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П Р О Т О КО Л 
 

Съставен на основание чл. 192,ал.4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) 

 

От работата на Комисия за разглеждане и оценка на представените оферти и класиране научастниците в 

обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява за възлагане 

на 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" с уникален номер в ЦАИС „ЕОП“ 

02716-2021-0039. 

На основание чл. 103, ал.1 от ЗОП, във вр. чл. 51,ал.1 и чл.97 ал.1  от ППЗОП със Заповед № РД-10-83  

от 07.04.2021г.  на Директора на ТП „ДГС Котел“ е назначена комисия в състав: 

Председател: Ванина Иванова –  юрисконсулт в ТП „ДГС Котел”; 

Членове: 

1. инж. Мария Симеонова- завеждащ административна служба в ТП „ДГС Котел”; 

2. инж. Джахит Кобак- технолог в ТП „ДГС Котел”; 

 

В определения срок  за подаване на оферти за участие – 05.04.202г., 23:59 часа в централизираната 

електронна платформата са постъпили две оферти от следните участници: 

1. Оферта с № OF363970 подадена от „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СИМА МЕД“ ООД на 

30.03.2021г.12:03:04 часа. Офертата е декриптирана от участника на 06.04.2021г. в  10:03:37 часа. 

2. Оферта с № OF375306 подадена от „Медицински център ХЕЛТ“ ЕООД на 05.04.2021г.в 20:30:35 

часа. Офертата е декриптирана от участника на 06.04.2021г. в  15:02:46 часа. 

 

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП. 
  

На 07.04.2021г. в ЦАИС ЕОП председателят на комисията декриптира получените  от участниците 

оферти за участие в обществената поръчка с цитирания по-горе предмет, както следва: 
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1. OF363970 „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СИМА МЕД“ ООД - Заявлението/офертата е декриптирана 

и отворена от председателя на оценителната комисия на: 07.04.2021г. в 10:19:49 часа. 

2. OF375306 „Медицински център ХЕЛТ“ ЕООД - Заявлението/офертата е декриптирана и отворена 

от председателя на оценителната комисия на: 07.04.2021г. в 10:19:56 часа. 
 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертите на участниците, като извърши проверка за наличието 

и съответствието на представените в тях документи и информация с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. 
 

I. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ЧЛ. 39, АЛ.2 ОТ ППЗОП ЗА  СЪОТВЕТСТВИЕ С 

ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР , 

ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 

1. Оферта с № OF363970 подадена от „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СИМА МЕД “ООД. 

Комисията установи, че в ЕЕДОП на участника е попълнена информацията за икономическия оператор 

и представителите му, като същият е подписан от управителя. В ЕЕДОП е посочено, че участникът не 

участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка заедно с други икономически оператори. 

Посочено е, че няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор и не 

възнамерява да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката. Посочено е, че не са 

налице основанията за отстраняване по чл.54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП, както и специфичните 

национални основания за отстраняване. По отношение на критериите за подбор в част IV, раздел А 

„Годност“ на въпроса за вписване в съответния професионален регистър, участникът е предоставил 

нужната информация според изискванията на Възложителя. В част IV, раздел В „Технически и 

професионални способности“ участникът предоставя подробна информация за специалистите, които ще 

изпълнят поръчката, както и техните имена и специалност. 

За останалите два въпроса по отношение личното състояние и критериите за подбор, а именно: 

1.2 Приложете документи за доказване на предприетите мерки за надеждност (когато е приложимо); 

Представете копие от  документ за създаване на обединението (когато участникът е обединение, което 

не е юридическо лице), участникът предоставя декларации,  че не е необходимо да се прилагат мерки за 

надеждност, както и че МЦ „СИМА МЕД“ ООД не е участник в обединение. 
 

2. Оферта с № OF375306 подадена от  „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕЛТ“ ЕООД. 

Комисията установи, че участникът е представил ЕЕДОП, изготвен съобразно приложения образец и в 

част II  на същия е попълнена информация за икономическия оператор и за представителите му. 

Дружеството се представлява от двама управители заедно и поотделно като  ЕЕДОП е надлежно 

подписан с електронни подписи и на двамата управители, чрез функционолстта на ЦАИС ЕОП.  В част 

III, раздели  А, Б и В са попълнени полетата с  информацията за личното състояние на участника, 

посочено е, че няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор и не 

възнамерява да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката. Относно основанията за 

изключване, като е посочена липса на обстоятелства за изключване по чл. 54, ал.1 от ЗОП. 

