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                        “ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”ДП СЛИВЕН 
               ТП ”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАСКОВО” 

                      6300 гр.Хасково, бул.”Раковски” №6 , тел.:038/66-22-32 ; 62-46-67; 66-44-05, факс: 038/66-22-32 

УТВЪРДИЛ: 
 
…………П…………….    02.10.2017г. 
инж. Любомир Илиев 
Директор ТП „ДГС Хасково„ 
 

 
П Р О Т О К О Л   

 
за работата на комисията, определена да разгледа и оцени подадените оферти за 

възлагане на обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП, с предмет 
„Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите в ТП 
„ДГС Хасково“, предвидени в Наредба №3/1987 год. за задължителните предварителни и 

периодични прегледи на работниците” 
 

    Днес 29.09.2017г. в 13:30 часа, комисия, назначена със Заповед №РД-10-
200/29.09.2017 год. на Директора на ТП „ДГС Хасково” - гр. Хасково за разглеждане, 
оценка и класиране на подадените оферти в процедура за възлагане на обществена 
поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за 
обществените поръчки, в състав: 
 Председател:  Шенер Енвер - гл.счетоводител при ТП “ДГС Хасково” 
       Членове:   1. Фани Христова – правоспособен юрист 
                             2. инж.Христо Славчев-Началник ГСУ при ТП "ДГС Хасково"  
   3. Мария Стамболова –счетоводител при ТП ДГС Хасково     
   4. Костадинка Василева -касиер при ТП"ДГС Хасково"   

след получаване на регистъра с постъпилите предложения на участниците в 
обществена поръчка с предмет „Извършване на задължителни медицински прегледи и 
изследвания на служителите в ТП „ДГС Хасково“, предвидени в Наредба №3/1987 год. за 
задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците” започна своето 
заседание, което се проведе в административната сграда на ТП „ДГС Хасково” - гр.Хасково. 

I. На 14.09.2017г. в "Профил на купувача", на интеренет адрес http://www.uidp-
sliven.com/procedures/1414 е публикувана обява с изх.№ПО-05-40/14.09.2017г. за 
събиране на оферти за възлагане на обществената поръчка. Срокът за получаване на 
офертите е до 16:00 на 21.09.2017г. В портала на Агенцията за обществени поръчки е 
публикувана Информация  за обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от 
ЗОП, с ИД №9068294.  

Комисията установи, че в първоначално определения срок за получаване на оферти -
до 16:00 часа на 21.09.2017г., са получени по-малко от три оферти. С оглед разпоредбата 
на чл.188, ал.2 от ЗОП, Възложителят е удължил първоначалния срок за получаване на 
оферти до 16:00 часа на 28.09.2017г.  с публикувана Информация с изх.№ ПО-05-
46/25.09.2017г. и ИД №9068582. 

В законоустановения срок до 16:00 часа на 28.09.2017г. в Регистъра на офертите са 
входирани 2 /две/ оферти както следва: 

1. "Медицински център-Медикъл авиейшън 2010"ЕООД, ЕИК 201044927, 
представлявано от Веселинка Славчова Янкова-управител и с адрес за кореспонденция: 
гр. София 1504, ул.”Янтра” №6, ет.2,ап.8, офертата е входирана в Регистъра за постъпили 
заявления  на ТП ДГС Хасково в 15:38ч с вх.№ПО-05-47/25.09.2017г.  . 

2.  „Медицински център Хасково ” ЕООД, гр.Хасково, ЕИК 126548930, 
представлявано от Маруся Атанасова Иванова-управител и с адрес за кореспонденция: гр. 
Хасково, бул.”Съединение” №49, офертата е входирана в Регистъра за постъпили 
заявления  на ТП ДГС Хасково в 09:38ч с вх.№ПО-05-43/21.09.2017г. 
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След получаване на офертите с Протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП, членовете на 
комисията подписаха и представиха на председателя Декларации по чл. 103, ал.2 от ЗОП 
във връзка с изискванията на чл.51, ал.8 от ППЗОП. 

