ПРОТОКОЛ №1
На 10.02.2017 г., от 11.00 часа, в зала № 15, ет. 4, в сградата на НЦОЗА, се
проведе публичното заседание на комисията, определена със Заповед № РД –
69/10.02.2017 г. на директора на НЦОЗА и назначена да извърши подбор на участниците,
разгледа, оцени и класира подадените оферти по обществена поръчка с предмет:
„Доставка на измервателна апаратура за ЕМП, мониторингови станции за
измерване на ЕМП и софтуер за моделиране на пространствените характеристики на
ЕМП- по обособени позиции“, в изпълнение на дейности по проект PDP 01:
„Подобряване на контрола и информационните системи за превенция на риска в
здравеопазването“, по Програма BG 07 ”Инициативи за обществено здраве” чрез
финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2009 – 2014 и
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ НА ЕИП)
2009/2014. към Договор № РД-13-221 за БФП № BG 07-PDPC 01/19.09.2014г. и
Допълнително споразумение РД-13-30/03.02.2016г.
Обществената поръчка е открита с Решение № 29/19.01.2017г. на директора на
НЦОЗА и се състои от 3 (три) обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: „Доставка на един комплект преносима широколентова
изотропна измервателна апаратура за електромагнитни полета”;
Обособена позиция № 2: „Доставка на два броя мониторингови станции за измерване на
електромагнитното поле”;
Обособена позиция № 3:

„Доставка на софтуер за моделиране на пространствените

характеристики на електромагнитни полета”.
Състав на комисията:
Председател : доц. Михаела Иванова, дм - началник отдел „Физични фактори“
Членове:
1. Гл.ас. Цветелина Шаламанова, дм - отдел „Физични фактори“
2. инж. Петя Иванова - главен експерт отдел „Физични фактори“
3. Красимира Владимирова – зам.гл.счетоводител отдел „ФСО и ЧР”
4. Цветанка Иванова– юрисконсулт, началник отдел ППОП

Програма BG07 “Инициативи за обществено здраве” чрез финансовата подкрепа на Норвежкия
финансов механизъм (НФМ) 2009-2014 и Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство (ФМ НА ЕИП)2009/2014
София, 2017г.

Председателят и всички членове на комисията подписаха декларация по чл.103, ал.2 от
ЗОП (за обстоятелствата по чл. 51, ал.8 – ал.13 от ППЗОП).
На публичната част на заседанието на комисията присъстваха представители на
участниците „Локатор –К“ ООД с представено пълномощно и управителя на Фючър
Стандартс ЕООД, който се разписаха в присъствен лист.
Председателят на комисията продължи своята работа, като откри заседанието,
изчете заповедта на възложителя за назначаване на комисията и информира
присъстващите, че за участие в процедурата в срок са постъпили 3 оферти, както следва:
№

Наименование на участника и
обособените позиции за които
кандидатства
„Локатор –К“ ООД
обособена позиция № 1
„КаБитс“ ЕООД
обособена позиция № 2
обособена позиция № 3
Фючър Стандартс ЕООД
Обособена позиция № 3

1
2

3

Вх. № на офертата

Час на постъпване на
офертата

679/09.02.2017г.

14:22

680/09.01.2017г.

14:45

683/09.02.2017г.

16:10

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на подадените оферти по реда
на постъпването им в деловодството и оповести тяхното съдържание. Резултатите от
проверката комисията описа, както следва:
1. „Локатор –К“ ООД
Офертата е подадена в надписана, запечатана, непрозрачна и с ненарушена цялост
опаковка.
Опаковката съдържа документите:
1. Списък на документите представени от участника (Образец № 1);
2. Заявление за участие (Образец № 2);
3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП);
4. Техническо предложение за обособена позиция № 1:


Техническо предложение за обособена позиция № 1 – Образец № 3;



Предложение за изпълнение на обособена позиция № 1 - Образец № 3.1



Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец №
3.2 за обособена позиция № 1.



Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 3.3 за обособена
позиция № 1;
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Декларация за липса на свързаност по чл.101, ал.11 от ЗОП – Образец № 3.4.
5.Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за

обособена позиция № 1.
Трима от членовете на комисията и представител на присъстващите участници
подписаха Техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри".

