
4000 бул."В. Априлов" 15 а тел.:032/ 64 38 31 факс: 032/ 64 43 88

E-mail: onkodis_plovi

“Комплексен онкологичен център -  Пловдив” ЕООД

П Р О Т О К О Л  №  1

Днес, 16.03.2015 г., в 10:00 часа, в гр. Пловдив -  административна сграда на 
„Комплексен онкологичен център -  Пловдив" ЕООД, гр. Пловдив, бул. "В. Априлов" № 15 А, 
назначената със Заповед № 63/16.03.2015 г. на Управителя на „Комплексен онкологичен център 
-  Пловдив" ЕООД комисия в състав:

Председател:
Екатерина Манчева -  икономист „Обществени поръчки” в „КОЦ-Пловдив” ЕООД 
Членове:
1. Ива Панайотова -  юрисконсулт в „КОЦ -  Пловдив” ЕООД
2. Милена Грозева -  главна медицинска сестра в „КОЦ -  Пловдив” ЕООД

Резервни членове:
1. Милена Билярова -  старши юрисконсулт в „КОЦ -  Пловдив” ЕООД

Комисията започна работа по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти 
съгл. гл. 8 „а” от ЗОП по проведена процедура с предмет: „Избор на обществена пералня за 
услуги по почистване, дезинфекциране на облекло, постелъчен и друг болничен инвентар 
за нуждите на „Комплексен онкологичен център -  Пловдив” ЕООД”.

С утвърдената Публична покана № 966/04.03.2015 г., Управителят е определил 
оценяването на офертите да се извършва по критерия „икономически най-изгодна оферта”, 
при следните критерии:

К1 -  Обща цена на предложението /сбор от единичните цени/ -  70%
К2 -  Срок за изпълнение на услугата -  30%

Методика за определяне на комплексната оценка /КО/ на офертите:
К1 -  Обща цена на предложението /сбор от единичните цени/ -  70 точки 
Този критерий се изчислява по следната формула:
К1 = /К1 минимум / К1 конкретна/ * 70
К2 -  Срок за изпълнение на услугата -  30 точки
Този критерий си изчислява и по следната формула:
К2 = /К2 минимум / К2 конкретна/ * 30

Комплексна оценка 
КО = К1+ К2

Председателят на Комисията получи от деловодството на „КОЦ-Пловдив” ЕООД 
постъпилите оферти за участие в процедурата, подадени преди изтичане на крайния срок за



подаване на оферти, които са общо 1 (една) на брой, подадена в определения от Възложителя 
срок, както следва:

1. „Рефреш” ООД, ЕИК 115941327, с адрес в гр. Пловдив, ул. „Хан Кубрат” № 1, 
партер с вх. № 582/13.03.2015 г., 15:00 ч.

Членовете на комисията попълниха Декларация за липсата на обстоятелства по чл. 35, 
ал. 3 от ЗОП.

На днешното заседание на Комисията не присъстват представители на фирмата участник 
или други лица.

Комисията пристъпи към отваряне на плика с офертата на участника по реда на тяхното 
постъпване във входящия регистър:

1. „Рефреш” ООД, с вх. № 582/13.03.2015 г., 15:00 ч., представена в плътен, 
непрозрачен, запечатан плик с ненарушена цялост.

Комисията пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовото предложение на 
участника „Рефреш” ООД, което е в размер на сумата от 21,48 лв. (двадесет и един лева и 
четиридесет и осем стотинки) обща цена на предложението/сбор от единичните цени без ДДС. 
Съгласно заложените от Възложителя критерии за комплексно оценяване, участникът е 
посочил:

По критерия К1 — обща цена на предложението /сбор от единичните цени/, участникът е 
предложил 21,48 лв. (двадесет и един лева и четиридесет и осем стотинки) единична цена без 
ДДС.

По критерия К2 -  срок за изпълнение на услугата -  9 (девет) часа.

Комисията разгледа представените от участника документи и констатира, че Участникът 
„Рефреш” ООД е представил всички документи, изискани от Възложителя, касаещи 
търговското представителство на дружеството. Техническото предложение на участника 
отговаря на Техническата спецификация на Възложителя. Представените мостри напълно 
съответстват с техническото предложение на участника и изискванията на Възложителя. 
„Рефреш” ООД е представил всички изискуеми от Възложителя документи отнасящи се до 
техническите изисквания за изпълнение на поръчката.

Комисията пристъпи към оценяване на допуснатата оферта на участника по реда на 
подаването им, съобразно посочената методика на оценяване:

1. „Рефреш” ООД, с вх. № 582/13.03.2015 г., 15:00 ч.

К1 =(21,48 лв./ 21,48 лв./) * 70 = 70 т.
К2 = (9 ч./9 ч.) * 30 = 30 т.
КО = 70 т.+ 30 т. = 100 т.

След приключване на оценяването Комисията пристъпи към класиране на участниците в 
процедурата както следва:

1. „Рефреш” ООД -100 т.

С оглед на гореизложеното Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за 
„Избор на обществена пералня за услуги по почистване, дезинфекциране на облекло, 
постелъчен и друг болничен инвентар за нуждите на „Комплексен онкологичен център -  
Пловдив” ЕООД” с „Рефреш” ООД



Комисията приключи работата си в 12:00 ч. на 16.03.2015 г.
Настоящият протокол се изготви и подписа от председателя и членовете на Комисията в 

един екземпляр и се предаде на Възложителя ведно с документацията на участниците за 
запознаване със съдържанието му и утвърждаване.
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