
■ЦАРИЦА ЙОАННА- 
ИСУЛ

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
• Ц А Р И Ц А  Й О А Н Н А - И С У Л -  ЕАД

ЕИК 831665666 гр Соф ия 1527, ул "Бяло море" № 8, тел (+356 2) 9 4 3 21 7 0 , ф акс (+35Й 2) S432 144 Й432 Ш

Д О К Л А Д
на основание чл. 67, ал. 6 от ППЗОП

На 17.12.2019 г. в 10:00 часа, в заседателната зала на изпълнителния директор на 
УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД е адрес: гр. София, ул. „Бяло море'’ № 8, в
изпълнение на Заповед № РД-02-532/17.12.2019 г. на изпълнителния директор се събра 
комисия в състав:

Председател: Д-р Светлана Лалова -  Н-к ЕБХЦС,
Членове: 1. Румяна Доганова -  Н-к сектор ДДП,

2. Владимир Вълков -  юрисконсулт,

със задача да разгледа и оцени по реда на чл. 97, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона 
за обществените поръчки постъпилите оферти по процедура на договаряне без 
предварително обявление с предмет „Събиране, транспортиране и обезвреждане на 
опасни болнични отпадъци от дейността на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД, 
подлежащи на третиране съгласно чл. 21, ал. 2 от Наредба № 1/09.02.2015 г.”, открита на 
основание чл. 79, ал.1, т.1 от ЗОП с Решение №-РД - 03 - 52/04.12.2019г. на изпълнителния 
директор на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” ЕАД.

Председателят на комисията обяви заповедта за назначаването й, провери състава на 
присъстващите и след като установи, че присъстват всички членове на Комисията откри 
заседанието.

След запознаване с информацията от входящия регистър и протокола по чл. 48, ал. 6 
ППЗОП (за представените оферти), Комисията установи, че в срока определен от 
Възложителя за представяне на оферти са постъпили две предложения -  от „Еф Си Си 
България" ЕООД, вх. №1/16.12.2019 г., 15:50 ч. и от „Предприятие за управление на 
дейностите по опазване на околната среда -  ПУДООС”, вх. №2/16.12.2019 г., 16:10 ч -  
лицата поканени.

Председателят и всички членове на комисията попълниха и подписаха декларации 
във връзка с чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от Закон за 
обществени поръчки (ЗОП) и чл. 51, ал. 13 от ППЗОП.

На основание чл. 67, ал.1 от ППЗОП, Комисията изтегли жребий. Първи по ред за 
преговори беше изтеглен участника „Еф Си Си България” ЕООД, а втори - „Предприятие за 
управление на дейностите по опазване на околната среда -  ПУДООС”.
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1. Разглеждане на офертата и провеждане на преговори с участника „Еф Си Си 
България” ЕООД.

Комисията констатира, че офертата е подадена в запечатана непрозрачна опаковка, 
съгласно изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, върху която са отбелязани подателят, 
входящият номер, дата и час на подаване. Опаковката е с ненарушена цялост. Комисията 
пристъпи към отваряне на постъпилата оферта. От страна на поканения участник „Еф Си 
Си България” ЕООД, в договарянето взеха участие г-н Александър Иванов и г-жа 
Александра Трънкарова -  упълномощени представители на участника. Комисията пристъпи 
към разглеждане на представените от участника документи и проверка за съответствието 
им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
Възложителя. Комисията установи, че са представени всички необходими документи и 
информация. Същите отговарят на изискванията на Възложителя, съгласно изпратената до 
участника покана и приложената документация за участие в настоящата процедура. 
Комисията премина към разглеждане на ценовото предложение на участника, представено 
по образец на Възложителя. За изпълнението на дейностите по събиране, транспортиране и 
обезвреждане на 1 кг. опасен болничен отпадък, участникът „Еф Си Си България” ЕООД е 
предложил цена в размер на 1.65 (един лев, шестдесет и пет cm.) лв. Комисията разгледа 
предлаганата от участника цена и установи, че същата отговаря на изискванията на 
Възложителя и е в рамките на максимално предвидения финансов ресурс. На основание чл. 
67, ал. 2 от ППЗОП, Комисията пристъпи към провеждане на преговори, придържайки се 
точно към първоначално определените условия и изисквания за изпълнение на поръчката. 
Участникът заяви, че приема условията в приложения към поканата проект на договор и 
потвърди направените в офертата си предложения. Участникът не направи нови 
предложения, различни от отразените в офертата си, с изключение на предложената цена, 
която след провелите се дебати беше намалена от 1.65 (един лев, шестдесет и пет cm.) лв. 
на 1.64 (един лев, шестдесет и четири cm.) лв.

