
 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

 „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП ГР. СЛИВЕН 
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОТЕЛ”  

8970 гр. Котел, обл. Сливен, ул. „Проф. Павлов” № 57, тел. 0453 42373, факс:0453 42920, e-mail:dgskotel@uidp-sliven.com 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ РД-10-201 
гр. Котел, 10.12.2019 г. 

 
На основание чл. 22, ал. 1, т. 6, чл. 108, т. 1 и чл. 109 от Закона за обществените поръчки и протокол с 

вх. № ПО-09-162/10.12.2019 г. представен от комисията, назначена със Заповед № РД-10-198/05.12.2019 г. 
за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти 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” и след като прецених констатациите и решенията на 
комисията като правилни и законосъобразни и в съответствие с условията, определени в документацията 
за поръчката  

 
О Б Я В Я В А М: 

 
Класирането на кандидатите в процедурата 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” с прогнозна стойност 2700,00 /две хиляди и 
седемстотин /лв. без ДДС: 

Първо място: 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 Янкова – управител, с 
входящ номер на оферта Вх. № ПО-09-154/ 03.12.2019 г., в 10:47 часа с предложена „най-ниска цена” в 
размер на 2428 (две хиляди четиристотин двадесет и осем) лв. без ДДС. 

Второ място: 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 Цветин – управител, с входящ номер  на оферта Вх. № ПО-09–153/ 29.11.2019 г., в 14:00 
часа, с предложена цена в размер на 2475 (две хиляди четиристотин седемдесет и пет) лв. без ДДС. 

Мотиви за класирането: 
Офертите на участниците отговарят на предварително обявените условия на Възложителя и 

документацията за участие в процедурата. Участниците са представили всички необходими документи, 
изискуеми от Възложителя. 

 Офертата на МЦ „МЕДИКЪЛ АВИЕЙШЪН 2010” ЕООД отговаря на предварително оповестени 
изисквания на Възложителя съгласно критерия „най-ниска цена”. 

 
О П Р Е Д Е Л Я М за ИЗПЪЛНИТЕЛ  

на обществената поръчка, участника класиран на първо място: 
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 Янкова – 
управител, с предложена цена 2428 (две хиляди четиристотин двадесет и осем) лв. без ДДС. 

 
Настоящото решение подлежи на обжалване по реда на чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП пред КЗК.  
Препис от настоящото Решение да се изпрати на участниците и да се публикува в Профила на купувача 

в тридневен срок от издаването му. 
         
  /п/,/п/* 
ИНЖ. КЕМАЛ ВЕЙС 
Директор на ТП „ДГС Котел" 
 

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