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П Р О Т О К О Л

Ha 06.03.2019 година в 14:00 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН-51/06.03.2019 г. комисия в състав: 
Председател:

1) арши мениджър „Безопасност и здраве при работа основни членове:
2) ~ и т „Безопасност и здраве при работа;
3 )  . .-.f Старши специалист „Снабдяване";
и резервни членове:

4) - Експерт „Безопасност и здраве при работа;
5) - Експерт „Безопасност и здраве при работа;
6) Експерт „Безопасност и здраве при работа;
7) I -  Експерт „Безопасност и здраве при работа;;
8) )ва - Мениджър „Снабдяване";
9) а - Старши бизнес анализатор
10 в - Старши специалист „Снабдяване";
11 арши специалист "Снабдяване";
12; 1 - Старши специалист „Снабдяване";
13; а - Старши специалист „Снабдяване";
14; - Старши специалист „Снабдяване";
15) Борисова - Старши специалист „Снабдяване";
16) за - Старши специалист „Снабдяване";
17) - Координатор „Снабдяване";
18) - Старши специалист „Снабдяване";

се събра във връзка с обява за събиране на оферти по Закона за обществени поръчки (ЗОП), 47641-МВ 1 А -611 и 
предмет „Извършване на предварителни и периодични медицински прегледи на служители на Софийска вода", 
публикувана на 18.02.2019 г. в Регистъра за обществени поръчки към АОП под ID номер 9085720, и на основание чл. 97 и 
правилата определени в ППЗОП, да отвори, оповести, разгледа и оцени получените оферти и да класира участниците.
На публичното заседание на комисията на 06.03.2019 година в 14:00 часа не присъстваха участници или техни 
упълномощени представители.

;
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Комисията получи от Председателя Регистър на участниците, подали оферти и Протокол по чл. 48, ал.б от ППЗОП. 
Членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП и чл. 51, ал. 8 - 10 и 13, във връзка с чл. 97, ал. 2 
от ППЗОП.
Председателят на комисията, назначена от Възложителя, пристъпи към отваряне, преглед и обявяване на ценовите 
предложения на подадените от участниците оферти, по реда на постъпването им, съгласно входящия регистър:__________

№ 1 2
Дата и час на подаване: на 27.02.2019 г. в 14:56 часа на 05.03.2019 г. в 09:35 часа
Участник- фирма: МЦ Сима Мед ООД, 

ЕИК 200159008
„Медицински Център Кристал" ЕООД 
ЕИК 204225021

Седалище и адрес на 
управление:

гр. Благоевград 2700, ул. Крали Марко 
№ б гр. София, ул. Осогово № 55

Тел.: 02 423 3939, 0889 543 0530 02 42 00 359
Факс: не е посочен не е посочен
Имейл: office@divamed.info info@mdckristal.eu
Представляван от: Димитър Йорданов Цветин Георги Илиев Дормишев - Управител
Адрес за кореспонденция: гр. София 1680, ул. Лъвски рид № 12, бл.7 гр. София, ул. Осогово № 55
Ценово предложение: Обща цена: 65 460,00 лв. без ДДС Обща цена: 62 754,00 лв. без ДДС

№ 3
Дата и час на подаване: на 05.03.2019 г. в 15:26 часа
Участник- фирма: „Медицински Център Фи Хелт" АД, 

ЕИК 201327314
Седалище и адрес на гр. София, ул. Професор Александър Фол
управление: № 2, вх. В, ет. 1
Тел.: 02 445 66 66
Факс: 02 445 66 69
Имейл: medc@sofia.fihealth.bg
Представляван от: Даниела Георгиева Чавдарова- Кирова 

Изпълнителен директор
Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Професор Александър Фол 

№ 2, вх. В, ет. 1
Ценово предложение: Обща цена: 65 825,00 лв. без ДДС
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1. Участник „Медицински Център Сима Мед" ООД - Комисията отвори офертата за участие на Участника и обяви 
ценовото предложение и съдържащите се в плика с офертата документи. Членовете на комисията подписаха 
техническото и ценово предложение на Участника.

