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ПРОТОКОЛ № 1 
по чл. 97, ал. 4 ППЗОП вр. чл. 192 ЗОП 

от Комисия, назначена със Заповед № 238/04.09.2018 г. на Изпълнителния директор 

на ДП БСТ 

 

Относно: разглеждане и оценка на постъпили оферти за участие в откритото с Обява за 

събиране на оферти с.№ 225/24.08.2018 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ възлагане 

на поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП с наименование: „Извършване на задължителни 

профилактични медицински прегледи на служителите на БСТ“ и за класиране на 

участниците  

 

Днес, 04.09.2018 г., в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28 – административна сграда на 

ЦУ на БСТ, Комисия в състав: 

1. Рада Гьонова –Директор ДПОП при ЦУ на БСТ - председател 

2. Десислава Стоянова – Експерт, ОП, ДПОП при ЦУ на БСТ – член 

3. Адриана Борисова – Специалист, управление на човешките ресурси, ДПМЧР при ЦУ 

на БСТ – член 

назначена със Заповед № 238/04.09.2018 г. на Изпълнителния директор на ДП „Български 

спортен тотализатор“ /ДП БСТ/ да разгледа и оцени постъпилите оферти за участие в 

откритото с Обява за събиране на оферти № 225/24.08.2018 г. на Изпълнителния директор 

на ДП БСТ, възлагане на поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП с наименование: 

„Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи на служителите на 

БСТ“, състави настоящия протокол за следното: 

 

I. ПОЛУЧАВАНЕ И ОТВАРЯНЕ НА ПОСТЪПИЛИ ОФЕРТИ 

 

На 04.09.2018 г., комисията назначена със Заповед № 238/04.09.2018 г. на изпълнителния 

директор на ДП БСТ, се събра в 10.00 часа в административната сграда на ЦУ на ДП БСТ за 

отваряне на постъпилите за участие в настоящото оферти, получени от председателя на 

комисията /протоколът от 04.09.2018 г. за получаването им е приложен към настоящия 

протокол/. 

Оферти за участие в предварително определения срок и удължен на основание чл. 188, ал. 2 

ЗОП, са подадени от: 

 

1. Оферта с вх. № 02-01-1432/31.08.2018 г. от ДЗЗД „Медичек“, с участници в 

обединението: „Медицински център Медичек“ ООД и „Медико-диагностична 

лаборатория Лайф“ ЕООД, депозирана на ръка от Кристина Минкова, в 16.10 часа, в 

деловодството на ЦУ на ДП БСТ в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28. 

2. Оферта с вх. № 02-01-1433/31.08.2018 г. от „Медицински център Хелт“ ЕООД, 

депозирана на ръка от Миглена Танева, в 16.58 часа, в деловодството на ЦУ на ДП БСТ 

в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28; 

След запознаване със списъка с участниците, подали оферти, всеки от членовете на 

комисията представи декларация по чл. 103, ал. 2 ЗОП вр. чл. 97, ал. 2 ППЗОП и чл. 195 ЗОП 

/приложени към настоящия/ и пристъпиха към отваряне на получените оферти.  
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На проведеното публично заседание присъстват представители и на двамата участника, 

които се легитимираха надлежно /копия на пълномощните са приложен към настоящия 

протокол/.  

Комисията се увери, че всяка опаковка на оферта е оформена съобразно изискванията на 

закона и тези, посочени в Обявата, след което пристъпи към отварянето на офертите и 

обявяването на ценовите предложения, по реда на тяхното постъпване, както следва: 

 

1. ДЗЗД „Медичек“, с оферта с вх. № 02-01-1432/31.08.2018 г.  

Офертата на този участник е представена в опаковка - 1 запечатан, непрозрачен плик, 

надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя. Комисията оповести 

представените документи в опаковката, като провери съответствието им с приложения опис. 

След това комисията обяви ценовото предложение на участника: 

предложение за обща цена на изпълнение на предмета на поръчката, в размер на 

59 780.00 лева без ДДС. 

  

2. „Медицински център Хелт“ ЕООД, с оферта с вх. № 02-01-1433/31.08.2018 г.  

Офертата на този участник е представена в опаковка - 1 запечатан, непрозрачен плик, 

надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя. Комисията оповести 

представените документи в опаковката, като провери съответствието им с приложения опис. 

След това комисията обяви ценовото предложение на участника: 

предложение за обща цена на изпълнение на предмета на поръчката, в размер на 

56 629. 30 лева без ДДС. 

След извършване на гореописаните действия, Комисията в 10:15 часа, на 04.09.201 г., 

приключи публичната част от заседанието си.  

