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ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ - СЛИВЕН 
8800 Сливен, ул.”Орешака” № 15 а, тел. 044/62 29 21, факс 044/62.20 77 

 
 

 
 
Вх. № ПО-05-68/19.02.2020 г. 
       УТВЪРДИЛ: 
       ДИРЕКТОР:............ П ........ (чл. 37 от ЗОП) 

                      инж. П. Върбанов 
                                           
                       дата: 19.02.2020 г 

 

ПРОТОКОЛ (препис) 
от дейността на комисия, назначена със заповед № РД-10-55/19.02.2020 г., за 

разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в процедура по чл. 187 и сл. от 
ЗОП – събиране на оферти с обява, с обект – услуга, и с предмет:  

„Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на 
служителите в ЦУ на ЮИДП ДП-гр.Сливен, предвидени в Наредба №3/1987 
год. за задължителните предварителни и периодични прегледи на 
работниците.“. 

Днес, 19.02.2020 год., в 10,00 часа, в град Сливен, в административната сграда на 
ЮИДП ДП, заседателната зала, се проведе редовно и публично заседание на 
назначената със заповед № РД-10-55/19.02.2020 г. на директора на ЮИДП ДП, комисия 
в състав: 

Председател: Динко Илчев – юрисконсулт в ЦУ на ЮИДП ДП; 
Членове:  
1. Петранка Петрова – зам. гл. счетоводител в ЦУ на ЮИДП ДП; 
2. Христина Стефанова – ръководител „Човешки ресурси” в ЦУ на ЮИДП ДП. 

Заседанието се откри на място, дата и час, съгласно условията на поръчката 
и заповедта за състав и работа на комисията, като се обяви, че процедурата се 
провежда по реда на чл.187 и сл. от ЗОП и ППЗОП. Присъстваха всички редовни 
членове. Съобщено бе, че за провеждане на процедурата са валидни разпоредбите на 
ЗОП, ППЗОП, изискванията на възложителя и условията за провеждане на процедурата. 
Комисията установи, че са спазени изискванията на закона, относно сроковете за 
изпращане на обявата за публикуване в профила на купувача, съответно и информация 
за нейното публикуване в същия профил, последната регистрирана в електронния 
регистър на РОП. Няма постъпили запитвания, съответно давани разяснения, относно 
условията за провеждане на процедурата и изискванията към участниците. 

Комисията получи извлечение от регистъра на подадените оферти и членовете й 
попълниха декларации, съгласно чл. 97, ал. 2 от ППЗОП, във връзка с чл. 195 и чл. 103 
от ЗОП. След тези действия, работата на комисията започна, съгласно чл. 54, ал. 1 от 
ППЗОП. Разясниха се правата и задълженията на членовете на комисията, съгласно 
чл.51, ал. 5, 6, 7, 9 и 13 и чл. 52 от ППЗОП, във връзка с чл. 97, ал. 2 от ППЗОП и чл. 195 
от ЗОП. 

При откриване на заседанието се установи, че в залата не присъстват 
представители на участниците, техни упълномощени представители и представители на 
средствата за масово осведомяване, съгласно разпоредбата на чл. 97, ал. 3, изр. второ от 
ППЗОП. Това обстоятелство се отбеляза в присъствен списък, подписан от комисията, 
който се приобщава към процедурната преписка, като неразделна част от нея. Установи 
се, че до края на срока за подаване на оферти – до 17,00 часа на 18.02.2020 г., са подени 
две оферти, а именно: 

1. Участник № 1: МЦ„СИМА МЕД” ООД – гр. София, с вх. № ПО-05-
49/13.02.2020 г. в 09,13 часа – подадена, чрез оператор за куриерски услуги; 
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2. Участник № 2: МЦ „Медикъл Авиейшън 2010” ЕООД – гр. София, с 
вх.№ПО-05-62/18.02.2020 г. в 09,58 часа – подадена, чрез оператор за куриерски услуги. 

Общата прогнозна и максимална финансова стойност на поръчката е в размер до 
3600,00 лева (три хиляди и шестстотин лева и нула стотинки, без ДДС. 

Оценката на офертите и класирането на участниците се извършва въз основа на 
икономически най-изгодна оферта, определена по критерия „НАЙ-НИСКА 
ЦЕНА“, съгласно разпоредбите на чл. 70, ал. 2 т. 1 от ЗОП. Класирането се извършва 
по възходящ ред, като участникът предложил най-ниска цена, представляваща сбор от 
единичните цени на съответните профилактични медицински услуги (прегледи) и 
клинично-лабораторни изследвания, се класира на първо място. 

