МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
”ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП-СЛИВЕН
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ”
п.к.8400, гр. Карнобат, обл. Бургас, тел./факс: 0559/22159

УТВЪРДИЛ
ДИРЕКТОР: ............... *П...........................
/инж.Светлин Водев/
ПРОТОКОЛ № 2
за резултатите от работата на комисия, назначена със Заповед № РД-10-270 от 07.11.2018 г. на
Директора на ТП „ДГС Карнобат”
Днес, 14.11.2018 г., в 10,00 часа в административната сграда на ТП „ДГС Карнобат” в гр.
Карнобат, ул. „”Москва” № 1 се събра комисия, назначена със Заповед № РД-10-270/07.11.2018 г.
на директора на ТП „ДГС Карнобат” за разглеждане и оценяване на представените оферти за
участие в обществена поръчка с предмет: “Извършване на задължителни медицински прегледи и
изследвания, предвидени в Наредба №3 за задължителните предварителни и периодични
медицински прегледи на работниците” и Наредба №3 от 25.01.2008 за условията и реда за
осъществяване на дейността на службите по трудова медицина” публикувана в АОП –
„Информация за обяви” на 30.10.2018 г. под ID9082570 в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Стоян Райков – зам. директор на ТП „ДГС Карнобат”;
Членове: 1. Станка Банчева – гл. счетоводител при ТП „ДГС Карнобат”;
2. адв. Жени Ранкова– юрист при ТП „ДГС Карнобат”,
се събра със задача да отвори, разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за участие в
откритата процедура. Присъстваха всички членове на комисията.
Видно от протокол № 1/07.11.2018 година в първоначално определения срок – до 17,00 часа
на 06.11.2018 година са постъпили две оферти за участие, а именно:
1. вх. № ПО-09-105/05.11.2018 г. в 11,15 часа, подадена от „ДКЦ 3- Варна” ЕООД;
2. вх. № ПО-09-106/05.11.2018 г. в 13,40 часа, подадена от МЦ „Сима мед” ООД, поради
което на основание чл.188, ал.2 от ЗОП, при непостъпване на необходимия брой оферти за участие
(минимум три броя) срокът за тяхното подаване бе продължен със Заповед № РД-10-271 от
07.11.2018 г., във връзка с което срокът на подаване бе удължен до 17,00 часа на 13.11.2018 година с
информация изходящ номер № ПО-00-109 от 07.11.2018 г., публикувана под ID № 9082837 на
портала на обществените поръчки на АОП.
След като бе предаден протокола за постъпилите оферти в удължения срок за подаването им,
Комисията установи, че в срока, указан в обявата за удължения срок не е постъпила друга оферта.
Комисията пристъпи към работа, съобразно указаното в Заповед № РД-10-271/07.11.2018 г. на
директора на ТП „ДГС Карнобат”.
При отварянето на получените оферти не присъстваха представители на участниците или
СМО.
Преди да пристъпи към отваряне на постъпилитe оферти, Комисията констатира, че двете
оферти на участниците отговарят на изискванията на ЗОП., т.е. представени са в запечатани и
непрозрачни опаковки с ненарушена цялост.
След това, съгласно чл.188, ал.3 от ЗОП комисията пристъпи към разглеждане на подадените
оферти в процедурата по реда на постъпването им.
Съобразно представения протокол за постъпилите оферти за участие в процедурата участват
следните участници:
1. вх. № ПО-09- 105/05.11.2018 г. в 11,15 часа, подадена от „ ДКЦ 3-Варна” ЕООД, ЕИК
81354554, седалище и адрес на управление: гр. Варна, 9023, район Владислав Варненчик, бул.
Константин Фружин, представлявано от д-р Ивелина Стойкова Василева;

