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вх. № 03-04-1554/21.09.2018 г. 

ПРОТОКОЛ № 3 
/с откоригирани технически грешки/ 

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

събиране на оферти вх. № 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, 21.09.2018 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/, предвид Решение № 257 от 21.09.2018 г. на изпълнителния 

директор на ДП БСТ за преразглеждане и оценка на 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 21.09.2018 г., комисията назначена със Заповед № 238/04.09.2018 г. на изпълнителния 

директор на ДП БСТ, се събра в 12.00 часа в административната сграда на ЦУ на ДП БСТ за 

преразглеждане на действията си по разглеждане на ценовите предложения на участниците, 

оценка и класиране на постъпилите в настоящото събиране оферти – Етап III. Предвид 

посоченото в Решение № 257 от 21.09.2018 г. на изпълнителния директор на ДП БСТ, 

нарушение на действията й по осъществяване на Етап III от работата си и следващите, 

комисията няма да преразглежда действията си по Етап I и Етап II. 

  

I. Резултати от преразглеждане на документите в Етап III - Проверка за 

съответствие на представените ценови предложения 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.  

В ценовото предложение са посочени:  
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- единични цени за извършване на съответен вид медицински преглед/изследване: 

Профилактичен медицински преглед 

 

Единична цена в лева, 

без ДДС 

 

Медицински прегледи от специалисти за всички 

служители: 

 

1) Интернист: 

 измерване на кръвно налягане, 

 аускултация на бял дроб, 

 ЕКГ – 12 канални отвеждания 

6 лева 

2) Офталмолог: 

 цветоусещане, 

 установяване на отклонения в зрителната острота, 

 изследване на очни дъна, 

 определяне на диоптри при отклонениния в зрението. 

6 лева 

3) Гастроентеролог – за мъжете: 

 снемане на общ гастроентерологичен статус. 
4 лева 

4) Мамолог – за жените: 

 снемане на общ мамологичен статус. 
4 лева 

5) АГ – за жените: 

 цитонамазка 
9 лева 

Изследвания при профилактичен преглед за всички 

служители: 

 

Лабораторни изследвания:  

Кръв: ПКК с автоматично диференциално броене  

(общо 22 показателя) 
2 лева 

Er, Leuc, Hb, СУЕ, глюкоза в кръвта, ДКК, липиден профил-

общ холестерол; LdL holesterol, триглецириди, чернодробни 

проби 

2 лева 

Биохимия: холестерол, кръвна захар 
4 лева 

Урина – албумин, седимент, захар, жл. пигмент, рн, отн.тегло, 

кръв в урината 
1 лев 

PSA – за всички мъже 
5 лева 

Инструментални изследвания:  

Ехомамография – за всички жени 5 лева 

Остеоденситометрия - за всички жени 4 лева 

Ехография на коремни органи – за всички жени и мъже 5 лева 

Ехография на щитовидна жлеза – за всички жени 5 лева 

Ехография на простата – за всички мъже 5 лева 

Скриннинг за всички служители:  

артериална хипертония, захарен диабет 0 лева 
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исхемична болест на сърцето, инфаркт на миокарда, мозъчен 

инсулт, карцином на простатната жлеза, карцином на млечната 

жлеза, заболявания на щитовидната жлеза, остеопороза 

0 лева 

0 лева 

 

-  единична цена за извършване на профилактичен преглед пакет за мъже без ДДС – 

98 бр. служителя: 40 лева; 

-  единична цена за извършване на профилактичен преглед пакет за жени без ДДС – 

980 бр. служителя: 57 лева; 

- обща цена за изпълнение на предмета на поръчката без ДДС – 1078 бр. служителя: 

59 780 лева. 

 

При извършен преглед за съответствие между цените изписани словом и цифром – не бе 

установено несъответствие; 

При извършен преглед за съответствие между единична цена за извършване на 

профилактичен преглед пакет за жени и единичните цени за извършване на съответен вид 

медицински преглед/изследване – бе установено несъответствие: посочената в офертата на 

участника единична цена за извършване на профилактичен преглед пакет за жени е 

завишена с 4 /четири/ лева.  
При извършен преглед за съответствие между единична цена за извършване на 

профилактичен преглед пакет за мъже и единичните цени за извършване на съответен вид 

медицински преглед/изследване – не бе установено несъответствие. 

