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П Р О Т О К О Л 

№ 2 

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 Закон за обществените поръчки (ЗОП), с 
предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в 
"Наредба № 3 от 1987 г. за задължителните и периодични медицински прегледи на работниците" 
и "Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по 
трудова медицина за срок от 12 месеца"" на работниците и служителите на ТП „ДГС Котел” 

Днес 10.12.2019 г., в 10:00 ч., комисия назначена със Заповед № РД-10-198/ 05.12.2019 г. на 
Директора на ТП „ДГС Котел” 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 
ЗОП, в състав:  

Председател: * – правоспособен юрист; 
Членове: 
1. *- главен счетоводител в ТП "ДГС Котел" 
2. *- технолог в ТП „ДГС Котел”; 
3. *- завеждащ административна служба в ТП „ДГС Котел”; 
4. *- лесничей в ТП „ДГС Котел”; 

след получаване на протокол и регистри с постъпилите предложения на участниците в обществена 
поръчка с предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени 
в "Наредба № 3 от 1987 г. за задължителните и периодични медицински прегледи на 
работниците" и "Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността 
на службите по трудова медицина за срок от 12 месеца"" на работниците и служителите на ТП 
„ДГС Котел”, откри своето публично заседание, което се проведе в административната сграда на ТП 
"ДГС Котел". 

I. На 22.11.2019 г. в „Профила на купувача”, на интернет адрес: http://www.uidp-
sliven.com/procedures/3645 е публикувана Обява с изх. № РД-10–190/22.11.2019 г. за събиране на оферти 
за възлагане на обществена поръчка. Срокът за получаване на офертите е до 17:00 ч. на 04.12.2019 г., 
съответно- до 17:00 ч. на 09.12.2019 г. след удължаване на срока, съгласно Заповед № РД–10–
199/05.12.2019 г. на Директора на ТП "ДГС Котел". В портала на Агенцията за обществени поръчки е 
публикувана Информация за обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с ИД 
№ 9094721 на 22.11.2019 г., съответно за удължаване на срока за получаване на оферти с ИД № 9095095 
на 05.12.2019 г. 

Комисията установи, че в първоначално определения срок за получаване на оферти до 17:00 ч. на 
04.12.2019 г., са получени по – малко от 3 оферти. С оглед изискванията, предвидени в разпоредбата на 
чл. 188, ал. 2 от ЗОП, Възложителят е удължил първоначалния срок за получаване на  оферти до 17:00 ч. 
на 09.12.2019 г., с публикувана информация с изх. № ПО–00-28 на 05.12.2019 г. и ИД № 9095095. 

В законоустановения срок  до 17:00 ч. на 09.12.2019 г. в регистъра на офертите са входирани общо 2 
(две) оферти, както следва: 

- МЦ „СИМА МЕД” ООД, ЕИК: 200159008, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1680, кв. 
"Манастирски ливади-запад", ул. "Лъвски рид" № 12, бл. 7, офис № 2, представлявано от Д-р Димитър 
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Йорданов Цветин – управител, с входящ номер Вх. № ПО-09–153/ 29.11.2019 г., в 14:00 часа, 
регистриран като участник под № 1; 

- МЦ „МЕДИКЪЛ АВИЕЙШЪН 2010” ЕООД, ЕИК: 201044927, със седалище и адрес на управление: 
гр. София, ул. „Янтра” № 6,  ап. 8, представлявано от Д-р Веселинка Славчова Янкова – управител, с 
входящ номер Вх. № ПО-09-154/ 03.12.2019 г., в 10:47 часа, регистриран като участник под № 2. 

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 днешното открито заседание не присъстват участници или техни упълномощени представители, 
както и представители на средствата за масово осведомяване. 

