заложената прогнозна стойност от 378 000,00 лева без ДДС. Мотивирана от това 
обстоятелство, комисията РЕШИ:
На основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП предлага на Възложителя „Тедей - М” ЕООД да не се 
допусне до класиране и да бъде отстранен от участие в процедурата.
Мотиви:
Оферираната обща стойност за изпълнение на поръчката, изчислена на база прогнозното 
количество сухо пране за период от 36 месеца надвишава заложената прогнозна стойност от 
378 000,00 лева без ДДС.

Ценовото предложение на участника „Блясък Д 19” ЕООД отговаря на изискванията на 
Възложителя заложени в документацията и комисията единодушно РЕШИ:
Допуска „Блясък Д 19” ЕООД до разглеждане на техническото предложение.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на техническото предложение на 
допуснатия участник и съдържащите се в него документи, свързани с изпълнението на 
поръчката. Техническото предложение следва да съдържа:
1. Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по Приложение №1;
2. 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 изготвено по 
Приложение № 2.

Техническото предложение на участника е както следва:
„Блясък Д 19” ЕООД:



Техническото предложение съдържа всички изискуеми документи и е в съответствие с 
документацията. Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено по Приложение № 1. 
Приложени са както следва:
- списък на перилните препарати (детергенти) за пране, които ще бъдат използвани, с посочени 
наименование и производител, и заверено копие от информационен лист за състав и 
безопасност, съгласно Регламент (ЕО) №648/2004 за всеки посочен препарат;
- списък на биоцидните препарати, които ще бъдат използвани, с посочени наименование и 
производител, и заверени копия от Разрешенията за пускане на пазара на биоцидни препарати; 
Декларацията, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд е изготвена по 
Приложение № 2.
Техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя.
Мотивирана от горното обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска „Блясък Д 19” ЕООД до следващият етап в процедурата.

Комисията пристъпи към подреждане на ценовата оферта на допуснатия участник съобразно 
избрания критерий за възлагане - “най-ниска цена” за изпиране на 1 кг сухо пране. Бидейки 
едиствен допуснат участник, то ценовото предлижение на „Блясък Д 19” ЕООД се явява най- 
ниската предложена цена.
Комисията пристъпи към разглеждане на документите, свързани с личното състояние и 
критериите за подбор на посочения по-горе участник „Блясък Д 19” ЕООД.

„Блясък Д 19” ЕООД:
Предоставените документи, свързани с личното състояние и критериите за подбор са както 
следва:
1.0пис на представените документи;
2.Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /еЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово подписан 
и приложен на магнитен носител /диск/:

Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представеният еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от задълженото 
лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл.55, ал. 3 от ЗОП. Комисията не установи липса, непълнота 
или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 
несъответствие. Офертата на участника съответства с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор. Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 
допуска участика „Блясък Д 19” ЕООД до класиране.

Класирането на единственият допуснат участник „Блясък Д 19” ЕООД се извърши въз 
основа на икономически най-изгодната оферта, определена въз основа на избрания критерий за 
възлагане “най-ниска цена” за изпиране на 1 кг сухо пране:
I -  во място - „Блясък Д 19” ЕООД с единична цена в лева без ДДС за един килограм сухо 
пране - 1,19 лв.

Протоколът отразява работата на комисията по разглеждане на документите по реда на 
чл. 104, ал. 2 от ЗОП и чл. 61 от ППЗОП, и е подписан на . . Q i f . . . .....2020 г.
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