При извършен преглед за съответствие между единична цена за извършване на 

профилактичен преглед пакет за жени и мъже, с посочената обща цена за изпълнение 

предмета на поръчката – бе установено несъответствие: посочената в офертата на участника 

обща цена за изпълнение предмета на поръчката е завишена с  3 920 лева. 

 

С оглед извършената констатация за несъответствие между посочени единични и общи 

цени, предвид даденото от Възложителя указание за формиране на цената в: 

- Обява № 225 от 24.08.2018 г. – част Обща прогнозна стойност на поръчката: 

„Участникът посочва в ценовото си предложение: 

- Единична цена за предоставянето на всеки един вид изследване/медицинска 

услуга от посочени в Техническата спецификация; 

- Единична цена за предоставянето на пакет изследвания/медицински услуги от 

посочените в Техническата спецификация, за мъже и за жени /цената на пакета 

следва да се формира на база единичните цени/; 

- Обща цена за предоставянето на всички видове изследвания/медицински услуги 

от посочените в Техническата спецификация на за общия посочен брой 

служители на възложителя – 1078 души, от които: жени - 980 и мъже – 98 

/общата цена следва да се формира на база единична пакетна цена за мъже и за 

жени/.“ 

 

- в образеца на Ценово предложение - Приложение № 6 към нея: 

 „ В случай на несъответствие между цена за изпълнение предмета на поръчката, 

изписана цифром и словом, за валидна се приема, посочената словом. В случай на 

несъответствие между единична цена, на база на която е формирана дадена обща цена, 

за валидна се приема, посочената единична цена и общата се коригира съответно.  В 
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случай, че бъде открито каквото и да е несъответствие, ще бъдем задължени да приведем 

цените изписани цифром с цените, изписани словом и/или общата цена, в съответствие с 

образуваната на база на нея единична цена, в определен от комисията срок.“, 

 

а така също и с оглед декларираната в офертата на този участник готовност да приведе 

изписаната от него обща цена, в съответствие с образуваната на база на нея единична 

цена, в определен от комисията срок,  

комисията счита, че следва да се даде възможност на този участник да отстрани допусната 

от него техническа неточност. 

Комисията разгледа предаденото й писмо вх. № 02-01-1552/21.09.2018 г. на участника ДЗЗД 

„Медичек“, в което установи, че освен причината за допусната неточност, са посочени и 

съответно коригираните цени за извършване на профилактичен преглед пакет за жени и 

общата цена за изпълнение на предмета на поръчката, а именно:  

- единична цена за извършване на профилактичен преглед пакет за жени: 53 лева; 

- обща цена за изпълнение на предмета на поръчката – 1078 бр. служителя: 55 860 

лева. 

Предвид извършената корекция от участника на посочените от него цени в писмо вх. № 02-

01-1552/21.09.2018 г., комисията не счита за необходимо да се предоставя допълнителен 

срок и приема така посоченото от него. 

 

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

1433/31.08.2018 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. 

В ценовото предложение са посочени:  

- единични цени за извършване на съответен вид медицински преглед/изследване: 

Профилактичен медицински преглед 

 

Единична цена в лева, 

без ДДС 

 

Медицински прегледи от специалисти за всички 

служители: 

 

6) Интернист: 

 измерване на кръвно налягане, 

 аускултация на бял дроб, 

 ЕКГ – 12 канални отвеждания 

6 лева 

7) Офталмолог: 

 цветоусещане, 

 установяване на отклонения в зрителната острота, 

 изследване на очни дъна, 

 определяне на диоптри при отклонениния в зрението. 

6 лева 

8) Гастроентеролог – за мъжете: 6 лева 



Протокол № 3 по чл. 97, ал. 4 ППЗОП вр. чл. 192 ЗОП на Комисия, назначена със Заповед № 238/04.09.2018 

г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ   

  Страница 5 

 снемане на общ гастроентерологичен статус. 

