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                            Утвърдил Директор ТП ДГС Стара Загора: …п...зал.съгл.чл.36а ЗОП  

                                      (инж.Иван Чергеланов ) 

 

П Р О Т О К О Л  
Днес 02.08.2019г., в 14:00 часа на основание Заповед №РД-01-237/02.08.2019г. на 
Директора на ТП ДГС Стара Загора,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”, в състав: 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румяна Атанасова Атанасова-юрист при ТП ДГС Стара Загора 

ЧЛЕНОВЕ: 

1.Галина  Динева  Стоянова  -икономист  при ТП ДГС Стара Загора 

2.Мария Ганчева Павлова - икономист при ТП ДГС Стара Загора 

 

На 16.07.2019г. в профила на купувача,на интернет адрес http://dgsstarazagora.uidp-

sliven.com/procedures/3293 е публикувана обява с изх.№РД-01-220/16.07.2019г. за събиране 

на оферти за възлагане на горепосочената обществена поръчка със срок за получаване на 

офертите до 17:00 на 26.07.2019г.Едновременно с това на 16.07.2019г. под ID №9090345 на 

Портала на обществените поръчки на АОП е публикувана кратка информация за поръчката. 

В първоначално определения срок-17:00 часа на 26.07.2019г. 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 01.08.2019г.Информация за удължаване на срока е 

публикувана под ID №9090770  на Портала на обществените поръчки на АОП на 29.07.2019г. 

До крайния срок за получаване на оферти 17:00 часа на 01.08.2019г. е постъпила 1/една/ 

оферта, както следва: 

 

-Оферта с вх.№ОД-00-56/25.07.2019 г. в 09:20 часа представена от МЦ „СИМА МЕД“ООД,с 

адрес за кореспонденция:гр.София 1680,квартал „Манастирски ливади-запад“ ,ул.“Лъвски 

рид“№12, бл.7,офис 2,тел.:02/423 39 39,Електронна поща:office@divamed.info; 

 

Офертата е 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.6 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 за 

обстоятелствата по чл.103,ал.2 ЗОП. 

При разглеждане на представените документи,комисията констатира следното съдържание: 

 

Представени документи от участник МЦ „СИМА МЕД“ ООД: 

1. Приложение №2 - Представяне на участника  

2. Приложение №3 - Декларация по чл. 192, ал.3 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 

54, ал. 1, т. 1-2 и 7 от ЗОП  

3. Приложение №4 - Декларация по чл. 192, ал.3 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 

54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП 

4. Приложение №5 - Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС 

5.Приложение №6 - Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП   

6.Приложение №7 - Декларация за участие на подизпълнител   

7. Приложение №8 - Декларация съгласие с всички условия на Възложителя, в т.ч. с 

определения от него срок на валидност на офертата и с клаузите на проекто-договора 

8. Приложение №9 - Декларация по чл.39, ал.3, т.1, буква „д“от ППЗОП  

9. Приложение №10 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката 

10. Приложение №11 - Ценово предложение  

11. Опис /списък/ на представените документи 
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12.Актуално удостoверение за регистрация на лечебното заведение, съгласно чл. 40 от Закона 

за лечебните заведения. 

13.Списък свободен текст на лицата, които ще извършат медицинските прегледи, с посочване 

на медицинското образование и професионална квалификация – съответна призната 

специалност на лицата 

14.Списък (свободен текст) на наличната медицинска апаратура, необходима за изпълнение 

на услугата; 

 

След действията по разглеждане и обсъждане длъжностните лица констатираха,че офертата 

на участника е валидна като форма и съдържание,поради което единодушно решиха: 

Допускат до следващ етап в процедурата участника,а именно разглеждане и оценка на 

представеното техническо предложение. 

 

В своето техническо предложение участника МЦ „СИМА МЕД“ ООД декларира,че: 

-Приема да  извърши поръчката съгласно всички изисквания на Възложителя, посочени в 

документацията за участие по настоящата обществена поръчка. 

