
     УТВЪРЖДАВАМ: …………………...   
                          ИНЖ.АТАНАС СПАСОВ
                          ДИРЕКТОР ТП „ДЪРЖАВНО                                        ГОРСКО СТОПАНСТВО
ЗВЕЗДЕЦ“

ПРОТОКОЛ № 1

Настоящият протокол е изготвен от комисия, назначена със Заповед № РД-10-238 / 17 ное 2021 (ср), UTC+2 на инж.Атанас Спасов-
Директор на ТП "ДГС Звездец" по Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Извършване на
задължителни медицински прегледи и изследвания за 2021 г. на работниците и служителите на ТП „ДГС Звездец”, предвидени в
Приложение № 5 на НАРЕДБА № 3 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“”.

Обществената поръчка е обявена с Решение № РД-10-220/05.11.2021г. на инж.Атанас Спасов- Директор на ТП "ДГС Звездец".

На основание чл. 36, ал. 1 от ЗОП решението за откриване на процедурата и обявлението за обществената поръчка са публикувани в
Регистъра на обществените поръчки под уникален номер: 02716-2021-0285. 

На 17.11.2021г.  комисията в състав:

Председател на оценителната комисия

инж.Дора Николова Данабашева

Членове на оценителна комисия:

1. Гинка Георгиева Панайотова
2. Наталия Асенова Едрева

пристъпи към отваряне и разглеждане на получената оферта .

До крайния срок за получаване на оферти 16 ное 2021 (вт), 23:59 в платформата е постъпила оферти от следният участник:

1. OF633130 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СИМА МЕД ООД
Подадена от МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СИМА МЕД ООД на 12 ное 2021 (пет), 12:50:47 часа.

След узнаване на участника, на основание чл. 51, ал. 8 от ППЗОП членовете на комисията подписаха декларации за липса на
конфликт на интереси по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

До крайния срок за декриптиране на подадените Оферти - 17 ное 2021 (ср), 13:00 , следните участници са декриптирали офертите си:

1. OF633130 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СИМА МЕД ООД
- Участникът е декриптирал заявлението/офертата на: 17 ное 2021 (ср), 12:06:04

Председателят на комисията декриптира и отвори получената и декриптира от участника оферта , както следва:

1. OF633130 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СИМА МЕД ООД
Заявлението/офертата е декриптирана и отворена от председателя на оценителната комисия на: 17 ное 2021 (ср), 13:04:08 ч.

Председателят на комисията оповести съдържанието на получените оферти, както следва:

1.еЕдинен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП), който се представя в съответствие с условията на
Възложителя при спазване разпоредбите на чл. 67 от ЗОП и чл. 41 - 43 и чл. 45 от ППЗОП.
2. Документът по раздел ІІ, т.4 за обединения (когато е приложимо).
3.  Административни сведения за участника, Приложение №1
4  Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда,
закрила на заетостта и условията на труд, Приложение № 5.
5. предложение за изпълнение на поръчката -в съответствие с Техническата спецификация и
изискванията на Възложителя , Приложение № 2. 
6. Удостоверение от Министерство на здравеопазването.
7. Ценово предложение,  Приложение № 3.
8.Декларация за конфиденциалност по чл.102, ал.1 и 2 от ЗОП, Приложение №6

Комисията разгледа представените документи по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор, поставени от възложителя, в резултат на което установи следните обстоятелства по чл. 54, ал. 8 / чл. 97, ал. 510

от ППЗОП:

Участник OF633130 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СИМА МЕД ООД отговаря на изискванията към личното състояние и критериите
за подбор, поставени от възложителя. Учатникът декларира , че няма да ползва капацитет на трети лица
и подизпълнители. Предоставената оферта не са   установени липса, непълнота и/или несъответствие на информацията,
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за

Техническо предложение – 



подбор.

С оглед гореизложените констатации на комисията, на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП,  допуска   до разглеждане на
техническото  предложение на следният  участник:

1. МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СИМА МЕД ООД, подадена оферта с номер OF633130

Комисията извърши проверка за съответствието на предложенията с предварително обявените от възложителя условия и направи
следните изводи:

1. МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СИМА МЕД ООД, подадена оферта с номер OF633130

Съответства на техническото предложение с предварително обявените условия на възложителя, няма необходимостта от разяснения
и допълнителни доказателства.

Комисията пристъпи към оценяване на офертите на участниците, чиито технически предложения отговарят на предварително
обявените условия на възложителя. 

С оглед гореизложеното, комисията реши: Да допусне следният участник до отваряне на ценовите предложения:

1. МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СИМА МЕД ООД, подадена оферта с номер OF633130

До крайния срок за декриптиране на подадените Ценови оферти - 17 ное 2021 (ср), 13:00:00, следните участници са декриптирали
ценовите си предложения:

1. OF633130 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СИМА МЕД ООД
- Участникът е декриптирал заявлението/офертата на: 17 ное 2021 (ср), 12:06:04

Председателят на комисията декриптира и отвори декриптираната от участника ценово предложение както следва:

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СИМА МЕД ООД - Подадена цена: 990,00 лв.
Във връзка с горното, Комисията предлага на Директора на ТП "ДГС Звездец" да сключи договор за възлагане на обществена поръчка
с предмет: “Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2021 г. на работниците и служителите на ТП „ДГС
Звездец”, предвидени в Приложение № 5 на НАРЕДБА № 3 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“”
с МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СИМА МЕД ООД подадена оферта с номер OF633130 с предложена обща цена в размер на 990, 00
лева без ДДС;
Всички решения на комисията, отразени в настоящия протокол, са взети единодушно.
Настоящият протокол се състави и подписа в един екземпляр на 17.11. 2021 год. и се представя на Директора на ТП "ДГС Звездец" , 

КОМИСИЯ:

Председател на оценителната комисия

Дора Николова Данабашева

Членове на оценителна комисия:
 

1. Гинка Георгиева Панайотова
2. Наталия Асенова Едрева

 


	