С тези действия преговорите с участника „Еф Си Си България” ЕООД приключиха.
Всички договорености са отразени в протокол, подписан от представителите на 

участника и комисията, назначена със заповед на Възложителя.
2. Разглеждане на офертата и провеждане на преговори с участника 

„Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда -  
ПУДООС”

Комисията констатира, че офертата е подадена в запечатана непрозрачна опаковка, 
съгласно изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, върху която са отбелязани подателят, 
входящият номер, дата и час на подаване. Опаковката е с ненарушена цялост. Комисията 
пристъпи към отваряне на постъпилата оферта. От страна на поканения участник 
„ПУДООС”, в договарянето взеха участие г-н Антон Маджаров и г-жа Магдалена 
Георгиева -  упълномощени представители на участника. Комисията пристъпи към 
разглеждане на представените от участника документи и проверка за съответствието им с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. 
Комисията установи, че са представени всички необходими документи и информация. 
Същите отговарят на изискванията на Възложителя, съгласно изпратената до участника 
покана и приложената документация за участие в настоящата процедура. Комисията 
премина към разглеждане на ценовото предложение на участника, представено по образец 
на Възложителя. За изпълнението на дейностите по събиране, транспортиране и 
обезвреждане на 1 кг. опасен болничен отпадък, участникът „ПУДООС” е предложил цена 
в размер на 1.65 (един лев, шестдесет и пет cm.) лв. Комисията разгледа предлаганата от 
участника цена и установи, че същата отговаря на изискванията на Възложителя и е в 
рамките на максимално предвидения финансов ресурс. На основание чл. 67, ал. 2 от 
ППЗОП, Комисията пристъпи към провеждане на преговори, придържайки се точно към 
първоначално определените условия и изисквания за изпълнение на поръчката. Участникът 
заяви, че потвърждава направените в офертата си предложения и приема условията в 
приложения към поканата проект на договор, с изключение на предвидената в чл. 9, ал.1 от
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същия неустойка. Участникът направи предложение неустойката да бъде намалена, поради 
нейната прекомерност, което не бе прието от Комисията. Комисията започна преговори по 
намаляване на предложената от участника цена, но до ново ценово предложение не се 
достигна, тъй като статутът на участника - държавно предприятие не позволява действие по 
промяна на ценовото предложение преди съгласуване с ръководството на ПУДООС.

С тези действия преговорите с участника „ПУДООС” ЕООД приключиха.
Всички договорености са отразени в протокол, подписан от представителите на 

участника и комисията, назначена със заповед на Възложителя.

Въз основа на гореизложеното и поради това, че критерият за оценка на офертата е 
„Най-ниска цена“, Комисията предлага на Възложителя да определи за изпълнител и да 
сключи договор с „Еф Си Си България” ЕООД -  участникът предложил най-ниоска цена за 
събиране, транспортиране и обезвреждане или предаване за обезвреждане на опасен 
болничен отпадък, в размер на 1.64 (един лев, шестдесет и четири cm.) лв. за 1 кг.

Настоящият протокол отразява извършените от Комисията действия, направените 
предложения и постигнатите договорености в резултат на проведеното договаряне с 
поканените участници „Еф Си Си България” ЕООД и „Предприятие за управление на 
дейностите по опазване на околната среда -  ПУДООС”.

В срока, посочен в Заповед № РД-02-532/17.12.2019 г. на изпълнителния директор на 
лечебното заведение, докладът, протоколите ведно с представените оферти по процедурата 
бе представен на Възложителя за утвърждаване на 2020 г.

Председател: Д-р Светлана Лалова

Комисия в състав:

Членове: 1. Румяна Доганова

2. Владимир Вълков
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