-че ще извърши профилактичните медицински прегледи на служителите на ТП „ДГС Стара 

Загора“, съгласно техническата спецификация от документацията за участие на Възложителя, 

при осигуряване на всички нормативно определени задължения, определени съгласно 

Наредба №3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на 

работниците. 

-че профилактичните прегледи и клинично-лабораторни изследвания ще бъдат извършени в 

лечебното заведение, за което са представили съответните документи за 

регистрация/разрешение за извършване на дейността съгласно ЗЛЗ, или в Административната 

сграда на ТП „ДГС Стара Загора“ находяща се на адрес: гр. Стара Загора, ул. „12-ти пехотен 

полк“ № 22. Прегледите ще се проведат съобразно график за изпълнение на дейностите, 

който ще бъде изготвен и съгласуван с определен от Възложителя координатор, при 

подписване на договора. 

-че са запознати с изискването на Възложителя, участникът да разполага с необходимата 

техническа обезпеченост, като техниката и консумативите за извършване на профилактичните 

медицински прегледи ще бъдат осигурени от него и са за негова сметка, съгласно 

техническото задание към документацията за участие. 

-че ще извърши следните профилактични прегледи: 

 

А. Профилактични медицински прегледи за жени: 

1. Преглед от интернист със снемане на общ здравен статус, пулс, кръвно налягане, 

аускултация на бял дроб.  

2. Преглед от невролог със снемане на общ неврологичен статус за регистриране на 

болести на мускулно-скелетна и нервна система.  

3. Преглед от офталмолог с изследване на зрителна острота и рефракция за регистриране 

на болести на окото и придатъците му (изследване с рефрактометър). При необходимост 

издаване на рецепта за очила.  

4. Ехография на млечните жлези и коремни органи 

5. Клинично-лабораторни изследвания: пълна кръвна картина,  общ холестерол,  кръвна 

захар.   

 

Б. Профилактични прегледи за мъже: 

1. Преглед от интернист със снемане на общ здравен статус, пулс, кръвно налягане, 

аускултация на бял дроб. 

2. Преглед от невролог със снемане на общ неврологичен статус за регистриране на 

болести на мускулно-скелетна и нервна система.  

3. Преглед от офталмолог с изследване на зрителна острота и рефракция за регистриране 

на болести на окото и придатъците му (изследване с рефрактометър). При необходимост 

издаване на рецепта за очила.  

4. Ехография на простатна жлеза и коремни органи 
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5.  Клинично-лабораторни изследвания: пълна кръвна картина,  общ холестерол,  кръвна 

захар. 

 

 

Членовете на комисията взеха единодушно решение: 

Допускат до оценяване и класиране участника МЦ „СИМА МЕД“ ООД. 

 

Разглеждане на „Ценовото предложение“ на допуснатите оферти и установявяне на 

редовността им. 

 

Критерий за оценка на офертите е най-ниска цена,като в Приложение №1 Техническа 

спецификация е записано изрчино че общата стойност за извършване на прегледите за едно 

лице не трябва да надвишава 36.00/тридесет и шест/ лева без ДДС.  

 

Участник МЦ „СИМА МЕД“ ООД е предложил обща цена за извършване на мединските 

прегледи посочени в техническата спецификация за общо 55 служители в размер на 1874.50 

(хиляда  осемстотин сдемдесет и четири лева  и  петдесет  ст.) лева без ДДС или 

34,08/тридесет и четири лв. и  осем ст./лв за един служител. 

 

Ценовото предложение на участника ОТГОВАРЯ на предварително обявените условия съгласно 

техническата спецификация,поради което комисията взе следното  

 

                                                       Р Е Ш Е Н И Е: 

 

Комисията предлага на Директора на ТП ДГС Стара Загора да сключи договор за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и 

изследвания” с участника МЦ „СИМА МЕД“ ООД. 

 

Комисията приключи своята работа на 02.08.2019г. 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. 

 

 

 

Председател: …п...зал.съгл.чл.36а ЗОП  

                           / Румяна Атанасова  / 

 

Членове: 

1. …п...зал.съгл.чл.36а ЗОП               2…п...зал.съгл.чл.36а ЗОП  

      / Галина  Стоянова  /                            /Мария Павлова  / 

 