Участниците не могат да предлагат обща цена на годишен преглед за един 
служител/работник над прогнозната стойност от 45,00 лева, без ДДС представляваща 
средно аритметична цена от предложената обща цена за изпълнение. 

Офертите се отвориха по реда на тяхното постъпване и се оповестиха 
предлаганите общи цени, както следва: 

Участник № 1: МЦ„СИМА МЕД” ООД предлага обща цена за изпълнение в 
размер на 3 120,00 (три хиляди, сто и двадесет лева и нула стотинки), без ДДС. 

Обща цена за годишен профилактичен медицински преглед/клинично-
лабораторно изследване на един (1) служител/работник е в размер до 39,00 (тридесет и 
девет лева и нула стотинки), без ДДС, по единични цени за съответния вид услуга, 
съгласно ценовото предложение. 

Участник № 2: МЦ „Медикъл Авиейшън 2010” ЕООД предлага обща цена за 
изпълнение в размер на 3 435,00 (три хиляди, четиристотин тридесет и пет лева и 
нула стотинки), без ДДС. 

Обща цена за годишен профилактичен медицински преглед/клинично-
лабораторно изследване на един (1) служител/работник е в размер до 42,94 
(четиридесет и два лева, деветдесет и четири стотинки), без ДДС, по единични цени 
за съответния вид услуга, съгласно ценовото предложение. 

Комисията премина към разглеждане на приложените документи за подбор на 
всеки от участниците, съответно за редовното и валидното им попълване, включително 
на техническите и ценови предложения, съгласно предварително обявените условия на 
процедурата, ЗОП и ППЗОП. 

За участник № 1: МЦ „СИМА МЕД” ООД – гр. София с ЕИК: 200159008. 
Комисията извърши служебна проверка за актуалното състояние на участника в 

електронния масив на търговския регистър на АВ. Дружеството е с правно-
организирана форма „ООД”. Законен представител е Димитър (чл. 37 от ЗОП) Цветин – в 
качеството му на управител и съдружник в дружеството. 

Участникът е представил, следните документи: 
1. Заявление по приложение № 1 – подписано от управителя, подпечатано, 

представено в оригинал – 1 брой; 
2. Ценово предложение по приложение № 2 – подписано от управителя, 

подпечатано, представено в оригинал – 1 брой; 
3. Техническо предложение за изпълнение по приложение № 3 – подписано от 

управителя, подпечатано, представено в оригинал – 1 брой; 
4. Представяне на участник по образец № 1 – подписано от управителя, 

подпечатано, представено в оригинал – 1 брой; 
5. Декларация по чл. 96а, ал. 2, във връзка с ал. 1 от ППЗОП по образец № 2 – 

подписана от управителя, представена в оригинал – 1 брой; 
6. Декларация по чл. 96а, ал. 2 от ППЗОП по образец № 3 – подписана от 

управителя, представена в оригинал – 1 брой; 
7. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП по образец № 4 – подписана от управителя, 

представена в оригинал – 1 брой; 
8. Списък (опис) на представените документи по образец № 6 – подписан от 

управителя, подпечатан, представен в оригинал – 1 брой; 
9. Декларация по образец № 8 – подписана от управителя, представена в оригинал 
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– 1 брой; 
10. Декларация по образец № 10 – подписана от управителя, представена в 

оригинал – 1 брой; 
11. Декларация по образец № 11 – подписана от управителя, представена в 

оригинал – 1 брой; 
12. Декларация по образец № 12 – подписана от управителя, представена в 

оригинал – 1 брой; 
13. Заверено копие на Удостоверение за осъществяване на специализирана 

извънболнична медицинска помощ – издадено на дружеството от РЦЗ – гр. София – 1 
брой; 

14. Декларация-списък с експерти – подписана от управителя, подпечатана, 
представена в оригинал – 1 брой; 

15. Декларация-списък с посоча медицинска апаратура, необходима за изпълнение 
на услугата – подписана от управителя, подпечатана, представена в оригинал – 1 брой; 

Участникът е приложил всички изискуеми документи, като същите са редовно и 
валидно представени. Приложените документи са съгласно описаните в списъка по 
образец № 6. Ценовите му предложения са в размер до общия прогнозен финансов 
ресурс в български левове без ДДС, предварително обявен от възложителя, 
включително до прогнозния ресурс за годишен медицински преглед за един служител. 
Участникът няма да ползва подизпълнител или капацитета на трето лице. 

