
СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 

ЛЕЧЕНИЕ ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ „СВЕТА СОФИЯ" ЕАД 

^офия 1431, бул. "Акад. Иван Гешов " № 19 тел.: 80 54 210; факс: 80 54 344 

УТВЪРЖДАВАМ: 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

/ЛЮБЧО ПЕНЕВ/ 

П Р О Т О К О Л 

на основание Чл.97, ал.4 от ППЗОП 

ОТ 2016 г. 

В изпълнение на Заповед № 747 / 14.11.2016 г. на Изпълнителния директор на СБАЛББ 
„СВЕТА СОФИЯ" ЕАД - Любчо Пенев, на 14.11.2016г. от 10 часа в аудиторията на 
золницата се събра комисия в състав: 

На основание Чл.187, ал.1 от ЗОП, във връзка с Чл.20, ал.З от ЗОП, с Обява в Профила 
на Купувача с изх. № 1437 / 03.11.2016г. и публикувана Информация за обявата в РОП под № 
9058192/03.11.2016г., са събрани оферти за Изпиране с дезинфекция и гладене на болничен 
инвентар в СБАЛББ "Света София" ЕАД. 

На основание Чл.54, ал.1 от ППЗОП, Председателят на комисията получи с Протокол, 
изготвен на основание Чл.48, ал.6 от ППЗОП подадените за участие оферти. 

В посочения от Възложителя срок оферти са подали: 
1. Вх.№ 1482 / 10.11.2016г. 13.15 ч - „СЪНДЕНС КЛИЙН" ЕООД 
2. Вх.№ 1485 / 10.11.2016г. 14.36 ч. - „ДЕЛФИН-ПРИМ" ЕООД 
3. Вх. № 1486 / 10.11.2016г. 16.00ч - „СОФИЙСКА ПЕРАЛНА КОМПАНИЯ 

ЕВРОСТИЛ" ООД 

На 14.11.2016г. Комисията започна своята работа. На основание Чл.51, ал.8 от ППЗОП, 
членовете на Комисията подписаха декларация по Чл.103, ал.2 от ЗОП. 

На заседанието, на което Комисията извърши действията по Чл.97, ал.З от ППЗОП, не 
присъстваха представители на участниците в процедурата. 

Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване и обяви ценовите 
предложения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Савов - началник СТТС 
ЧЛЕНОВЕ: 1 Елеонора Стойнова - юрисконсулт 

2.Анна Малечкова - организатор обществени поръчки 
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±. „v̂  mi^Dnv, ivjiyi^iri с и и д - I . O D лв. оез д д ^ на кг сухо пране 
2. „ДЕЛФИН-ПРИМ" ЕООД - 1.60 лв. без ДДС на кг сухо пране 
3. „СОФИЙСКА ПЕРАЛНА КОМПАНИЯ ЕВРОСТИЛ" ООД - 1.53 лв. без ДДС на кг 

Членовете на комисията подписаха всички страници от техническите и ценови 
предложения на участниците. 

С това публичната част на заседанието завърши. 

На следващ етап от своята работа, Комисията пристъпи към разглеждане на 
документите на участниците, с цел извършване на подбора. За целта Комисията извърши 
проверка за наличие на основания за отстраняване и съответствието с критериите за подбор. 
Комисията извърши проверка на актуалното състояние /на база посочения ЕИК/ на 
участниците. В резултат на тези си действия, Комисията констатира свързаност на 
участниците: „СЪНДЕНС КЛИЙН" ЕООД със „СОФИЙСКА ПЕРАЛНА КОМПАНИЯ 
ЕВРОСТИЛ" ООД и „ДЕЛФИН-ПРИМ" ЕООД със „СОФИЙСКА ПЕРАЛНА КОМПАНИЯ 
ЕВРОСТИЛ" ООД 

С оглед констатираното, Комисията реши: На основание Чл.107, т.4 от ЗОП, поради 
свързаност с друг участник, отстранява от участие: „СЪНДЕНС КЛИЙН" ЕООД, 
„ДЕЛФИН-ПРИМ" ЕООД и „СОФИЙСКА ПЕРАЛНА КОМПАНИЯ ЕВРОСТИЛ" ООД. 

На основание Чл.110, ал.1, т.2 от ЗОП Комисията предлага на Изпълнителния директор 
да прекрати способа събиране на оферти с покана. 

При вземане на решенията в настоящия протокол, гласуването е както следва: 
- гласували «ЗА» - трима членове 
- гласували «ПРОТИВ» - няма 
- гласували с «ОСОБЕНО МНЕНИЕ» - няма 

В резултат от работата си и на основание чл.97, ал.4 от ППЗОП, Комисията представя 
на Възложителя, настоящия протокол за утвърждаване. 

сухо пране 

КОМИСИЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ Петър Савов 

ЧЛЕНОВЕ: 1 Елеонора Стойнова 

2.Анна Малечкова -
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