2. вх. № ПО-09-106/05.11.2018 г. в 13,40 часа, подадена от МЦ „Сима мед” ООД, ЕИК
2001599008, седалище и адрес на управление: гр.Благоевград, бул. „Крали Марко” № 6, вх.А, ет.2,
ап.2, представлявано от д-р Димитър Йорданов Цветин.
Комисията отвори по реда на постъпване офертите и при разглеждане на представеените
документи, констатира следното съдържание:
Участник №2
Участник №1
Изисквания към офертата
Заявление за участие –съгласно приложен образец
Административни сведения за участника-съгласно
приложен образец
Нотариално заверено пълномощно за лицето,
което е подписало офертата/ако е приложимо.
Декларация за липса на обстоятелства по чл.54,
ал.1, т.1-7 от ЗОП – съгласно приложен образец
Декларация за участието или неучастието на
подизпълнители – съгласно прилижен образец
Декларация за валидност на офертата
Декларация за липса на свързаност
Декларация за съгласие с проекто-договора
Актуално удостоверение за регистрация на
лечебното заведение, съгл. чл.40 от ЗЛЗ, от което
да са видни видовите дейности, за които е
регистрирано лечебното заведение
Списък /свободен текст/ на лицата, които ще
извършат медицинските прегледи с посочване на
медицинското им образование и професионалната
квалификация
Списък /свободен текст/ на наличната медицинска
апаратура, необходима за изпълнение на услугата
Ценово предложение – съгл. приложен образец
Други документи:
Списък на представените документи;
Удостоверние по ЗЛЗ
Техническо предложение
Списък на медицинските дейности;
Декларация списък на лицата;
Декларация по ЗИФОДРЮПДРС
Списък на апаратурата
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След като разгледа представените от Участник № 1 и № 2 документи и сравни същите с
изискванията на Възложителя, както и направените от тях предложения, залегнали в техническата
спецификация към обявата, както и с изискванията на Възложителя към участниците, относно
критериите за подбор относно технически възможности, комисията констатира, че с представените
документи и двата участници №1 и №2 са доказали, че отговарят на изискванията на Възложителя,
посочени в обявата и документацията за участие като изготвените от тях документи са съобразно
приложените от Възложителя образци към обявата.
Предвид гореизложеното, Комисията взе следното решение:
Допуска до оценка офертата на Участник №1 „ДКЦ 3-Варна” ЕООД, ЕИК 81354554,
седалище и адрес на управление: гр. Варна, 9023, район Владислав Варненчик, бул. Константин
Фружин, представлявано от д-р Ивелина Стойкова Василева.
Допуска до оценка офертата на Участник №2 МЦ „Сима мед” ООД, ЕИК 2001599008,
седалище и адрес на управление: гр.Благоевград, бул. „Крали Марко” № 6, вх.А, ет.2, ап.2,
представлявано от д-р Димитър Йорданов Цветин.
Председателят на комисията пристъпи към разглеждане на приложените ценови предложения
по реда на тяхното подаване. Критерий за оценка – предложена най-ниска цена.
Ценовото предложение на участник №1 по образец, предложен в документацията за участие бе
прегледано.

Председателят на комисията оповести публично предложената обща крайна цена за
изпълнението на поръчката от участник № 1 „ДКЦ 3-Варна” ЕООД, която е в размер на 2397, 25 (
две хиляди триста деветдесет и седем лева и двадесет и пет ст.) лева без ДДС.
Разгледано бе ценовото предложение на участник № 2. Председателят на комисията оповести
публично предложената обща крайна цена за изпълнението на поръчката от участник № 2 МЦ „Сима
мед” ООД, която е в размер на 2408, 50 (две хиляди четиристотин и осем лева и петдесет ст.) лева
без ДДС.
Комисията пристъпи към класиране на офертите на участниците в процедурата, съобразно
критерия за оценка, посочен в обявата. Критерият за възлагане в настоящата процедура е
икономически най- изгодна оферта по критерия: „най-ниска цена”.
Предвид направените ценови предложения за изпълнение на поръчката на допуснатите до
оценка участник в процедурата и като взе предвид критерия за оценка, както и финансовия ресурс,
обявен в обявата, КОМИСИЯТА, единодушно взе следното
РЕШЕНИЕ:
КОМИСИЯТА класира на първо място кандидат № 1„ДКЦ 3-Варна” ЕООД, ЕИК 81354554,
седалище и адрес на управление: гр. Варна, 9023, район Владислав Варненчик, бул. Константин
Фружин, представлявано от д-р Ивелина Стойкова Василева, с предложена цена за изпълнение на
поръчката от 2397, 25 ( две хиляди триста деветдесет и седем лева и двадесет и пет ст.) лева без
ДДС.
КОМИСИЯТА класира на второ място кандидат № 2 МЦ „Сима мед” ООД, ЕИК 2001599008,
седалище и адрес на управление: гр.Благоевград, бул. „Крали Марко” № 6, вх.А, ет.2, ап.2,
представлявано от д-р Димитър Йорданов Цветин, с предложена цена за изпълнение на поръчката от
2408, 50 (две хиляди четиристотин и осем лева и петдесет ст.) лева без ДДС.
Във връзка с горното, комисията предлага на Възложителя да сключи договор за възлагане на
обществена поръчка с предмет: “Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания,
предвидени в Наредба №3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на
работниците” и Наредба №3 от 25.01.2008 за условията и реда за осъществяване на дейността на
службите по трудова медицина” с класирания на първо място участник.
Договорът да бъде сключен, след като участникът представи изискуемите документи по чл. 58
от ЗОП, а именно:
1. Свидетелство за съдимост на управителя;
2. Удостоверние от НАП, че дружеството няма задължения към държавата;
3. Удостоверние от община Карнобат и община Варна, че дружеството няма задължения към
тях;
4. Удостоверние, издадено от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”,
че за дружеството не е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение,
че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл.118, ал.128, чл.245 и чл.301-305
от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на кометентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен.
Всички решения на Комисията, отразени в настоящия протокол са взети единодушно.
Настоящият протокол бе изготвен и подписан в един екземпляр и бе предаден за
утвърждаване на Възложителя на 14.11.2018 г. в 16,30 часа.
Настоящият протокол, утвърден от Възложителя има силата на решение за избор на
изпълнител на обществена поръчка и важи пред институциите за издаване на изискуемите
документи за сключване на договор.
КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Стоян Райков -.............*П.....................
Членове:1. Станка Банчева – ............... *П... ....................
2. адв. Жени Ранкова-............*П.......................
*Данни заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД

