
ПРОТОКОЛ № 1

от разглеждането, оценяването и класирането на постъпилите оферти за 
провеждане на открита процедура за възлагане на обще :твена поръчка с предмет: 

„Извършаване на медицински изследвания -  компю гърни томографии на 
амбулаторни и стационарни пациенти на „КОЦ -

Днес 04.10.2016 г. в 10:00 ч., в сградата на „Комплок 
Пловдив” ЕООД, находяща се в гр. Пловдив, бул. „Васил Апри. 
за провеждане на открита процедура за възлагане на оби е 
„Извършаване на медицински изследвания - компютърни то 
стационарни пациенти на „КОЦ - Пловдив” ЕООД” 
№201/04.10.2016г. на управителя на „КОЦ - Пловдив" ЕООД в

сен онкологичен център - 
юв" № 15а, се събра Комисия 

ствена поръчка с предмет: 
мографии на амбулаторни и 

назначена със Заповед 
ъстав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: адв. Елена Филева - външен юридически консултант в „КОЦ - 
Пловдив" ЕООД 
ЧЛЕНОВЕ:
1. Екатерина Манчева - Икономист обществени поръчф
2. Силвия Леонидова - и.д. гл. медицинска сестра в „КО Д
3. д-р Славея Измирлиева - н-к „Образна диагностика” i
4. Ива Панайотова - юрисконсулт в „КОЦ - Пловдив" Е( К

РЕЗЕРВЕНИ ЧЛЕНОВЕ:
1. адв. Юлиян Ковачев - Външен юридически консултант в „КОЦ - Пловдив" ЕООД,

На основание чл. 104 от ЗОП Комисията пристъпи кт 
разглеждането на постъпилите оферти за провеждане на откз 
на обществена поръчка с предмет „Извършаване на 
компютърни томографии на амбулаторни и стационарни п 
ЕООД”, открита с Решение №175/22.08.2016 г. След като пол 
ППЗОП с участниците и подадените оферти, Председателя 
членове на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал.2 о 

Комисията констатира, че са заявили участие и са 
участник, а именно:

№
по
ред

Участник вх.№ дата час

1 „ДКЦ II - Пловдив ” ЕООД, гр. Пловдив 1847 03.10.2016 11:47

Пловдив” ЕООД”

в „КОЦ - Пловдив" ЕООД 
- Пловдив" ЕООД 

„КОЦ - Пловдив" ЕООД 
ОД

м отварянето, проверката и 
ита процедура за възлагане 

медицински изследвания - 
циенти на „КОЦ - Пловдив” 

учи списъка по чл. 48, ал.6 от 
т на Комисията и всички 
ЗОП.
представили оферта един

Комисията започна работата си като на заседанието не 
на участниците в процедурата или техни упълномощен л 
представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията пристъпи към отваряне на запечатаната не 
чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, съдържаща офертата и приложени 
съответствието им с изискванията на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП.

присъстваха представители 
представители, както и

1розрачна опаковка по реда 
на участника и провери9, та

При отваряне на запечатаната непрозрачна опаковка н 
гр. Пловдив се оповести нейното съдържание и се установи,

„ДКЦ II - Пловдив ” ЕООД,
нвличието отделен запечатан
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плик с надпис "Предлагани ценови параметри". Членовете на 
върху плика "Предлагани ценови параметри" на този участник 
на подписи върху всички документи, съдържащи се в 
участника от членовете на Комисията.

тех

комисията положиха подписи 
. Пристъпи се към полагане 

ническото предложение на

След приключване на публичната част от заседаН 
продължи работата си.

Комисията пристъпи към разглеждане на документит 
съответствие с изискванията към личното състояние и кри^е 
от възложителя, както следва:

е
V7

1. „ДКЦ II - Пловдив ” ЕООД, гр. Пловдив -  оферта 
11:47 ч.:

След като подробно се запозна с представените от 
констатира:

Участника е декларирал, чрез представяне на Еди 
обществени поръчки (ЕЕДОП) [образец 1], попълнен в част 
В - Технически и професионални способности, т.1б), че пр 
изпълнил 4 /четири/ договора за изпълнена услуга на 
компютърни томографии на амбулаторни и стационарни 
приложени доказателства - списък за изпълнени договори 
регистър, в който е публикувана информация за доставката.

Комисията констатира пълно съответствие с и: 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложа 
Пловдив " ЕООД и го допуска до разглеждане на техническ

с вх. № 1847/03.10.2016 г.-

уча̂  :тника документи, комисията

искванията към личното 
теля за участника „ДКЦ II - 
ото предложение.

7/03.

СЪ У

ал
ука

Комисията пристъпи към разглеждане на техническот з 
„ДКЦ II - Пловдив ” ЕООД, гр. Пловдив -  оферта с вх. № 184

Комисията разгледа техническото предложение на 
съдържа следната информация:

- Предложение за изпълнение на поръчката в 
спецификация и изискванията на възложителя по чл. 39, 
образец №3, - на хартиен и електронен носител, с 
съдържание.