 

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ПОСТЪПИЛИ ОФЕРТИ И КЛАСИРАНЕ НА 

УЧАСТНИЦИ 

 

На 04.09.2018 г., в периода 10.30 – 13.00 часа, Комисията назначена със Заповед № 

238/04.09.2018 г. на изпълнителния директор на ДП БСТ, разгледа офертите, подадени от 

участниците в провежданото събиране на оферти по реда на тяхното постъпване и при 

следния ред /етапи/:  

Етап I - Проверка за съответствие на представените документи с поставените от 

Възложителя изисквания за лично състояние. Определяне на офертите, отговарящи на 

поставените от Възложителя изисквания за лично състояние, посочени в Обявата. 

Етап II - Проверка за съответствие на представеното техническо предложение за изпълнение 

на поръчката, с поставените от Възложителя изисквания към техническото изпълнение на 

предмета на поръчката, посочени в Техническите спецификации. Определяне на офертите, 

отговарящи на поставените от Възложителя изисквания към техническото изпълнение на 

предмета на поръчката.  

Етап III - Проверка за съответствие на представеното ценово предложение за изпълнение на 

поръчката, с поставените от Възложителя изисквания. Проверка за наличие на основания за 

прилагане на чл. 72 ЗОП. Оценка по ценовия показател. 

За валидно представени оферти, комисията приема тези оферти, които отговарят 

напълно на поставените от Възложителя изисквания в Обявата, приложенията към нея и 

на императивно необходимото по закон съдържание, в т.ч. и чл. 72 ЗОП и в които 
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посоченият финансов ресурс за изпълнението им не надвишава посочената в Обявата 

прогнозна стойност. 

Оферти, за които на който и да е етап от посочените по-горе, бъде констатирано, че не 

отговарят на поставено от закона и/или от Възложителя изискване, ще бъдат определяни 

за невалидни, последващите документи не се разглеждат и същите не се оценяват и 

класират. 

 

II-1. Резултати от разглеждане на документите в Етап I - Проверка за съответствие на 

представените документи с поставените от Възложителя изисквания за лично състояние. 

Определяне на офертите, отговарящи на поставените от Възложителя изисквания за лично 

състояние на офериращите лица посочени в Обявата: 

 

1. Оферта на участника ДЗЗД „Медичек“, с  вх. № 02-01-1432/31.08.2018 г.:  

Участникът е представил: 

1. Документ по чл. 47, ал. 3 ППЗОП /опис на представените документи, с посочване на 

тяхната номерация/ (Приложение №1) – попълнено съобразно изискванията и подписано от 

представляващия участника; 

2. Документ по чл. 44, ал. 1 ППОЗП /информация относно правно-организационната форма 

на участник, под която осъществява дейността си, както и списък на всички задължени лица 

по смисъла на чл. 54, ал. 2 ЗОП/(Приложение №2) – попълнено съобразно изискванията и 

подписано от представляващия участника; 

3. Копие на договор за създаване на обединението участник: ДЗЗД „Медичек“, със 

съдружници: „Медицински център Медичек“ ООД и „Медико диагностична лаборатория 

Лайф“ ООД, както и два броя анекси към него – с изискуемото се съдържание, съгласно 

Обявата за участие в настоящата поръчка и ЗОП и представени в изискуемата се форма; 

4. Декларация по чл. 54, ал.1, т. 1, 2, 3, 4, 5 и 7 от ЗОП – 3 бр. оригинали, подписана от 

съответните представляващи лица участника и участниците в обединението-участник; 

5. Декларация по чл. 3, т. 8 ЗИФОДРЮПДРК  – 3 бр. оригинали, подписана от съответните 

представляващи лица участника и участниците в обединението-участник; 

6. Представени са и неизискуеми документи – копия, заверени за вярност с оригинала на 

удостоверения за регистрация в РЗИ и сертификати за акредитация 

Комисията установи, че са представени всички изискуеми документи за подбор, няма 

констатирани липсващи документи и/или несъответствия с изискванията за лично състояние 

на този участник. 

  

2. Оферта на участника „Медицински център Хелт“ ЕООД с вх. № 02-01-

1433/31.08.2018 г.: 

1. Документ по чл. 47, ал. 3 ППЗОП /опис на представените документи, с посочване на 

тяхната номерация/ (Приложение №1) – попълнено съобразно изискванията и подписано от 

представляващия участника; 

2. Документ по чл. 44, ал. 1 ППОЗП /информация относно правно-организационната форма 

на участник, под която осъществява дейността си, както и списък на всички задължени лица 

по смисъла на чл. 54, ал. 2 ЗОП/(Приложение №2) – попълнено съобразно изискванията и 

подписано от представляващия участника; 

3. Декларация по чл. 54, ал.1, т. 1 от ЗОП – 3 бр. оригинали, подписани от съответните 