На заседанието не присъстваха представители на участника. 
 Комисията пристъпи към отваряне на офертите и разглеждане на представените 
документи и констатира:  

 Представени документи на участник 

"Медицински 
център-Медикъл 

авиейшън 
2010"ЕООД 

"Медицински 
център Хасково" 

ЕООД 

да/не да/не 
  Заявление за участие - по Приложение №1 Да Да 
  Представяне на участника – по Oбразец № 1 Да Да 

  
Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП 
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1,2 и т.7 
от ЗОП) - по Образец № 2 

Да Да 

  
Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП 
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от 
ЗОП) - по Образец № 3 

Да  Да  

  

Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП относно 
видовете дейности от предмета на поръчката, 
които ще се предложат на подизпълнители и 
съответстващият на тях дял в проценти от 
стойността на обществената поръчка, и 
предвидените подизпълн. – по Образец № 4 

Да Да 

  
Декларация за съгласие за участие като 
подизпълнител – по Образец № 5 (ако е 
приложимо) 

Не  Не  

  Декларация за съгласие с клаузите на 
приложение договор-проект - по образец №6 

Да Да 

  Техническо предложение по Приложение № 3 Да Да 
  Ценово предложение - по Приложение № 2 Да Да 

  

Други документи 
- Списък на представените документи обр.7 
-Удостоверение по чл.40, от ЗЛЗ 
- Списък на медицински дейности 

Да 
Да 
Да  
Да 

Да 
Да 
Да  
- 

 
Въз основа на така представените документи, участниците отговарят на 

предварително обявените изисквания от Възложителя и комисията допуска кандидатите 
до оценява и класиране. 

 
II. Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на допуснатите 

кандидати, по реда на тяхното постъпване. 
1.  Техническото предложение на участника  "Медицински център-Медикъл 

авиейшън 2010"ЕООД, ЕИК 201044927 е съобразена със Закона за обществените поръчки  и 
изискванията на Възложителя.  

2. Техническото предложение на участника  „Медицински център Хасково ” ЕООД е 
съобразена със Закона за обществените поръчки  и изискванията на Възложителя.  

 
III.  Комисията продължи дейността си с разглеждане и оценка по критерий "най-ниска 

цена" ценовите предложения на участниците, както следва: 

1.  Предложената обща стойност / сбора на произведенията на прогнозния брой 
служители умножени по предложените единични цени за съответните 
прегледи/клинични изследвания/ от "Медицински център-Медикъл авиейшън 2010", 
ЕИК 201044927 е 1023,00  лв. /хиляда двадесет и три/лева без ДДС 

2. Предложената обща стойност / сбора на произведенията на прогнозния брой 
служители умножени по предложените единични цени за съответните 
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прегледи/клинични изследвания/ от „Медицински център Хасково ” ЕООД е 1009,00 
/хиляда и девет / лева без ДДС 

 
Ценовите предложения отговарят на предварително определените условия и въз основа на 

тях,  комисията класира участниците за изпълнение на поръчка с предмет „Извършване на 
задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите в ТП „ДГС 
Хасково“, предвидени в Наредба №3/1987 год. за задължителните предварителни и 
периодични прегледи на работниците", както следва:  

 
 I. Първо място - „Медицински център Хасково ” ЕООД  ЕИК 126548930., адрес за 
кореспонденция: гр. Хасково , бул."Съединение" №49, представлявано от д-р Маруся Иванова - 
управител, при предложена обща стойност за изпълнение на поръчката в размер на 1009,00/ 
хиляда и девет / лева без ДДС 

 II. Второ място - "Медицински център-Медикъл авиейшън 2010"ЕООД, ЕИК 
201044927, адрес за кореспонденция гр. София 1504, ул.”Янтра” №6, ет.2,ап.8., 
представлявано от Веселинка Славчова Янкова-управител, при предложена обща стойност 
за изпълнение на поръчката в размер на 1023,00/Хиляда двадесет и три/ лева без ДДС 

Комисията предлага на Директора на ТП ДГС Хасково, за „Извършване на задължителни 
медицински прегледи и изследвания на служителите в ТП „ДГС Хасково“, предвидени в 
Наредба №3/1987 год. за задължителните предварителни и периодични прегледи на 
работниците", да сключи договор с  „Медицински център Хасково ” ЕООД  ЕИК 
126548930  
 Протоколът е съставен в изпълнение на чл.97, ал.4 от ППЗОП на 29.09.2017г и заедно с 
цялата документация, събрана в хода на процедурата се предава на Възложителя за 
утвърждаване и обявяване на изпълнител.  
  
 

 

                      КОМИСИЯ: 
        ПРЕДСЕДАТЕЛ:……П………….. 

           / Шенер Енвер / 
 
        Членове:1…………П……………… 

            / Фани Христова / 
 
         2……………П……………….. 
         /инж. Христо Славчев / 
 
         3……………П…………….. 
         / Мария Стамболова / 

            
                         4……………П…………….. 
         /Костадинка Василева /                       

             
 