2. Участник „Медицински Център Кристал" ЕООД - Комисията отвори офертата за участие на Участника и обяви 
ценовото предложение и съдържащите се в плика с офертата документи. Членовете на комисията подписаха 
техническото и ценово предложение на Участника.

3. Участник „Медицински Фи Хелт" АД - Комисията отвори офертата за участие на Участника и обяви ценовото 
предложение и съдържащите се в плика с офертата документи. Членовете на комисията подписаха техническото и 
ценово предложение на Участника.

С извършване на описаните по-горе действия приключи публичната част от заседанието на комисията.
На поредица от закрити заседания, комисията в състав Христина Донева, Христа Кадиева и Марияна Братованова 
разгледаха по същество подадените документи в офертата за участие, с цел да констатират тяхното съответствие с 
изискванията, поставени от Възложителя:

4. Участник „Медицински Център Сима Мед" ООД
След прегледа на представените документи, комисията констатира, че участникът е представил всички изискуеми 
документи, които отговарят на изискванията на Възложителя.

5. Участник „Медицински Център Кристал" ЕООД
След прегледа на представените документи, комисията констатира, че участникът е представил всички изискуеми 
документи, които отговарят на изискванията на Възложителя.

6. Участник „Медицински Център Фи Хелт" АД
След прегледа на представените документи, комисията констатира, че участникът е представил всички изискуеми 
документи, които отговарят на изискванията на Възложителя.

Комисията пристъпи към оценка на техническите предложения на участниците, по показател Качествени показатели, 
която се формира на базата на представените от всеки участник технически предложения.

Качествени показатели Предложение на Предложение Предложение
участник на участник на участник

„Медицински „Медицински „Медицински
Център Сима Център Център Фи

Мед" ООД Кристал" ЕООД Хелт" АД
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Точки
1.Участникът има мобилна медицинска 
структура за извършване на прегледи 

на място в периферните бази на 
Изпълнителя

20 20 0

2. Участникът предлага поне две 
лечебни заведения*, в които ще се 
извършват предварителните и 
периодични медицински прегледи

10 10 0

брой точки 30 30 0

7. Комисията извърши оценка на постъпилите оферти, съответстващи на определените в обявата условия, по критерий 
„оптимално съотношение качество/цена" въз основа на следната методика за оценка:

Показател 1 -  „Предложена цена" с максимален брой точки 70.
Участникът е попълнил предлаганата от него единична цена за всяка една позиция в Ценова таблица от раздел Б: Цени и 
данни, към договора. На оценка подлежи стойността (Общо), получена като сбор от общите стойности по 
редове/произведението на коефициента за тежест по единичната цена/ . Участникът с най-ниска стойност (Обща цена) 
получава 70 точки. Оценката на всеки от останалите участници се получава като най-ниската стойност (Обща цена) се 
умножи по 70 и резултатът се раздели на стойност (Обща цена) от съответния участник и частното се закръгли до втория 
знак след десетичната запетая.
Показател 2 -„Качествени показатели" с максимален брой точки 30..
Оценката по показател (КП) се формира на базата на представените от всеки участник технически предложения.
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ОЦЕНКА

№ Участник П1 Оценка
точки П2 КО=П1+П2

1. „Медицински Център 
Сима Мед" ООД 65 460,00 67,11 30 97,11

2. „Медицински Център 
Кристал" ЕООД 62 754,00 70,00 30 100

3. „Медицински Център Фи 
Хелт" АД 65 825,00 66,73 0 66,73

8. Въз основа на извършената оценка комисията предлага на Възложителя класиране на участниците подали оферти, 
съответстващи на определените в Обявата условия, както следва:
1. „Медицински Център Кристал" ЕООД
2. „Медицински Център Сима Мед" ООД
3. „Медицински Център Фи Хелт" АД
Комисията предлага на Възложителя да избере:
9. „Медицински Център Кристал" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Осогово № 55, 
представлявано от Георги Илиев Дормишев - Управител за изпълнител на „Извършване на предварителни и 
периодични медицински прегледи на служители на Софийска вода".

Работата на Комисията завърши на .. LLса....  ..2019 г. с подписване на настояшияЗ^ватокол.

КОМИСИЯ / Стр. 5



I

' *

r-