Не се установяват липси на изискуеми документи, непълноти и/или 
несъответствия на информацията или нередовност на офертата на участника. 

Извод: Участникът изпълнява минималните изисквания за лично състояние на 
участника и критериите за подбор. 

За участник № 2: МЦ „Медикъл Авиейшън 2010” ЕООД – гр. София с 
ЕИК:201044927. 

Комисията извърши служебна проверка за актуалното състояние на участника в 
електронния масив на търговския регистър на АВ. Дружеството е с правно-
организирана форма „ЕООД”. Законен представител е Веселинка (чл. 37 от ЗОП) Янкова – 
в качеството й на управител и едноличен собственик на дружеството. 

1. Заявление по приложение № 1 – подписано от управителя, подпечатано, 
представено в оригинал – 1 брой; 

2. Представяне на участник по образец № 1 – подписано от управителя, 
подпечатано, представено в оригинал – 1 брой; 

3. Декларация по чл. 96а, ал. 2, във връзка с ал. 1 от ППЗОП по образец № 2 – 
подписана от управителя, представена в оригинал – 1 брой; 

4. Декларация по чл. 96а, ал. 2 от ППЗОП по образец № 3 – подписана от 
управителя, представена в оригинал – 1 брой; 

5. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП по образец № 4 – подписана от управителя, 
представена в оригинал – 1 брой; 

6. Декларация по образец № 8 – подписана от управителя, представена в оригинал 
– 1 брой; 

7. Декларация по образец № 10 – подписана от управителя, представена в 
оригинал – 1 брой; 

8. Декларация по образец № 11 – подписана от управителя, представена в 
оригинал – 1 брой; 

9. Декларация по образец № 12 – подписана от управителя, представена в 
оригинал – 1 брой; 

10. Техническо предложение за изпълнение по приложение № 3 – подписано от 
управителя, подпечатано, представено в оригинал – 1 брой; 

11. Заверено копие на Удостоверение за осъществяване на специализирана 
извънболнична медицинска помощ – издадено на дружеството от Столична регионална 
здравна инспекция – гр. София – 1 брой, ведно с Приложение 1: списък на 
медицинските дейности извършвани в медицинския център; 

12. Списък с наличната медицинска апаратура – подписан от управителя, 
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подпечатан, представен в оригинал – 1 брой; 
13. Списък със специализираните лица, които ще извършват медицинските 

прегледи – подписан от управителя, подпечатан, представен в оригинал – 1 брой; 
14. Заверени копия на дипломи за завършено висше образование по медицина на 

трима лекари, ведно с удостоверения за специалност на двама от тях; 
15. Ценово предложение по приложение № 2 – подписано от управителя, 

подпечатано, представено в оригинал – 1 брой. 
Участникът е приложил всички изискуеми документи, като същите са редовно и 

валидно представени. Приложените документи са съгласно описаните в списъка по 
образец № 6. Ценовите му предложения са в размер до общия прогнозен финансов 
ресурс в български левове без ДДС, предварително обявен от възложителя, 
включително до прогнозния ресурс за годишен медицински преглед за един служител. 
Участникът няма да ползва подизпълнител или капацитета на трето лице. 

Не се установяват липси на изискуеми документи, непълноти и/или 
несъответствия на информацията или нередовност на офертата на участника. 

Извод: Участникът изпълнява минималните изисквания за лично състояние на 
участника и критериите за подбор. 

Предвид горепосочените факти и обстоятелства, комисията единодушно взе 
следното 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 1: 
ДОПУСКА до последващо участие в процедурата МЦ „СИМА МЕД” ООД и МЦ 

„Медикъл Авиейшън 2010” ЕООД. 
Комисията премина към разглеждане на техническите предложения за всяка от 

заявените от участниците позиции. Поясни се, че с оглед критерият на възлагане, 
възложителят не е предвидил отделни параметри от техническото предложение да 
участват, като част от показателите за оценка, посредством числово изражение на 
отделни показатели, подлежащи на самостоятелна оценка. Поставени са предварителни 
изисквания, относно срок за изпълнение от датата на подписване на договора; място и 
ред за изпълнение на прегледите – съгласно график; техническа обезпеченост; видове 
медицински услуги, съответно за жени и мъже и други условия от техническата 
спецификация и условията на поръчката. Всяко от тези условия е от значение за 
фактическо изпълнение поръчката, от вида на заявени данни с обвързващо действие за 
бъдещо изпълнение, съответно за качество по съответни стандарти. 

