Вх. № 04-03-1525
Дата: 17.09.2018 г.

ПРОТОКОЛ № 2
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, 17.09.2018 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:
На 17.09.2018 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
продължаване работата си по оценка и класиране на постъпилите в настоящото събиране
оферти.
II-2 Разглеждане на допълнително представени от участници в събирането документи;
определяне на участниците, които отговарят на изискванията за лично състояние и
подбор, поставени от възложителя:
От извършените от комисията до момента действия, отразени в съставения Протокол № 1
от 04.09.2018 г., в една от подадените оферти, тази на „Медицински център Хелт“ ЕООД, с
вх. № 02-01-1433/31.08.2018 г., бе установена непълнота на информацията, поради което и
на основание чл. 54, ал. 8 и ал. 7 ППЗОП вр. чл. 104, ал. 6 и чл. 195 ЗОП, изготвеният от
Комисията протокол, е изпратен до всички участници в процедурата и е публикуван в
Профила на купувача на една и съща датата, а именно: 04.09.2018 г. Протоколът е изпратен
по електронен път, чрез подписано електронно съобщение, до всички участници и е получен
от тях на 04.09.2018 г. /доказателства за тези обстоятелства са приложени към настоящия
протокол/. Така срокът за представяне на допълнителни документи, които съдържат
променена и/или допълнена информация от участника „Медицински център Хелт“ ЕООД,
изтича на 12.09.2018 г. В този срок допълнителни документи са представени от участника
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„Медицински център Хелт“ ЕООД – плик с вх. № 02-01-1454/05.09.2018 г. За представянето
на документи към настоящия протокол е приложен приемателно-предавателен протокол,
подписан от председателя на комисията и Директор дирекция „Обща администрация“.
Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи от
участника „Медицински център Хелт“ ЕООД към оферта с вх. № 02-01-1433/31.08.2018 г.,
подадена за участие в настоящото събиране на оферти:
След отваряне на плик с вх. № 02-01-1454/05.09.2018 г., се установи, че същият съдържа
следните документи:
- Декларация по чл. 54, ал.1, т.4 ЗОП, подписана от представляващия подизпълнител, обявен
в офертата на участника;
- Декларация по чл. 54, ал.1, т. 5 ЗОП, подписана от представляващия подизпълнител, обявен
в офертата на участника;
- Декларация по чл. 54, ал.1, т. 7 ЗОП, подписана от представляващия подизпълнител, обявен
в офертата на участника;
- Декларация по чл. 101, ал.11 ЗОП, подписана от представляващия подизпълнител, обявен
в офертата на участника.
От извършената от комисията проверка на горепосочените документи и на тези,
представени първоначално от този участник и описани в Протокол № 1/04.09.2018 г. за установяване съответствието на участника „Медицински център Хелт“ ЕООД с
поставените от възложителя изисквания - към личното състояние, бе установено че
същият е представил всички изискуеми документи за подбор, няма констатирани
липсващи документи и/или несъответствия с изискванията за лично състояние на този
участник.
II-3 Резултати от разглеждане на документите в 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.
1.
Оферта на участника ДЗЗД „Медичек“, с вх. № 02-01-1432/31.08.2018 г.:
Участникът е представил техническо предложение, попълнено по образец, съобразно
изискванията на Възложителя и съответстващо на Техническите спецификации към Обявата
за събиране на оферти. С техническото предложение е направена оферта за изпълнение на
дейностите, включени в обхвата на услугата, обект на поръчката; същото съответства в
пълна степен с поставените от Възложителя изисквания за изпълнение предмета на
поръчката. От представените документи от офериращото лице, може да се установи, че
офертата му отговаря на поставените от закона и Възложителя изисквания за техническо
изпълнение предмета на поръчката.
2.
Оферта на участника „Медицински център Хелт“ ЕООД с вх. № 02-011433/31.08.2018 г.:
Участникът е представил техническо предложение, попълнено по образец, съобразно
изискванията на Възложителя и съответстващо на Техническите спецификации към Обявата
за събиране на оферти. С техническото предложение е направена оферта за изпълнение на
дейностите, включени в обхвата на услугата, обект на поръчката; същото съответства в
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пълна степен с поставените от Възложителя изисквания за изпълнение предмета на
поръчката. От представените документи от офериращото лице, може да се установи, че
офертата му отговаря на поставените от закона и Възложителя изисквания за техническо
изпълнение предмета на поръчката.
