Утвърдил Директор ТП ДГС Мъглиж:...................
Заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД
/Заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД /

ПРОТОКОЛ
Днес 30.10.2018г., в 10:00 часа на основание Заповед №РД-10-262/30.10.2018г. на
Директора на ТП ДГС Мъглиж,се събраха длъжностните лица за събиране,разглеждане, оценка
и класиране на предложенията в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез
събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от от Закона за обществените
поръчки за определяне на изпълнител на общаствена поръчка с предмет: „Извършване на
задължителни медицински прегледи и изследвания за 2018г на работниците и
служителите, предвидени в Наредба № 3/28.02.1987г. за задължителните
предварителни и периодични медицински прегледи на работниците в ТП ДГС
Мъглиж",в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ :3аличен
ЧЛЕНОВЕ:
1.Заличен съгласно чл.
2.Заличен съгласно чл.
3.Заличен съгласно чл.
4.Заличен съгласно чл.

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД - зам.директор при ТП ДГС Мъглиж

На

профила

05.10.2018г.

в

2 от
2 от
2 от
2 от

ЗЗЛД
ЗЗЛД
ЗЗЛД
ЗЗЛД

-

юрист към ТП ДГС Мъглиж
лесничей при ТП ДГС Мъглиж
икономист при ТП ДГС Мъглиж
икономист при ТП ДГС Мъглиж

на

купувача,на

интернет

адрес

ЬЦр://с1й5тиаИг11.шс]р-

5Иуеп.сот/ргосес1иге5/2461е публикувана обява с изх.№ПО-00-24/05.Ю.2018г. за събиране на
оферти за възлагане на горепосочената обществена поръчка със срок за получаване на
офертите до 17:00 на 18.10.2018г.Едновременно с това на 05.10.2018г. на Портала на
обществените поръчки на АОП е публикувана кратка информация за поръчката.
В първоначално определения срок-17:00 на 18.10.2018г.не бяха получени определеният
съгласно чл.188,ал.2 от ЗОП брой оферти,във връзка с което срокът на тяхното получаване
беше удължен до 17:00 часа на 29.10.2017г.Информация за удължаване на срока е
публикувана под Ю №9082169на Портала на обществените поръчки на АОП.
До крайния срок за получаване на оферти 17:00 часа на 29.10.2017г. е постъпила1/една/
оферта както следва:
Оферта с вх.№ АСД-00-19/26.10.2018г. в 11:50 часа отМЦ„СИМА МЕД"ЕООД, с адрес за
кореспонденция:гр.София, п.к.1680,кв."Манастирски ливади-запад",ул.Лъвски рид№12,блок
7,офис
2,тел.02/4233939,моб.телефон
0895
430 530,
факс:02/4233939,
етаИ :о№се@сИуатеб.1пГо
Офертатае представена в запечатана непрозрачна опаковка.Офертата е постъпила в срок.
Комисията започна своята работа след получаване на горепосочената оферта и протокола по
чл.48,ал.б от ППЗОП.
На заседанието не присъстваха представители на участниците.
Председателят и всички членове на комисията попълниха и представиха декларации по
чл.51,ал.8 от ППЗОП.
При разглеждане на представените документи,комисията констатира следното съдържание:
Представени документи от участник МИ..СИМА МЕД"ЕООД:
1.Образец на оферта, който съдържа, административни сведения за участника, опис на
представените документи и декларация по чл. 39, ал.З, т.1, б. в) и г) от ППЗОП - Приложение
№ 1
2. техническо предложение-Приложение №2;
3.декларация за липса на обстоятелства по чл. 54, ал.1, т.1-5 и 7 ЗОП- Приложение №3
4.декларация за липса на обстоятелства по чл. 55 ал.1, т.1 ЗОП - Приложение № 4
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5. списък на изпълнените договори - Приложение № 5
6. списък на лицата ангажирани' пряко с изпълнението на поръчката в който е посочена
тяхната професионална компетентност- Приложение № 6
7.декларация
по чл.66, ал.1 от ЗОП в която участникът заявява че няма да ползва
подизпълнители - Приложение №7
8. декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях
лица и техните действителни собственици -Приложение №11
9. декларация за липса на свързаност с друг участник в обществената поръчка -Приложение
№12

10. Ценово предложение, съдържащо предложението на участника, което е поставено в
отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри" - Приложение
№8
11. Референция
12. Копие на договор за изпълнение услуги,еднакви с предмета на процедурата
13. Удостоверение за регистрация на участника като лечебно заведение №6745/30.06.2008г.
на Министерство на здравеопазването;
Длъжностните лица констатираха,че представените документи отговарят на предварително
обявените от Възложителя условия,валидни са като форма и съдържание,поради което
единодушно решиха:
Допускат до оценяване и класиране участникаМЦ„СИМА МЕД"ЕООД.Пристъпи се към
разглеждане в детайли на офертата и приложените към нея документи.
I. Разглеждане на техническото предложение на участника,който е допуснат и установяване на
редовността му.
Комисията прегледа представените от допуснатия участник техническо предложение и
констатираме същотое в съответствие с минималните технически изисквания предварително
обявени от Възложителя.
Предвид редовността на техническото предложение,комисията допуска до по-нататъшно
участие офертата на участник МЦ„СИМА МЕД"ЕООД.
II. Разглеждане на „Ценовото предложение" на допуснатата оферта и установявяне на
редовността му.
Критерий за оценка на офертите: най-ниска цена.
Участникът МЦ„СИМА МЕД"ЕООД е предложил крайна обща цена за изпълнение на предмета
на поръчката в размер на 2 104.50/две хиляди сто и четири лева и петдесет стотинки/ лв без
ДДС.
Ценовото предложение отговарятна предварително обявените условия.
В заключение комисията взе следното
РЕШЕНИЕ:
Въз основа на спазването на изискванията за представяне на всички документи и направеното
ценово предложение,Комисията класира за изпълнение на услугата -.„Извършване на
задължителни медицински прегледи и изследвания за 2018г на работниците и
служителите, предвидени в Наредба № 3/28.02.1987г. за задължителните
предварителни и периодични медицински прегледи на работниците в ТП ДГС
Мъглиж"

На
1-во
МЯСТО: МЦ„СИМА
МЕД"ЕООД,
с
адрес
за
кореспонденция :гр.София,
п.к.1680,кв."Манастирски
ливади-запад", ул.Лъвски
рид№12,блок
7,офис
2,тел.02/4233939,моб.телефон 0895 430 530, факс:02/4233939, е-таМ: оШеесаеНуатед-тГоза
извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2018г. на работниците и
служителите,предвидени в Приложение №5 на Наредба №3 от 28.02.1987г. за
задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците.
Комисията предлага на Директора на ТП ДГС Мъглиж да сключи договор с класирания на
първо място кандидат.
Комисията приключи своята работа на 30.10.2018г. като настоящия протокол,заедно с цялата
документация,събрана в хода на процедурата се предава на Възложителя съгласно чл.96,ал.4
от ППЗОП за утвърждаване и обявяване на изпълнител.

Председател: 1. Заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД
/ Заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД /
Членове:
4. Заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД
2. Заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД
/Заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД /
/ Заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД /
3. Заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД
/ Заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД /

5. Заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД
/Заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД /
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