По отношение на критериите за подбор в част IV, раздел А „Годност“ на въпроса за вписване в 

съответния професионален регистър, участникът е предоставил нужната информация според 

изискванията на Възложителя. В част IV, раздел В „Технически и професионални способности“ 

участникът  предоставя подробна информация за специалистите, които ще изпълнят поръчката, както и  

техните имена и специалност. 

По отношение на останалите два въпроса в част „Изисквания за личното състояние и критерии за 

подбор“ относно прилагане на документи за доказване на предприетите мерки за надеждност,  и 

прилагане на копие от документ за създаване на обединение, участникът е посочил, че са неприложими. 
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3. След подробно разглеждане на предоставените документи по чл. 39, ал.2 от ППЗОП, комисията 

установи, че офертите на участниците: „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СИМА МЕД“ ООД и 

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕЛТ“ ЕООД отговарят на изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от Възложителя и следва да бъдат допуснати до разглеждане на 

техническото и ценово предложение. 
 

Работата на комисията по първият етап разглеждане на документи за  съответствие с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор завърши на 07.04.2021г. в 11:09 часа.  
 

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ОТ ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ 
 

На 08.04.2021г. в 10:00 часа Kомисията, на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, пристъпи към 

разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници, извърши проверка за 

съответствието на предложенията с предварително обявените от Възложителя условия и направи 

следните изводи:  
 

1. Комисията установи, че „МЕДИЦИНСКИ  ЦЕНТЪР СИМА МЕД“ ООД, с подадена оферта № 

OF363970 е предоставил, подробно попълнено и подписано от управителя техническо приложение 

съгласно образеца (приложение № 3) на Възложителя. 

Участникът декларира, че съгласно публикуваната обява на ТП “ДГС Котел” за възлагане на 

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

2021 г. на работниците и служителите на ТП „ДГС Котел”, предвидени в Приложение № 5 на 

НАРЕДБА № 3 от 1987г. за задължителните предварителни 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 и след като се е запознал с условията за участие, 

съгласно утвърдената документация, приема да изпълнява обществената поръчка, съгласно 

изискванията на Възложителя.  

Участникът декларира, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, като предоставя 

сканирана декларация с подпис и печат. 

Участникът счита, че информацията съдържаща се в техническото предложение не е конфиденциална 

съгласно чл. 102, ал. 1 от ЗОП. 
 

1. „МЕДИЦИНСКИ  ХЕЛТ“ ЕООД с подадена оферта с № OF375306, представя детайлно попълнено 

техническо предложение с всички изискуеми от Възложителя реквизити, надлежно подписано и 

подпечатано от управителя, съгласно предоставения образец (приложение № 3) от документацията. 

Участникът декларира, че съгласно публикуваната обява на ТП “ДГС Котел” за възлагане на 

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

2021 г. на работниците и служителите на ТП „ДГС Котел”, предвидени в Приложение № 5 на 

НАРЕДБА № 3 от 1987г. за задължителните предварителни 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“ и след като се е запознал с условията за 

участие, съгласно утвърдената документация, приема да изпълнява обществената поръчка, съгласно 

изискванията на Възложителя. 

Участникът декларира, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 
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Няма документи съдържащи конфиденциална информация според чл.102, ал.2 от ЗОП. 

 

Комисията счита, че  техническите предложения за изпълнение на обществената поръчка предоставени 

от  „МЕДИЦИНСКИ  ЦЕНТЪР СИМАМЕД“ООД и „МЕДИЦИНСКИ  ЦЕНТЪР ХЕЛТ“ ЕООД, 

съответстват на условията и изискванията на Възложителя, поставени в обявата за събиране на оферти  

и  следва да допусне участника до следващия етап на процедурата – разглеждане на ценовите 

предложения на участниците. 
 

III. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ДОПУСНАТИТЕ 

УЧАСТНИЦИ. 
 

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участниците, чиито технически 

предложения отговарят на предварително обявените условия на Възложителя, а именно: 
 

1. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СИМАМЕД“ ООД подадена оферта с № OF363970. 

2. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХЕЛТ“ ЕООД подадена оферта с OF375306. 