2. „КаБитс“ ЕООД
Офертата е подадена в надписана, запечатана, непрозрачна и с ненарушена
цялост опаковка.
Опаковката съдържа документите:
1. Списък на документите представени от участника (Образец № 1);
2. Заявление за участие (Образец № 2);
3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП);
4. Техническо предложение за обособена позиция № 2:
 Техническо предложение за обособена позиция № 2 – Образец № 4;
 Предложение за изпълнение на обособена позиция № 2 - Образец № 4.1
 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор Образец № 4.2;
 Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 4.3 за
обособена позиция № 2;
 Декларация за липса на свързаност по чл.101, ал.11 от ЗОП – Образец № 4.4.
5.

Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови

параметри“ за обособена позиция № 2.
Трима от членовете на комисията и представител на присъстващите участници
подписаха техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри".
6.

Техническо предложение за обособена позиция № 3 :



Техническо предложение за обособена позиция № 3 – Образец № 5;



Предложение за изпълнение на обособена позиция № 3, в съответствие с
техническите спецификации и изискванията на възложителя - Образец № 5.1;
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Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец
№ 5.2 за обособена позиция № 3;



Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 5.3 за обособена
позиция № 3;



Декларация за липса на свързаност по чл.101, ал.11 от ЗОП – Образец № 5.4.

7. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за
обособена позиция № 3.
Трима от членовете на комисията и представител на присъстващите участници
подписаха техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри".

3. Фючър Стандартс ЕООД
Офертата е подадена в надписана, запечатана, непрозрачна и с ненарушена цялост
опаковка.
Опаковката съдържа документите:
1. Списък на документите представени от участника (Образец № 1);
2. Заявление за участие (Образец № 2);
3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП);
4. Техническо предложение за обособена позиция № 3:


Техническо предложение за обособена позиция № 3 – Образец № 5;



Предложение за изпълнение на обособена позиция № 3, в съответствие с
техническите спецификации и изискванията на възложителя - Образец № 5.1;



Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец
№ 5.2 за обособена позиция № 3;



Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 5.3 за обособена
позиция № 3;



Декларация за липса на свързаност по чл.101, ал.11 от ЗОП – Образец № 5.4.

5. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за
обособена позиция № 3.
Трима от членовете на комисията и представител на присъстващите участници
подписаха техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри".
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Публичната част от заседанието на комисията приключи след извършването на
горепосочените действия.
На 13.02.2017г. и на 14.02.2017г., комисията продължи своята работа в закрито
заседание като извърши проверка на документите по чл. 39, ал. 2 от ЗОП за съответствие с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя.
Комисията установи:
1. „Локатор –К“ ООД
1. В ЕЕДОП част II, буква А, не е попълнен редът със следното съдържание:
“Ако е приложимо, посочете дали икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените икономически
оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система (система за предварително
класиране)?“

предвид обстоятелството, че към настоящата процедура е „неприложимо“,

същото следва да се посочи от участника.
2. В ЕЕДОП част III, буква Г е попълнен редът с отговор „ДА“ за следното
съдържание:
„Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в
документацията за обществената поръчка? Ако документацията, изисквана в съответното обявление или в документацията за
поръчката са достъпни по електронен път, моля, посочете:

А по отношение на редът със съдържание:
„В случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване, икономическият оператор предприел ли е
мерки за реабилитиране по своя инициатива? Ако „да“, моля опишете предприетите мерки:

Е попълнено „Не“.
Предвид обстоятелството, че към настоящата процедура няма посочени специфичните
национални основания за изключване, следва да се посочи “НЕ” за ред 1, а за ред 2 не
следва да се отбелязва нищо.
На основание чл.54, ал.8 и ал. 9 от ППЗОП, участникът в срок от 5 работни дни от
получаване на настоящия протокол да отстрани констатираните несъответствия или
липси на информация, като представи на комисията нов ЕЕДОП.
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1.

2. „КаБитс“ ЕООД
В ЕЕДОП част II, буква А, не е попълнен редът със следното съдържание:
“Ако е приложимо, посочете дали икономическият оператор е регистриран в официалния списък на

одобрените икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно национална
квалификационна система (система за предварително класиране)?“ предвид обстоятелството, че към
настоящата процедура е неприложимо, същото следва да се посочи от участника.“,

предвид

обстоятелството, че към настоящата процедура е „Неприложимо“, същото следва да се
посочи от участника.
2.В ЕЕДОП част III, буква Г е попълнен редът с отговор „ДА“ за следното съдържание:
„Прилагат

ли се специфичните национални основания за изключване, които са посочени в съответното

обявление или в документацията за обществената поръчка? Ако документацията, изисквана в
съответното обявление или в документацията за поръчката са достъпни по електронен път, моля,
посочете:

А по отношение на редът със съдържание:
„В случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване, икономическият
оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? Ако „да“, моля опишете
предприетите мерки:..“ , е

попълнено „Не“.

