.КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ” ЕООД
4000 Пловдив, бул. „В. Априлов” № 15 А, тел.: 032/643831, факс: 032/644388
E-mail: onkodis_pIovdiv@abv.bg

ПРОТОКОЛ № 1 / 15.09.2015 г.
Днес, 15.09.2015 г., в 10:00 ч., в сградата на „КОЦ - Пловдив” ЕООД, находяща се в
гр.Пловдив, бул. „Васил Априлов” № 15а, се събра Комисия за провеждане на открита
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на
високоспециализирани медицински изследвания на амбулаторни и стационарни пациенти на
„КОЦ - Пловдив” ЕООД по обособени позиции както следва:
Обособена позиция № 1: Извършване на имунохистохимични изследвания
Обособена позиция № 2: Извършване на сцинтиграфии
Обособена позиция № 3: Извършване на клинично-химични изследвания
Обособена позиция № 4: Извършване на микробиологични изследвания
Обособена позиция № 5: Извършване на имунохематологични изследвания
Обособена позиция № 6: ФИД и кръвно-газов анализ
Обособена позиция № 7: Извършване на изследвания по медицинска генетика”,
назначена със Заповед № 210/15.09.2015 г. на Управителя на „КОЦ - Пловдив” ЕООД, в
състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ива Панайотова - Юрисконсулт в „КОЦ - Пловдив" ЕООД
ЧЛЕНОВЕ:
1. Екатерина Манчева - икономист „Обществени поръчки” в „КОЦ - Пловдив” ЕООД;
2. д-р Яна Пиргова - началник ОКП в „КОЦ - Пловдив” ЕООД;
3. Стоянка Георгиева - ст.медицински лаборант в „КОЦ - Пловдив” ЕООД;
4. Гита Славова - Мирчева - и.д. гл. медицинска сестра в „КОЦ - Пловдив” ЕООД.
РЕЗЕРВЕНИ ЧЛЕНОВЕ:
1. Таня Дъвкова - зам.гл. счетоводител в „КОЦ - Пловдив” ЕООД;
2. адв. Юлиан Ковачев - външен юридически консултант в „КОЦ - Пловдив” ЕООД.
Комисията, назначена от Възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите,
започна работата си, след като получи от Възложителя списъка с участниците и представените
от тях оферти.
На днешното заседание на Комисията ще вземат участие резервните членове Таня Дъвкова
и адв. Юлиан Ковачев, на мястото на титулярните Екатерина Манчева и Гита Славова-Мирчева.
Участниците и представените от тях оферти са общо 2 (две) на брой и по реда на
постъпването им в деловодството са със следните входящи номера:
1. УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД - оферта с вх. № 1816/14.09.2015 г., 13:41 ч.;
2. СМДЛ „Хисто 2000” ЕООД - оферта е вх. № 1817/14.09.2015 г., 13:43 ч.
След получаване на Списъка с участниците и запознаването си с него, председателят и
членовете на Комисията подписаха и представиха на Възложителя декларации за липса на
обстоятелства по чл. 35, ал. 1 от ЗОП и за спазване на изискванията на чл. 35, ал. 2 от ЗОП.
На настоящото заседание на Комисията не присъстват представители на дружествата
участници, медиите и юридически лица с нестопанска цел.
Комисията се увери, че пликовете с офертите на участниците са плътни, непрозрачни,
запечатани и с ненарушена цялост. Председателят на Комисията констатира, съобразно
списъка, че всички оферти са подадени в срок.
1

Пристъпи се към отваряне на офертите по реда на постъпване им:
1. УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД - оферта с вх. № 1816/14.09.2015 г., 13:41 ч.
Участникът е представил оферта за Обособени позиции № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и
№ 7. Комисията отвори офертата на участника и установи, че са налице следните отделни
запечатани плика, както следва: Плик № 1 „Документи за подбор”, съдържащ седем отделни
запечатани плика за всяка от обособените позиции, за които участникът е подал оферта, в
съответствие с чл. 57, ал. 3 от ЗОП; Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” е
представен за всяка една от обособените позиции, за които участникът е подал оферта - № 1, №
2, № 3, № 4, № 5, № 6 и № 7, в съответствие с чл. 57, ал. 3 от ЗОП; Плик № 3 „Предлагана цена”
е представен за всяка една от обособените позиции, за които участникът е подал оферта - № 1,
№ 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и № 7, в съответствие с чл. 57, ал. 3 от ЗОП. Пликове № 3 „Предлагана
цена” бяха подписани от трима членове на Комисията, които остават запечатани и тяхното
съдържание не подлежи на разглеждане на този етап на процедурата. След отварянето на всеки
Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за съответните обособени позиции,
съдържащите се в тях документи бяха подписани от трима членове на Комисията. След това
действие, документите бяха върнати отново в съответния Плик № 2, тъй като не подлежат на
разглеждане на този етап от процедурата. Пристъпи се към отваряне на Плик № 1 - „Документи
за подбор” и Председателят на Комисията оповести всички съдържащи се в него документи и
провери съответствието им със списъка предоставен от Участника по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.
Комисията пристъпи към отваряне на офертата на:
2. СМДЛ „Хисто 2000” ЕООД - оферта с вх. № 1817/14.09.2015 г., 13:43 ч.
Участникът е представил оферта за Обособена позиция № 1. Комисията отвори офертата
на участника и установи, че са налице следните отделни запечатани плика, както следва: Плик
№ 1 „Документи за подбор”, в съответствие е чл. 57, ал. 3 от ЗОП; Плик № 2 „Предложение за
изпълнение на поръчката” за обособената позиция, за която участникът е подал оферта - № 1, в
съответствие с чл. 57, ал. 3 от ЗОП; Плик № 3 „Предлагана цена” за обособената позиция, за
която участникът е подал оферта - № 1, в съответствие е чл. 57, ал. 3 от ЗОП. Плик № 3
„Предлагана цена” се подписа от трима членове на Комисията, които остават запечатани и
тяхното съдържание не подлежи на разглеждане на този етап на процедурата. След отваряне на
Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за обособената позиция № 1
съдържащите се в него документи бяха подписани от трима членове на Комисията. След това
действие, документите бяха върнати отново в Плик № 2, който не подлежи на разглеждане на
този етап от процедурата. Пристъпи се към отваряне на Плик № 1 - „Документи за подбор” и
Председателят на Комисията оповести всички съдържащи се в него документи и провери
съответствието им със списъка предоставен от Участника по чл.56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.
С това си действие Комисията приключи днешното си заседание в 12:00 часа.
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