 

Посоченият критерии от възложителя за оценка на офертите е "най-ниска предложена цена“ 
 

КОМИСИЯТА КОНСТАТИРА:  
 

1. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СИМА МЕД“ ООД предлага обща цена за изпълнение на услугата в 

размер на 2472,00 лв. (две хиляди четиристотин седемдесет и два лева) без ДДС, която цена е 

образувана на база прогнозния брой служители жени/мъже зададени в техническата спецификация 

(приложение № 4) (мъже 48 бр., жени 12 бр.) и единичните цени за един служител. 

Участникът е приложил изготвено по образеца на Възложителя и подписано от 

представляващия участника (управителя) детайлно ценово предложение. Ценовото предложение не 

надвишава определеният максимален финансов ресурс от Възложителя от 2700.00 лв, както и 

определената максимална цена за един служител в размер от 45.00 лв. Участникът е представил 

изчерпателно попълнено, подписано и подпечатано ценово предложение, като в него са предоставени 

единични цени на съответния медицински преглед за един служител в ТП „ДГС Котел“. 
 

2. „МЕДИЦИНСКИ  ЦЕНТЪР ХЕЛТ“ ЕООД предлага обща цена за изпълнение на услугата в размер 

на 2668.80 лв. (две хиляди шестстотин шестдесет и осем лева и осемдесет стотинки) без ДДС, която 

цена е образувана на база прогнозния брой служители жени/мъже зададени в техническата 

спецификация (приложение № 4) (мъже 48 бр., жени 12 бр.) и единичните цени за един служител.  

Ценовото предложение е изписано в съответното поле в електронната оферта. Участникът е попълнил 

детайлно ценово предложение (Приложение № 3) подписано отпредставляващия участника 

(управителя). 

Ценовото предложение не надвишава определеният максимален финансов ресурс от Възложителя в 

размер на 2700.00 лв, както и определената максимална цена за един служител  от 45.00 лв. Участникът 

в попълнил и представил изчерпателно ценово предложение, като в него са предоставени единични цени 

на съответния медицински преглед за един служител в ТП „ДГС Котел, съгласно изискванията на 

Възложителя. 
 

IV. КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ ПО КРИТЕРИЯ ЗА ОЦЕНКА СЪГЛАСНО ЧЛ. 70, АЛ. 

2, Т. 1 ОТ ЗОП – „НАЙ-НИСКА ЦЕНА”. 
 

Комисията извърши класиране на офертите на допуснатите участници съгласно определения от 
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Възложителя критерий "най-ниска цена", както следва: 
 

1. На първо място „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СИМА МЕД“ ООД, със седалище и адрес на 

управление гр. Благоевград, ул. „Крали Марко“ № 6, вх. А, ет.2, ап.2 с подадена оферта № OF363970, 

обща цена за извършване на профилактичните прегледи и изследвания 2472,00 лв. (две хиляди 

четиристотин седемдесет и два лева) без ДДС. 
 

2. На второ място „МЕДИЦИНСКИ  ХЕЛТ“ ЕООД , със седалище и адрес на управление: обл. София, 

общ. Столична, гр. София , р-н Триадица, ул. „Здраве“ № 19 с подадена оферта № OF375306 обща цена 

за извършване на профилактичните прегледи и изследвания 2668.80 лв. (две хиляди шестстотин 

шестдесет и осем лева и осемдесет стотинки) без ДДС. 
 

Въз основа на извършеното класиране, Комисията предлага за изпълнител на общественатапоръчка 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“ да бъде определен класираният на първо място участник - „МЕДИЦИНСКИ 

ЦЕНТЪР СИМА МЕД“ ООД, ЕИК: 200159008. 
 

С така извършените действия комисията изпълни възложените й със Заповед №РД-10-83/07.04.2021г. 

задачи и приключи работата си на 09.04.2021 г. в 10,00 часа с подписване на настоящияпротокол. 

В изпълнение на Заповед № РД-10-83/07.04.2021г.. на Директора на ТП „ДГС Котел“, на основа 

ние чл.192, ал.4 от ППЗОП, комисията представя настоящия протокол на Възложителя за утвърждаване, 

след което в един и същи ден протоколът се изпраща на участниците и се публикува в РОП и профила 

на купувача. 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

Председател: Ванина Иванова –  ......…/п/*.…….. 

 

Членове: 

1.инж. Мария Симеонова –……/п/*……… 

 

2. инж. Джахит Кобак-……../п/*……… 

 

*Налице са положени подписи, като същите са заличени  съгласно чл. 37 от ЗОП 

 