Предвид обстоятелството, че към настоящата процедура няма посочени специфичните
национални основания за изключване, следва да се посочи “НЕ” за ред 1, а за ред 2 не
следва да се отбелязва нищо.
На основание чл.54, ал.8 и ал. 9 от ППЗОП, участникът в срок от 5 работни дни от
получаване на настоящия протокол да отстрани констатираните несъответствия или
липси на информация, като представи на комисията нов ЕЕДОП.

3. Фючър Стандартс ЕООД
1.
В ЕЕДОП част II, буква А, не е попълнен редът със следното съдържание:
“Ако е приложимо, посочете дали икономическият оператор е регистриран в официалния списък на
одобрените икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно национална
квалификационна система (система за предварително класиране)?“ предвид обстоятелството, че към
настоящата процедура е неприложимо, същото следва да се посочи от участника.“,

предвид

обстоятелството, че към настоящата процедура е неприложимо, същото следва да се
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посочи от участника.
2. В ЕЕДОП част II, буква А, e попълнена информация относно „Информация за
икономическия оператор“, а в ЕЕДОП част II, буква Б е попълнена същата
информация, но относно „…представителите на икономическия оператор“.
Информацията по буква Б: Информация за представителите на икономическия
оператор, се попълва при условие, че лицето/ата е/са упълномощено/и да представлява/т
икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена
поръчка.
3.

3. В ЕЕДОП част IV, буква А, в точка 2 e попълнена информация, която не е
относима към настоящата процедура, тъй като възложителят не е поставил към
участниците изискване да съответстват на критерии за Годност. Икономическият оператор
следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от
възложителя в обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

4.

4. В ЕЕДОП част IV, буква Б, в точки 1а и 2а, e попълнена информация, която не е
относима към настоящата процедура, тъй като възложителят не е поставил към
участниците изискване да съответстват на критерии свързани с Икономическо и
финансово състояние.
5. В ЕЕДОП част IV, буква В, в точки 1б, 4, 5, 8, 10, 11, 12, e попълнена информация,
която не е относима към настоящата процедура, тъй като възложителят не е поставил към
участниците изискване да съответстват

на критерии

свързани

Технически

и

професионални способности.
6.

В ЕЕДОП част IV, буква Г, e попълнена информация, относно „…сертификати,

изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на
стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с
увреждания“, която не е относима към настоящата процедура. Икономическият оператор
следва да предостави информация само когато стандартите за осигуряване на качеството
и/или стандартите за екологично управление са били изискани от възложителя в
обявлението или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.
На основание чл.54, ал.8 и ал. 9 от ППЗОП, участникът в срок от 5 работни дни от
получаване на настоящия протокол да отстрани констатираните несъответствия или
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липси на информация, като представи на комисията нов ЕЕДОП.

Важно! На основание чл.54, ал.9 от ППЗОП участниците, по отношение на които е
констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията
нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена
информация в срок до 17:00 часа на 21.02.2017г., в Деловодството на НЦОЗА, ет.4,
стая 16, гр. София, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 15.
С извършване на горепосочените действия, председателят на комисията закри
първо заседание на комисията.
Настоящият протокол се състави и подписа на 14.02.2017г.
Председател : доц. Михаела Иванова, дм - началник отдел „Физични фактори“
Членове:
1.

Гл.ас. Цветелина Шаламанова, дм - отдел „Физични фактори“ СЪГЛ.ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД

2.

инж. Петя Иванова - главен експерт отдел „Физични фактори“ СЪГЛ.ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД

3.

Красимира Владимирова – зам.гл.счетоводител отдел „ФСО и ЧР” СЪГЛ.ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД

4.

Цветанка Иванова– юрисконсулт, началник отдел ППОП СЪГЛ.ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД

Програма BG07 “Инициативи за обществено здраве” чрез финансовата подкрепа на Норвежкия
финансов механизъм (НФМ) 2009-2014 и Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство (ФМ НА ЕИП)2009/2014
София, 2017г.