II. След като комисията констатира, че са спазени всички изисквания, във връзка с подаването и 
приемането на офертите за участие, същите са предадени в срок, в запечатани непрозрачни опаковки- 
пликове и с ненарушена цялост, с посочени наименование на участника, адрес за кореспонденция, 
телефон, електронен адрес и наименование на поръчката, на основание чл. 188, чл. 3 от ЗОП 
председателят на комисията пристъпи към отваряне на запечатаните непрозрачни опаковки по реда на 
тяхното постъпване в деловодството на стопанството,  независимо от техния брой, както следва: 

№ Представени документи от участниците 

Участник №1 
Фирма -   

МЦ „СИМА 
МЕД” ООД 

Участник №2 
Фирма –  

„МЦ 
„МЕДИКЪЛ 
АВИЕЙШЪН 
2010” ЕООД 

ДА/НЕ ДА/НЕ 
1 Заявление /Приложение № 1/ ДА ДА 
2 Ценово предложение – Приложение № 2 ДА ДА 

3 Техническо предложение – Приложение № 3 
ДА ДА 

4 Представяне на участника – образец № 1 
ДА ДА 

5 
Декларация по чл. 96 а, ал. 2 от ППЗОП за липса на обстоятелства по 
чл. 54,ал. 1, т.т. 1, 2, 7 от ЗОП - образец № 2 

ДА ДА 

6 
Декларация по чл. 96 а, ал. 2 от ППЗОП за липса на обстоятелства по 
чл. 54, ал. 1, т.т. 3 ÷ 5 от ЗОП- образец № 3 

ДА ДА 

7 

Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП относно дейностите от предмета 
на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и 
съответстващия на тези дейности  в проценти от стойността на 
обществената поръчка, и предвидените подизпълнители– образец №4 

ДА ДА 

8 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – образец № 5 НЕ НЕ 

9 
Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата – 
образец № 6 

ДА ДА 

10. Декларации при съвместна дейност- обединение- образец № 7 ДА ДА 
11. Декларация за липса на свързаност с друг участник – образец № 8 ДА ДА 

12. 
Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП- 
образец № 9 

НЕ НЕ 

13. 
Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС- образец 
№ 10 

ДА ДА 

14. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д” от ППЗОП – образец № 11 ДА ДА 

15. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП – образец № 12 ДА ДА 

16. 

Документи удостоверяващи и доказващи изискванията, съгласно 
Закона за лечебните заведения – актуално удостоверение за 
регистрация на лечебното заведение, съгласно чл. 40 от Закона за 
лечебните заведения, от което да са видни видовете дейности, за 
които е регистрирано лечебното заведение 

ДА ДА 

17. 

Списък (свободен текст) на лицата, които ще извършват медицински 
прегледи (минимум изброените специалисти в техническата 
спецификация), с посочване на медицинското им образование и 
професионална квалификация – съответната призната специалност на 
лицата, придружен с копие от дипломи и други доказателства в тази 
връзка 

ДА ДА 

18. 
Списък (свободен текст) на наличната медицинска апаратура, 
необходими за изпълнение на услугата 

ДА ДА 

 



 

Комисията оповести съдържанието в пликовете и провери за наличие на отделни запечатани пликове с 
надпис „Ценово предложение”. Членовете на комисията, подписаха техническото предложение и 
пликовете с надпис „Ценово предложение” на двамата кандидати, след което обявиха съдържанието им. 

С това публичната част на заседанието приключи, а комисията продължи да заседава като разгледа 
документите по чл. 39, ал. 2 и 3 от ППЗОП за съответствие с изискванията, поставени от Възложителя.  В 
резултат на проверката, комисията установи следното: 

След цялостно разглеждане на документите, представени от участник: МЦ „СИМА МЕД” ООД за 
участие в процедурата за съответствие с изискванията към личното състояние и критерии за подбор, 
поставени от Възложителя, комисията установи, че: няма липсващи документи, непълноти или 
несъответствия на информацията, включително нередовности и фактически грешки, както и 
несъответствия с изскванията към личното състояние или критериите за подбор. 

След цялостно разглеждане на документите, представени от участник: МЦ „МЕДИКЪЛ АВИЕЙШЪН 
2010” ЕООД за участие в процедурата за съответствие с изискванията към личното състояние и критерии 
за подбор, поставени от Възложителя, комисията установи, че: няма липсващи документи, непълноти 
или несъответствия на информацията, включително нередовности и фактически грешки, както и 
несъответствия с изскванията към личното състояние или критериите за подбор. 