II-4 Резултати от разглеждане на документите в 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 на офертите.
1. Оферта на участника ДЗЗД „Медичек“, с вх. № 02-01-1432/31.08.2018 г.:
Участникът е представил ценово предложение, попълнено съобразно изискванията на
Възложителя, съдържащо всички изискуеми се части и данни, в рамките на определения от
Възложителя максимален финансов ресурс за изпълнението на предмета на поръчката. От
представеното ценово предложение от това офериращо може да се установи, че същото
отговаря на поставените изисквания от закона и от Възложителя, посочени в Обявата.
2. Оферта на участника „Медицински център Хелт“ ЕООД с вх. № 02-011433/31.08.2018 г.:
Участникът е представил ценово предложение, попълнено съобразно изискванията на
Възложителя, съдържащо всички изискуеми се части и данни, в рамките на определения от
Възложителя максимален финансов ресурс за изпълнението на предмета на поръчката. От
представеното ценово предложение от това офериращо може да се установи, че същото
отговаря на поставените изисквания от закона и от Възложителя, посочени в Обявата.
Поради представени две оферти не е приложимо прилагането на чл. 72 ЗОП.
Извършване на оценка на валидно представените оферти, съгласно критерия за оценка,
посочен в Обявата:
Критерий за оценка – най-ниска предлагана цена.
Предложения на участниците по посочения критерии:
1. ДЗЗД „Медичек“ предлага обща цена на изпълнение на предмета на поръчката, в
размер на 59 780,00 лева без ДДС.
2. Медицински център Хелт“ ЕООД предлага обща цена за изпълнение на предмета на
поръчката в размер на 56 629, 30 лева без ДДС.
КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИ:
1. „Медицински център Хелт“ ЕООД с оферта с вх. № 02-01-1433/31.08.2018 г., с
която е предложена най-ниска обща цена за изпълнението на предмета на
поръчката - 56 629,30 лева без ДДС.
2. ДЗЗД „Медичек“ с оферта с вх. №01-01-1432/31.08.2018 г., с която е направено
предложение за обща цена на изпълнение на предмета на поръчката, в размер
на 59 780,00 лева без ДДС.
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С оглед извършеното разглеждане и оценяване на постъпилите оферти за участие в
проведеното събиране на оферти за възлагане на поръчка с наименование:
назначената комисия със Заповед № 238/04.09.2018 г. на Изпълнителния директор на
ДП БСТ, определя офертата на „Медицински център Хелт“ ЕООД с оферта с вх. № 0201-1433/31.08.2018 г., за валидна такава и с икономически най-изгодна оферта,
съобразно избрания критерий за оценка и предлага да й бъде възложено изпълнението
на горепосочената поръчка.
Приложения:
1.
Протокол за предаване на допълнително постъпили документи от 14.09.2018 г.
2.
Оферти, постъпили за участие в настоящата процедура – 2 броя
Дата на предаване на Протокол № 1 от 04.09.2018 г. и Протокол № 2 от 17.09.2018 г.
/настоящия протокол/ и приложенията към него, е датата, на която същите са
входирани в деловодството на ЦУ на ДП БСТ. Двата протокола общо съставляват
протокола по чл. 97, ал. 4 ППЗОП вр. чл. 192 ЗОП, изготвен от Комисията, назначена
със Заповед № 238/04.09.2018 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ.
Настоящият протокол се състои от общо 4 страници и се подписа 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
УТВЪРЖДАВАМ Протокол вх. № 04-03-1525/17.09.2018 г. /състоящ се от Протокол №
1 от 04.09.2018 г. и от Протокол № 2 от 17.09.2018 г./, изготвен от комисия, назначена
със Заповед № 238/04.09.2018 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ, на основание
чл. 97, ал. 4 ЗОП, след запознаване със съдържанието му и приложенията към него:
Дата:18.09.2018 г.

Възложител: /подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/
Дамян Дамянов,
„Изпълнителен директор на
ДП „Български спортен тотализатор“
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