
ПРОТОКОЛ № 1
За разглеждане на документите за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор

 

Настоящият протокол е изготвен от комисия, назначена със Заповед № ПО-05/18 / 09 дек 2022 (пет), UTC+2 на инж.Къньо Стоянов -
директор на ТП "ДГС Кипилово" по Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: “„Извършване на
задължителни медицински прегледи на служителите на ТП „ДГС Кипилово“ съгласно Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителни
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 12мес.”.

 

Обществената поръчка е обявена с обява за събиране на оферти с вх.№ ПО-05-15/24.11.22г. на инж.Къньо Стоянов - директор на ТП
"ДГС Кипилово",

 

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: 02716-2022-0346. 

 

На 09.12.2022г. комисията в състав:

 

Председател на оценителната комисия

Толина Тодорова Тодорова

 

Членове на оценителна комисия:
 

1. Панайот Димитров Желев
2. Ваня Димитрова Момчарова
3. Толина Тодорова Тодорова

 

 

пристъпи към отваряне и разглеждане на получените оферти по следните обособени позиции:2

 

 

 

До крайния срок за получаване на оферти 08 дек 2022 (четв), 23:593 в платформата са постъпили оферти от следните участници:

 

 

1. OF1089090 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СИМА МЕД ООД
Подадена от МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СИМА МЕД ООД на 24 ное 2022 (четв), 21:28:20
 

 

След узнаване на участниците, 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 - 09 дек 2022 (пет), 13:00 4, следните участници са декриптирали офертите
си:

 



 

1. OF1089090 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СИМА МЕД ООД
- Участникът е декриптирал заявлението/офертата на: 09 дек 2022 (пет), 7:58:32

Председателят на комисията декриптира и отвори получените и декриптирани от участниците оферти за съответната обособена
позиция8 , както следва:

1. OF1089090 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СИМА МЕД ООД
Заявлението/офертата е декриптирана и отворена от председателя на оценителната комисия на: 09 дек 2022 (пет), 13:01:37

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

1. ЕЕДОП
2.Техническо предложение
3.Ценово предложение
4.Декларация за конфиденциалност по чл.102 ал,1 от ЗОП
5.Декларация по чл.39 ал.3 т.1д от ППЗОП

 

Комисията разгледа представените документи по чл. 39, ал. 3 / чл. 106, ал. 29 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:

Изискаванията са изпълнени,

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП настоящият протокол се изпраща на всички кандидати или участници.

 

КОМИСИЯ:

Председател на оценителната комисия

Толина Тодорова Тодорова

Членове на оценителна комисия:
 

1. Panayot Dimitrov Zhelev
2. Ваня Димитрова Момчарова
3. Толина Тодорова Тодорова

 

1. Попълва се, ако е приложимо. В случай че информация за поръчката не подлежи на публикуване в „Официаленвестник“ на
Европейския съюз, текстът се заличава.

2. Ако няма обособени позиции,този текст се премахва.
3. Посочва се крайният срок за представяне на оферти.
4. Посочва се крайният срок за декриптиране на подадените оферти.
5. Посочва се крайният срок за декриптиране на подадените оферти.
6. Вслучай че няма участници,които не са декриптирали офертите си в срок,този текст се премахва.
7. В случай че няма участници, предложени за отстраняване от участие в процедурата поради не декриптиране на подадените

оферти в срок,този текст се премахва.
8.  Ако няма обособени позиции, този текст се премахва.
9. Оставя се приложимото в зависимост от това дали обществената поръчка е в областите „Отбрана“ и „Сигурност“.

10. Оставя се приложимото.
11. В случай че няма участници, по отношение на чиито оферти е установена липса, непълнота и/или несъответствие на

информацията или несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, този абзац се премахва


	