9) Мамолог – за жените: 

 снемане на общ мамологичен статус. 
2 лева 

10) АГ – за жените: 

 цитонамазка 
12 лева 

Изследвания при профилактичен преглед за всички 

служители: 

 

Лабораторни изследвания:  

Кръв: ПКК с автоматично диференциално броене  

(общо 22 показателя) 
2.50 лева 

Er, Leuc, Hb, СУЕ, глюкоза в кръвта, ДКК, липиден профил-

общ холестерол; LdL holesterol, триглецириди, чернодробни 

проби 

4 лева 

Биохимия: холестерол, кръвна захар 
3.35 лева 

Урина – албумин, седимент, захар, жл. пигмент, рн, отн.тегло, 

кръв в урината 
1.50 лев 

PSA – за всички мъже 
7 лева 

Инструментални изследвания:  

Ехомамография – за всички жени 4 лева 

Остеоденситометрия - за всички жени 4 лева 

Ехография на коремни органи – за всички жени и мъже 4 лева 

Ехография на щитовидна жлеза – за всички жени 4 лева 

Ехография на простата – за всички мъже 4 лева 

Скриннинг за всички служители:  

артериална хипертония, захарен диабет 

исхемична болест на сърцето, инфаркт на миокарда, мозъчен 

инсулт, карцином на простатната жлеза, карцином на млечната 

жлеза, заболявания на щитовидната жлеза, остеопороза 

0 лева 

0 лева 

0 лева 

 

-  единична цена за извършване на профилактичен преглед пакет за мъже без ДДС – 

98 бр. служителя: 44.35 лева; 

-  единична цена за извършване на профилактичен преглед пакет за жени без ДДС – 

980 бр. служителя: 53.35 лева; 

- обща цена за изпълнение на предмета на поръчката без ДДС – 1078 бр. служителя: 

56 629.30 лева. 

 

При извършен преглед за съответствие между цените изписани словом и цифром – не бе 

установено несъответствие; 

При извършен преглед за съответствие между единична цена за извършване на 

профилактичен преглед пакет за жени и единичните цени за извършване на съответен вид 

медицински преглед/изследване – не бе установено несъответствие. 
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При извършен преглед за съответствие между единична цена за извършване на 

профилактичен преглед пакет за мъже и единичните цени за извършване на съответен вид 

медицински преглед/изследване – не бе установено несъответствие. 

При извършен преглед за съответствие между единична цена за извършване на 

профилактичен преглед пакет за жени и мъже, с посочената обща цена за изпълнение 

предмета на поръчката – не бе установено несъответствие. 

 

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 55 860,00 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. ДЗЗД „Медичек“ с оферта с вх. №01-01-1432/31.08.2018 г., с която е предложена 

най-ниска обща цена за изпълнението на предмета на поръчката - 55 860,00  лева 

без ДДС. 

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

която е направено предложение за обща цена на изпълнение на предмета на 

поръчката, в размер на 56 629,30 лева без ДДС. 

 

С оглед извършеното преразглеждане 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 ДЗЗД „Медичек“ с оферта с вх. № 02-01-1432/31.08.2018 

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

2. Писмо вх. № 02-01-1552/21.09.2018 г. – 1 бр. 

 

Дата на предаване на Протокол № 3 от 21.09.2018 г. и приложенията към него, е датата, 

на която същият е входиран в деловодството на ЦУ на ДП БСТ. Протокол № 3 от 

21.09.2018 г. и Протокол № 1 от 04.09.2018 г. и Протокол № 2 от 17.09.2018 г. – в 

неотменената му част, а именно точки II-2 и II-3, 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. 
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Настоящият протокол се състои от общо 7 страници и се подписа от назначената със Заповед 

№ 238/04.09.2018 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ КОМИСИЯ както следва: 

 
п.заличен, чл. 2 ЗЗЛД      п.заличен, чл. 2 ЗЗЛД 
……………………………..          ………………………… 

Рада Гьонова, председател            Десислава Стоянова, член 

 
    п.заличен, чл. 2 ЗЗЛД 

………………………….           

Адриана Борисова, член           

 

УТВЪРЖДАВАМ Протокол вх. № 03-04-1554/21.09.2018 г. /състоящ се от Протокол № 

1 от 04.09.2018 г., от Протокол № 2 от 17.09.2018 г. – т. II-2 и II-3 и от Протокол № 3 от 

21.09.2018 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: 21.09.2018 г.                     Възложител: п. заличен, чл. 2 ЗЗЛД 

Дамян Дамянов, 

„Изпълнителен директор на  

ДП „Български спортен тотализатор“  
 


