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[[€"Блхово''

{нес 30.05.20|7г в 10:00 ч. в административната сграда на }[{ [[€ ,'Блхово" се проведе
заседание на комисия, н,|значена със заповед на [иректора на тп дгс''влхово'' в оъстав:
|1редседател: ин}к. 1(ирил 1{ирилов - зам.-директор
'{ленове: 1. !имитър !имитров - }орист

2. (тоянка 11енева - счетоводител при тп дгс''влхово''
3. ин>к. [ивко €отиров - лесничей при 1|[ ![€''Ёлхово''
4' [анина 1{апралова _ лесничей при 1|1,{[€"Блхово"

€ъс задана получаване, разглеждане' оценка и к!\асиране на поотъпилите оферти в процедура за
възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява ]{р 9064260 по реда на глава хху1
от 3Ф|{, с предмет : ''йзвъртшване на задъл}!{ителни медицински прегледи и изследвания, предвидени
в кЁаредба лъз за задъл)1{ителните предварителни и периодични медицински прегледи на
работниците))'', и удължен срок с публикувана информация за обява }{ъ 90645б8.

€лед получаване на регистъра с входираните оферти, преди започване на своята работа всички
членовенакомисиятаподпиоахадекларациязалипсанаобстоятелетватапочл.103,ал.1 от3Ф|1.

1(омисията конотатира' че в първоначално ук€вания краен срок за подаване на офертите -
22.05"20|7г. до 17:00 ч. са постъпили две оферти:

1. мц ,,симА мвд'' ФФА, гр.€офия' с входящ ]\ъ Асд-09-188, постъпила на 17"05.2б17г. в
15:23 яаса, с куриер

2. стм,,Р|едика 1'' в'оод' гр..{,мбол, с входящ м Асд-09-191, постълилана22"05.20|7г. в
\0:46 часа, подадена лично

Б улъл>т<ения до 29.05.20\7г' - 17:00 ч" срок е постъпила една оферта:
3. мц ,,Р!едикъл Авией:шьн 2010'' воод' гр. €офия' с входящ ]ф Асд-09-193, поотъпила
на29.05.2017г. в 09:48 часа' с куриер.
|{а заседанието не присъстваха представители на участниците, средствата за масово

осведомяване и други лица.
1{омисията извър1ши справка в публинната част на търговския регистър относно актуапното

състояние на кандидатите, пода.'1и оферти. Актуалните състояния на кандидатите бяха приложени
към документацията.

1(омисията пристъпи към разглеждане на офертите по реда на тяхното постъпване' за да
провери дал1.1 са представени всички изиокуеми документи и дали отговарят на изискванията
посочени от Бъзло>тсителя.

1{андидат )хго1: 1\{{,,симА мвд'' оод' гр.€офия - комиоията констатира' че офертата е

подадена в срок' в запечатана непрозрачна опаковка с ненару1пена цялост. 11релоедателят на
комиоията отвори ошаковката и оповести нейното съдържание:

- заявление за учаотие
- администравивни оведенияза участника
- декларация за липса гта обстоятелства по .тл.54, ал.1, т.1-7 от 3Ф|{
- декларация за участието или неучастието на подизпълнители
- декларация за валидност на офертата
- декларация за съгласие с проекто-договора
- единен европейски документ за обществени поръчки (БЁ!Фг{)
- удостоверение за регистрация на лечебното заведение



- списък на лицата, които ще извър1патмедицинските прегледи
- списък на наличната медицинскааларатура' необходимаза изшълнение на уолугата- техническо предло)кение
- ценово предло}кение
- удостоверение за вписване в ,,Регистъра на администраторите на лични данни и на

водените от тях регистри''
[1редседателят на комисията обяви ценовото предло)кение на мц ,,симА мвд'' Ф0А,

гр.€офия в размер на 1587,00 лв |хиляда петстотин осемдесет и седем лева/ без {!(. [рима от
членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предло)кение 11а участника.

1{омисията извър1пи проверка за съответствие на представените документи с критериите за
подбор, съобразно изискванията посочени в документацията за участие в процедурата.

1{омисията единоду11]но ре1пи, че участникът е представил всички изискуеми от Бъзло>кителя
документи. €ъщият отговаря на поставените от Бъзлох<ителя изискв€1ния.

1{андидат ]'{р2: €[Р1 ,,}[едика 1'' воод, гр.!{плбол - комисията констатира' не офертата е
подадена в срок, в запечатана непрозрачна опаковка с ненару1пена цялост. |1редседателят на
комисията отвори опаковката и оповести нейното съдърх(ание:

- заявление за участие
- администравивни сведе|1|1я за г{астника- декларация за липса на обстоятелства по нл'54, ал.1, т.1-7 от 3Ф|1
- декларация заучаотието или неучаотието на подизг{ълнители
- декларация за ва.11идност на офертата
_ декларация за съгласие с проекто-договора
- прое1(то договор- единен европейоки документ за обществени поръчки (БЁ,!Ф|1)
- удоотоверение за региотрация на лечебното заведение
- удостоверение за вписване в ,,Регистъра на администраторите на лични дан||и и на

водените от тях регистри''
- описък на лицата, които ще извър1шатмедицинските прегледи
- списък наналичнатамедицинскаат1аратура, необходимазаизпълнение науслугата
* техническо предло)кение
- ценово предло)кение
|{редседателят на !(омисията обяви ценовото предло)кение на стм ,'йедика 1'' шоод,

гр..1мбол в размер на 1585,16 лв |хиляда петстотин ооемдеоет и пет лева и 1пестнадесет сто\инки/
без {!€. 1рима от членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предло)кение на
участника.