представляващи лица участника и лицето, представляващо декларирания подизпълнител; 

http://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136789316&dbId=0&refId=20116938
http://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136789316&dbId=0&refId=20116939
http://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136789316&dbId=0&refId=20116938
http://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136789316&dbId=0&refId=20116939
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4. Декларация по чл. 54, ал.1, т. 2 – 3 бр. оригинали, подписани от съответните 

представляващи лица участника и лицето, представляващо декларирания подизпълнител; 

5. Декларация по чл. 54, ал.1, т. 3 от ЗОП – 2 бр. оригинали, подписани от съответното 

представляващо лице участника и лицето, представляващо декларирания подизпълнител; 

6. Декларация по чл. 54, ал.1, т.4 от ЗОП – 1 бр. оригинал, подписан от представляващо лице 

участника; 

7. Декларация по чл. 54, ал.1, т. 5 от ЗОП – 1 бр. оригинал, подписан от представляващо лице 

участника; 

8. Декларация по чл. 54, ал.1, т. 7 от ЗОП – 2 бр. оригинали, подписани от съответните 

представляващи лица участника; 

9. Декларация по чл. 101, ал.11 от ЗОП – 1 бр. оригинали, подписан от представляващо лице 

участника; 

10. Декларация по чл. 3, т. 8 ЗИФОДРЮПДРК  – 3 бр. оригинали, подписани от съответните 

представляващи лица участника и лицето, представляващо декларирания подизпълнител; 

11. Договор за подизпълнение – копие заверено за вярност с оригинала; Декларация за 

използване на подизпълнител - оригинал; Декларация за съгласие от подизпълнител – 

оригинал; 

12. Представени са и неизискуеми документи - копия, заверени за вярност с оригинала на 

удостоверения за регистрация в СРЗИ, на договор за наем на медицинска апаратура, на 

документи, удостоверяващи професионална квалификация на посочен персонал. 

Комисията установи, че не са представени всички изискуеми документи за подбор, а 

именно: 

От посочения в офертата на участника подизпълнител, не са представени следните 

документи, от които да бъде удостоверено, че спрямо същия не са налице основанията за 

отстраняване, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 4, т. 5 и т. 7 и в чл. 101, ал. 11 ЗОП: 

- Декларация по чл. 54, ал.1, т.4 ЗОП; 

- Декларация по чл. 54, ал.1, т. 5 ЗОП; 

- Декларация по чл. 54, ал.1, т. 7 ЗОП; 

- Декларация по чл. 101, ал.11 ЗОП. 

Доколкото в глава 26 ЗОП и глава 9 ППЗОП, липсват специални правила относно 

подизпълнителите, то на основание чл. 195 ЗОП в случая приложения намира разпоредбата 

на чл. 66, ал. 2 ЗОП, съобразно която: Подизпълнителите трябва да отговарят на 
съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще 
изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.  
 

На основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 6  и чл. 195 ЗОП и 

предвид констатациите, посочени по-горе по отношение на офертата на участника 

„Медицински център Хелт“ ЕООД, настоящият протокол ще бъде изпратен на всички 

участници и публикуван в профила на купувача, а на участника „Медицински център 

Хелт“ ЕООД се предоставя срок от 5 работни дни от получаване на настоящия 

протокол, в който да представи на настоящата комисия документи, които съдържат 

променена и/или допълнена информация /Допълнително предоставената информация 

може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за 

получаване на оферти/. 
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След приключване разглеждането на документите за подбор, представени от участниците в 

настоящото събиране н оферти, с цел отстраняване на констатираните нередовности и 

несъответствия от офертата на участника „Медицински център Хелт“ ЕООД, настоящата 

комисия възлага на г-жа Рада Гьонова – председател на комисия, назначена със заповед № 

238/04.09.2018 г. на изпълнителния директор на ДП БСТ, да организира публикуване на 

настоящия протокол на Профила на купувача и изпращането му до участниците в 

провежданото събиране на оферти, в съответствие с изискванията на ЗОП и ЗЕС. 

Протоколът да се изпрати по електронен път, като писмото, с което се изпраща протоколът 

да се подпише цифрово с електронния подпис на председателя на комисията.  

 

Приложения: 

1. Протокол /списък/ за предаване на постъпили оферти от 04.09.2018 г.; 

2. Пълномощни – копия, 2 бр.; 

3. Декларации по чл.103, ал. 2 ЗОП от 04.09.2018 г. – 3 броя; 

4. Оферти, постъпили за участие в настоящата процедура – 2 броя 

 

Настоящият протокол, състоящ се от 5 страници, се състави и подписа днес: 04.09.2018 г., в 

13.10 часа, от назначената със Заповед № 238/04.09.2018 г. на изпълнителния директор на 

ДП БСТ, комисия както следва: 

 

/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/             /подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

……………………………..          ………………………… 

Рада Гьонова, председател            Десислава Стоянова, член 

 

/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

………………………….           

Адриана Борисова, член           

 

 