С оглед гореизложеното, комисията допуска до по - нататъшно участие и дамата регистрирани 
участника: МЦ „СИМА МЕД” ООД и МЦ „МЕДИКЪЛ АВИЕЙШЪН 2010” ЕООД. 

III. Във връзка с направените констатации, Комисията взе следното решение: Пристъпва към Проверка 
за пълнота на финансовото предложение в съответствие с изискванията за представянето му в Плик 
„Ценово предложение”, 

Председателя на комисията отвори оповестените по - рано Пликове с надпис „Ценово предложение”  
на допуснатите участници МЦ „СИМА МЕД” ООД и МЦ „МЕДИКЪЛ АВИЕЙШЪН 2010” ЕООД. 

В плика на МЦ „СИМА МЕД” ООД се съдържа 1 бр. документ, състоящ се от 2 стр., а именно: 
Приложение № 2, надлежно попълнено и подписано от законните представители на дружеството. 

Всички  членовете на комисията подписаха ценовото предложение на първия участник - Прил. № 2. 
В плика  на МЦ „МЕДИКЪЛ АВИЕЙШЪН 2010” ЕООД се съдържа 1 бр. документ, състоящ се от 2 стр., 

а именно: Приложение № 2, надлежно попълнено и подписано от законните представители на дружеството. 
Всички  членовете на комисията подписаха ценовото предложение на втория участник - Прил. № 2 
От извършената проверка комисията установи, че ценовите предложения не надхвърлят прогнозната 

цена за изпълнението на поръчката, зададена от Възложителя- 2700 /две хиляди и седемстотин/ лв. без 
ДДС, поради което участниците се допускат до разглеждане и оценка на ценовите им предложения, които 
са: 

- Участник № 1 МЦ „СИМА МЕД” ООД - предлага обща стойност: 2475 (две хиляди четиристотин 
седемдесет и пет) лв. без ДДС, както следва: 

Видове услуги 

Прогнозен 
бр.  

служители, в 
т.ч. жени, 
мъже (Q) 

Ед.цена в лв. 
без ДДС за 
съответния 

вид 
профилактиче

н 
преглед/клини

чно-
лабораторно 
изследване за 

един служител 
(Р) 

 
 
 
 
 

ОБЩО 
(Q)*(Р) 

1. Профилактичен преглед от интернист със снемане на 
общ здравен статус, извършване на електрокардиограма за 
регистриране на болести на кръвообращението; 

75 4,00 300 

2. Профилактичен преглед от офталмолог с изследване на 
зрителната острота и рефракция за регистриране на 
болести на окото и придатъците му (изследване с 
рефрактометър). При необходимост издаване на рецепта 
за очила. 

75 4,00 300 

3. Ехография на коремни органи 75 8,00 600 
4. Ехография млечни жлези - жени 14 8,00 112 
5. Ехография простатна жлеза - мъже 61 8,00 488 

6. Клинично-лабораторни изследвания: пълна кръвна 
картина, СУЕ, общ холестерол и двете фракции, 
триглицериди, глюкоза, пълно изследване на урина, 
кръвна захар. 

75 9,00 675 

ОБЩО   2475 



 

 
- Участник № 2 МЦ „МЕДИКЪЛ АВИЕЙШЪН 2010” ЕООД - предлага обща стойност: 2428 (две 

хиляди четиристотин двадесет и осем) лв. без ДДС; 

Видове услуги 

Прогнозен 
бр.  

служители, 
в т.ч. жени, 
мъже (Q) 

Ед.цена в лв. 
без ДДС за 
съответния 

вид 
профилактич

ен 
преглед/клин

ично-
лабораторно 
изследване за 

един 
служител (Р) 

 
 
 
 
 

ОБЩО 
(Q)*(Р) 

1. Профилактичен преглед от интернист със снемане на 
общ здравен статус, извършване на електрокардиограма за 
регистриране на болести на кръвообращението; 

75 6 450 

2. Профилактичен преглед от офталмолог с изследване на 
зрителната острота и рефракция за регистриране на болести 
на окото и придатъците му (изследване с рефрактометър). 
При необходимост издаване на рецепта за очила. 