1{омисията извър1пи проверка за съответствие на представените документи с критериите за
подбор, съобразно изискванията посочени в документацията заучастие в процедурата.

(омисията единоду1шно ре1]]и, че участникът е представил всички изискуеми от Бъзложителя
документи. €ъщият отговаря на поставените от Бъзлоя<ителя изисквания.

1{андидат }Ф3: й( ,,1![едикъл Авиейппън 2010'' воод' гр. €офия - комисията констатира,
че офертата е подадена в срок' в запечатана непрозрачна ог{аковка с ненару1пена цялост.
|1редседателят на комисията отвори опаковката и оповести нейното съдържание:

- заявление за участие
- администравивни сведенияза участника- декларация за липса на обстоятелства по нл.54, ап.1, т.1-7 от 3Ф[{
- декларация за участието или неучастието на подизпълнители
- дек.,1арация за в[.']!идност на офертата
- декларация за съгласие с проекто-договора
- единен европейски документ за обществени поръчки (ББ{Ф|{)
_ удостоверениезарегистрацияъталечебнотозаведение
_ списък на \,1едицинските дейности по специалности
_ техническо предло}кение
- удостоверение от зд Бвроинс Ад за извър1шени профилактинни прегледи и

изследвания
- списък на лицата? които ще извър1пат медицинските прегледи
- диплома за призната опециалност Бътретпни болести на А-Р Беселинка -{нкова
- диплома за завър1пено вис1пе образование на д-р Беселинка -{,нкова
- диплома за призната специалност Ёервни болести на д_р 1одор .{нков



- диплома за завър1пено вис1пе образование на А-! 1одор -!{нков
' диплома за призната опециалност Фчни болести на д-р Румяна Бобчева
- диплома за завър1пено вис1пе образование на А-! Румяна Бобчева
- свидетелство за призната специалност (линична лаборатория на А-Р Благовеста

[{енчева
- удос'говерение за следдипломна квалификация по опецис1лност Абдоминатна

ехография на д-р Беселинка -{нкова
- списък на апаратурата за извър1пване на медицински прегледи
- ценово предло)1{ение
|1редседателят на комисията обяьи ценовото предложение 11а 1\:[[ ,'}:[едикъл Авией:пън

2010" воод' гр. €офия в размер на 1610,00 лв |хиляда |пестстотин и десет лева|без !!€. [рима от
членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предлох{ение на участника.

(омисията извър1пи проверка за съответствие на представените документи с критериите за
подбор, съобразно изискванията пооочени в документацията за участие в процедурата.

1{омисията единоду1пно ре1пи, че участникът е представил всички изискуеми от Бъзложителя
документи. €ъщият отговаря на поставените от Бъзлохсите ля изисквания.

(оптисиягга продъл}т{и дейността си с разгле)кдане и оценка по критерий ,,най-ниска цена'' на
ценовите предлоя{ения на участниците, както следва:

1{андидат }Ф!: \41!,,симА мвд'' оод, гр.€офия - с предлох{ена обща стойност за
изпълнение на г{оръчката - 1587,00 лв |хилядапетстотин ооемдесет и оедем лева/без АА€.

(андидат ]'(э2: стм ,,1![едика 1'' воод, гр..{мбол * с предло)кена обща стойност за
изпълнение на поръчката - 1585,16 лв |хи:тяда петототин осемдесет и пет лева и т]1естнадесет
стотинки|без !!€.

1(андидат )Ф3: й{ ,,1![едикъл Авиейпшън 20|о' воод, гр" €офия _ с предложена обща
стойност за изпълнение на поръчката - 1610,00 лв |хиляда 1шестстотин и десет лева/без .{{€.

Ёа основание предлох(ената 0т кандидатите обща стойност за изпълнение на поръчката,
комисията един0ду11]но класира както следва:

} [{ърво място - стм ,,1\{едика 1'' шоод, гр..$мбол - с предло)кена обща
стойност за изпълнение на поръчката - 1585,16 лв |хиляда петстотин осемдесет и
пет лева и 1пестнадесет стотинки| без ддс.
} Бторо място - мц ,,симА мшд'' оод, гр.€офия - с пред.}1ох(ен*а обща
стойност за изпълнение на поръчката - 1587,00 лв |хиляда петстотин осемдесет и
седем лева1 без !!€.

{(омисията предлага на Бъзло>кителя да окл}очи договор с участника €[Р1 ,,1!1едика 1''
воод' гр..[мбол, с предло)кена обща стойност за изпълнение на поръчката - 1585,16 лв |хиляда
петототин осемдесет и пет лева и 1пестнадесет ототинки| без ддс, при услов|тятана техническото и

ценовото му предло}кения.
Ёастоящият протокол бе изготвен и подписан в един екземпляр и бе предаден за

( в едно с цялата документация по порънката).утвър)кдаване на Бъщохсителя
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