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения прое 
т. 1, буква „в" ПП30П - образец №4;

- Декларация за срока на валидност на офертата по чл. 3 
образец №5;

- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазен|1  

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила 
труд, по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д" ПП30П - образец №6;

- Декларацияпо чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 
друг участник - образец №7;

- Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 ЗОП
- Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икон 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с пре4 е 
свързаните с тях лица и техните действителни собственици 
образец №9;

- Сертификат за внедрена система за управление на 
издаден на името на „ДКЦ II - Пловдив ” ЕООД.

ието, Комисията реши да

по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за 
риите за подбор, поставени

н европейски документ за 
Критерии за подбор, раздел 
з последните три години е 
медицински изследвания - 

пациенти. Към ЕЕДОП са 
с посочване на публичен

предложение на участника 
.10.2016 г . -11:47 ч.:

шастника и констатира, че

тветствие с техническата 
. 3, т. 1, буква „б" ППЗОП - 
заното в Документацията

от

кт на договорпо чл. 39, ал. 3,

, ал. 3, т. 1, буква „г" ППЗОП -

задълженията, свързани с 
на заетостта и условията на

ЗОПза липса на свързаност с

образец №8;
омическите и финансовите 
ренциален данъчен режим, 
участник / подизпълнител-

качество ENISO 9001:2008,
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- Сертификат за диагностика, лечение и консултация на различни болести. 
Наблюдение и рехабилитация на болни. OHSAS 18001:2007 издаден на името на „ДКЦ II - 
Пловдив " ЕООД

- Удостоверение за вписване в регистъра на РЗИ, съгласно изискванията на Закона за 
здравето - нотариално заверено копие.

- Актуална лицензия за използване на източници на йонизиращи лъчения за 
медицински цели, издадена от АЯР - нотариално заверено копие;

- Декларация, че отговарят на изискванията на Наредба № 27 от 30 юни 2010 г. за 
утвърждаване на медицински стандарт „Образна диагностика"

- Попълнен проект на договор по приложен образец, подписан и подпечатан от 
участника;

Комисията констатира пълно съответствие на техническото предложение с 
предварително обявените условия и допуска участника „ДКЦ II - Пловдив " ЕООД до 
разглеждане и оценяване на техническото предложение.

Комисията пристъпи към оценяване на офертата на допуснатия участник, като 
класира участника по критерий "икономически най-изгодна оферта" по критерий за 
възлагане „оптимално съотношение качество/цена”. Оценяването и класирането на 
постъпилите оферти ще се извърши в съответствие с изискванията на чл. 70, ал.2, т. 3 от 
ЗОП.

К1 - Обща цена на предложението (сбор от единичните цени) - 75 точки
К2 - Срок за изготвяне и връщане на резултата от изследването в „КОЦ - Пловдив" ЕООД -
25 точки

Методика за оценка (К) на офертите:

К1 - Обща цена на предложението (сбор от единичните цени) -75 точки 
Този критерий се изчислява по следната формула:
К1 = (К1 минимум / К1 конкретна) * 75
К2 - Срок за изготвяне и връщане на резултата от изследването в „КОЦ -  Пловдив" ЕООД - 
25 точки
Този критерий се изчислява и по следната формула:
К2 = (К2 минимум / К2 конкретна) * 25

К = К1+ К2
Участникът събрал най-много точки се класира на първо място.

1.„ДКЦ II- Пловдив "ЕООД, гр.Пловдив-оферта с вх. № 1847/03.10.2016 г.:
Оценката по Показателя - Срок за изготвяне и връщане на резултата от изследването в 
„КОЦ - Пловдив" ЕООД се определя по следната формула:
К2 = (К2 минимум / К2 конкретна) * 25

Участника „ДКЦ II- Пловдив "ЕООД по критерия - Срок за изготвяне и връщане на 
резултата от изследването в „КОЦ - Пловдив" ЕООД е посочил - 20 /двадесет/ минути.

К2 = (20 минути / 20 минути) * 25
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Показател Срок за изготвяне и връщане на резултата от изследването в „КОЦ - 
Пловдив” ЕООД - К2 = 25 точки

Комисията приключи оценяването на техническите показатели и определи, че 
следва да се пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовите предложения, което 
Комисията реши да се извърши на 11.10.2016 година от 13:00 часа в гр. Пловдив, бул. 
„Васил Априлов" № 15а в сградата на „Комплексен онкологичен център - Пловдив" ЕООД.

Натоварва Председателя на Комисията да уведоми участника чрез публикуване на 
съобщение на интернет страницата на Възложителя в раздел „Профил на купувача”.

Комисията определя следващото си заседание за 11.10.2016 година - 13:00 часа.
С това Комисията приключи днешното си заседание в 13.00 часа.
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