Техническите предложения и на двата участници са представени, съгласно 
изискванията на възложителя. 

Предвид представените ценови предложения, комисията единодушно взе следното 
 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 2: 
 
1. Обявява следното класиране: 
На първо място класира: 
Участник № 1: МЦ„СИМА МЕД” ООД с обща предлагана цена за изпълнение 

на поръчката в размер на 3 120,00 (три хиляди, сто и двадесет лева и нула стотинки), 
без ДДС. 

На второ място класира: 
Участник № 2: МЦ „Медикъл Авиейшън 2010” ЕООД с обща предлагана цена 

за изпълнение на поръчката в размер на 3 435,00 (три хиляди, четиристотин тридесет 
и пет лева и нула стотинки), без ДДС. 

Предвид горепосоченото, комисията единодушно взе следното 
 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 3: 
1. Предлага на директора на ЮИДП ДП, да сключи договор за изпълнение на 

обществената поръчка с обект – услуга, и предмет на изпълнение: 
„Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания 

на служителите в ЦУ на ЮИДП ДП-гр.Сливен, предвидени в Наредба № 
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3/1987 год. за задължителните предварителни и периодични прегледи на 
работниците“, за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на сключване на 
договора за изпълнение или до достигане на прогнозния максимален финансовият 
ресурс, достигнат на процедурата, с класирания на първо място участник, а именно: 

МЦ„СИМА МЕД” ООД с ЕИК: 200159008, със седалище и адрес на управление: 
област Благоевград, община Благоевград, гр. Благоевград – 2700, ул. „Крали Марко” 
№6, вх. А, ет. 2, ап. 2, представлявано от Димитър (чл. 37 от ЗОП) Цветин, в качеството му 
на управител на дружеството и съдружник в същото, при основни параметри, съгласно 
техническото предложение и предложените ценови параметри от офертата на 
дружеството, както следва: 

- обща цена за изпълнение на услугата в размер на 3 120,00 (три хиляди, сто и 
двадесет лева и нула стотинки), без ДДС, при единични цени за съответния 
медицински преглед, съобразно мъже/жени; 

- при обща цена на годишен профилактичен медицински преглед/клинично-
лабораторно изследване на един (1) служител/работник в размер до 39,00 (тридесет и 
девет лева и нула стотинки), без ДДС по единични цени за съответния вид услуга, 
съгласно ценовото предложение, които ще се заплащат при реално изпълнена услуга. 

- срок за изпълнение на поръчката: 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на 
подписване на договора или до изчерпване на финансовия ресурс, достигнат на 
процедурата; 

- Възлагането, изпълнението, приемането и плащането на цената за изпълнение ще 
се извършва при условията, посочени в договора, съгласно техническата спецификация, 
техническото и ценовото предложения на изпълнителя, които са неразделна част от 
същия договор. 

Заседанието на комисията приключи в 10,30 часа на 19.02.2020 г. 
Няма член на комисията, който да е изразил особено мнение или направил 

самоотвод. 
Настоящият протокол се състои от 5 (пет) страници, състави се и се подписа от 

членовете на комисията на основание чл. 97, ал. 4 ППЗОП на 19.02.2020 г. и същият се 
публикува в профила на купувача към електронната преписка на процедурата. При 
публикуването му се спазват разпоредбите на чл. 37 от ЗОП. 

Настоящият протокол е неразделна част от процедурната преписка. 
На основание чл. 24, ал. 1, от ППЗОП настоящия протокол да се публикува в 

профила на купувача на адрес: https://www.uidp-sliven.com/procedures/3922.  
 
 
 
 
 
Председател: ……… П ……..(чл. 37 от ЗОП) 
   Динко Илчев 
Членове: 
 
 
1. …………… П ……………. (чл. 37 от ЗОП) 
  Петранка Петрова 
 
2. …………… П ………………. (чл. 37 от ЗОП) 
  Христина Стефанова 

https://www.uidp-sliven.com/procedures/3922

	ПРОТОКОЛ (препис)