75 6 450 

3. Ехография на коремни органи 75 7 525 
4. Ехография млечни жлези - жени 14 7 98 
5. Ехография простатна жлеза - мъже 61 5 305 

6. Клинично-лабораторни изследвания: пълна кръвна 
картина, СУЕ, общ холестерол и двете фракции, 
триглицериди, глюкоза, пълно изследване на урина, кръвна 
захар. 

75 8 600 

ОБЩО   2428 

 
Ценовите предложения отговарят на предварително определените условия и въз основа на тях, 

комисията класира участниците за изпълнение на поръчката с предмет: „Извършване на задължителни 
медицински прегледи и изследвания, предвидени в "Наредба № 3 от 1987 г. за задължителните и 
периодични медицински прегледи на работниците" и "Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и 
реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина за срок от 12 месеца"" на 
работниците и служителите на ТП „ДГС Котел”, както следва: 

На първо място класира  Участник № 2- МЦ „МЕДИКЪЛ АВИЕЙШЪН 2010” ЕООД при 
следните условия: Предложена крайна обща цена (сбора на произведенията на прогнозния брой 
служители умножени по предложените единични цени за съответния вид преглед): 2428 (две хиляди 
четиристотин двадесет и осем) лв. без ДДС; 

На второ място  класира Участник № 1- МЦ „СИМА МЕД” ООД, при следните условия: 
Предложена крайна обща цена (сбора на произведенията на прогнозния брой служители умножени по 
предложените единични цени за съответния вид преглед): 2475 (две хиляди четиристотин 
седемдесет и пет) лв. без ДДС; 

  
Комисията предлага на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

 
Участник № 2-  МЦ „МЕДИКЪЛ АВИЕЙШЪН 2010” ЕООД, ЕИК: 201044927, със седалище и адрес 

на управление: гр. София, ул. „Янтра” № 6,  ап. 8, представлявано от Веселинка Славчова Янкова – 
управител, да бъде определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ, с който да се сключи договор с предложената в 
офертата цена, в размер на 2428 (две хиляди четиристотин двадесет и осем) лв. без ДДС за цялостното 
изпълнение на поръчката, при посочените в документацията условия. 

Мотиви:  Предложената от участника цена - 2428 (две хиляди четиристотин двадесет и осем) лв. 
без ДДС е в размер по- нисък от прогнозната стойност на обществената поръчка. Предложената оферта, 
включително и предложението за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на 
поръчката, отговарят на изискванията на Възложителя. 

Настоящият протокол е съставен в изпълнение на чл. 192, ал. 4 от ЗОП. След утвърждаването му от 
Възложителя, същият да се публикува в профила на купувача: http://www.uidp-sliven.com/procedures/3645 
(и изпрати на участниците в един и същи ден), като бъдат заличени данните, съгласно чл. 2 от Закон за 
защита на личните данни. 

http://www.uidp-sliven.com/procedures/1


 

Решенията в настоящия протокол са взети единодушно от всички членове на комисията. Протоколът е 
подписан от комисията без забележки и особенно мнение. 

Настоящият протокол, съставен на 10.12.2019 г., ведно с цялата документация към него за избора на 
изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи 
и изследвания, предвидени в "Наредба № 3 от 1987 г. за задължителните и периодични медицински 
прегледи на работниците" и "Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване 
дейността на службите по трудова медицина за срок от 12 месеца"" на работниците и 
служителите на ТП „ДГС Котел”  се предава на Възложителя за утвърждаване и сключване на писмен 
договор с избрания Изпълнител. 

 
Заседанието на комисията приключи в 10:55 часа на 10.12.2019 г. 
 

 
КОМИСИЯ: 
                     
ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................*.........................             
                                  /*/            
ЧЛЕНОВЕ: 

 
1......................*......................... 
         /*/ 
 
2. .....................*......................... 
         /*/ 
 
3. .....................*......................... 
         /*/ 
 
4. .....................*.........................      
         /*/ 
 

 
 
                               Дата на предаване на протокола от комисията: 10.12.2019 г.  
 

* заличена информация, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679  и чл. 2 от ЗЗЛД 
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