ПРОТОКОЛ
за разглеждането и оценката на офертите и класирането на участниците за
възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти
Днес, 01.07.2019 г. от 10:00 ч в сградата на общинска администрация
Ихтиман, гр.Ихтиман, ул.“Цар Освободител“ 123, IV етаж, Комисия назначена със
Заповед № 894/01.07.2019 г. на Кмета на Община Ихтиман, в състав:
Председател: инж.Тони Кацаров – зам. кмет на община Ихтиман
Членове:
1. Иво Тодоров - адвокат;
2. Даниел Грънчаров – юрисконсулт;
се събра със задача да разгледа и оцени офертите, събрани чрез публикуване на
обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА, ИНСТАЛАЦИЯ
/МОНТАЖ/,
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРИЕМНО ИЗПИТВАНЕ,
ПРЕДАВАНЕ В ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПРАВНО СЪСТОЯНИЕ, ОБУЧЕНИЕ НА
ПЕРСОНАЛА
ЗА РАБОТА,
ГАРАНЦИОННО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА
РЕНОВИРАН
СКОПИЧНО-ГРАФИЧЕН РЕНТГЕНОВ АПАРАТ И ИЗРАБОТКА НА
ЛИЦЕНЗИОННА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА АЯР И НЦРРЗ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ ИХТИМАН“, обявена с обява № 757 / 11.06.2019 г. на Кмета на Община Ихтиман.

Съгласно чл. 187, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП на 12.06.2019 г. в профила на купувача на
интернет
адрес
http://www.ihtimanobshtina.com/index.php?pg=93&objtype=6&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issuedat
e%20desc&obj_id=908, е публикувана обява за събиране на оферти с
№ 757/11.06.2019 г. за горепосочената обществена поръчка със срок за получаване на
офертите – до 17:00 часа на 24.06.2019 г.
На 12.06.2019 г, Възложителят е публикувал в Агенцията за обществени
поръчки /АОП/ „Информация за публикуване на профила на купувача обява за
обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП“ под ID 9089146.
В първоначалния определен срок за получаване на офертите в деловоството на
община Ихтиман е постъпила само 1 /една/ оферта.
На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП срокът за подавене на оферти е удължен до
17:00 часа на 28.06.2019 г. с публикуване на
„Информация за удължаване
първоначални срок за подаване на оферти“ в АОП под ID № 9089557. В новия
определен срок за подаване на оферти не са постъпили други оферти.
Съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, Председателят на комисията получи
получените оферти, за което подписа протокол. Съгласно този протокол, в
установения краен срок за получаване на офертите, след удължаването на срока, а
именно 28.06.2019 г. - 17:00 часа, са получени следните оферти:
№ Входящ №

Дата

Час

Участник
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1

70.00-140

24.06.2019 11:17 „Медиком 2000“ ООД

На откритото заседание на Комисията не присъстват представители на
участниците.
След запознаването с входящия регистър на офертите, всеки един от членовете на
Комисията подписа декларация в съответствие с изискванията на чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
След извършване на гореописаните действия и направени уточнения, относно
редовността на офертата, а именно: представена в срок, в запечатан непрозрачен плик и
с ненарушена цялост, Комисията пристъпи към отваряне на единствената подадена
оферта за участие в обществената поръчка.
Председателят на комисията оповести гласно документите, съдържащи се в
офертата на „Медиком 2000“ ООД:
 Списък с представените документи – Образец № 1
 Административни сведения за участника – Образец № 2
 Актуално състояние на участника;
 Декларация по чл. 54, ал.1от ЗОП – Образец № 3 – 2 бр.;
 Декларация по чл. 66, ал.1от ЗОП – Образец № 4
 Декларация относно обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ – Образец № 6 –
2 бр.;
 Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикцията с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици – Образец № 8
 Декларация за съгласие за обработка на лични данни – Образец № 9 – 2 бр.;
 Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 10
 Сравнителна таблица – Образец № 11
 Технически данни за предлаганото оборудване;
 Ценово предложение – Образец № 12;
 Удостоверение за регистрация от АЯР;
 Съдебно решение;
 Декларация за извършени доставки, сходни с предмета на настоящата
обществената поръчка;
 Списък на сключените договори, сходни с предмета на настоящата обществена
поръчка;
 Копие на сключени договори придружени с Удостоверения за добро
изпълнение;
 Копия на валидни сертификати ISO9001, ISO14001, ISO18001;
 Сертификат ISO13485;
 Сертификати за обучени сервизни специалисти от сервизен специалист обучен
от фирмата производител за работа със същата или подобна апаратура;
 Копия от валидни калибровъчни сертификати измервателна апаратура за
неинвазивно измерване на основните параметри на експозицията (kV, mAs, mA
и s, както и копие от фактура за закупуване на същата апаратура;
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 Копие от договор за дозиметричен контрол, придружен с протоколи за контрол
на индивидуалните дозиметри за последните две години;
 Декларация за доставка на сервизни части и поддръжка на софтуера на
предлаганото оборудване.
…………………………………………
На основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, председателят на комисията обяви ценовото
предложение на участника, както следва:
 58 875.00 (петдесет и осем хиляди осемстотин седемдесет и пет лева) без ДДС;
С отваряне на постъпилата оферта, оповестяване на съдържащите се в нея
документи и обявяване на ценовото предложение на участника, приключи публичната
част от заседянието.
1. Комисията продължи своята работа на закрито заседание, като провери
съответствието на постъпилата оферта с поставените от възложителя изисквания. В
хода на своята работа при разглеждането на офертата, комисията констатира следното:
1.1 Налице е съответствие с изискванията за лично състояние поставени от
възложителя:
 Към офертата са представени всички
изискуеми от възложителя
документи;
 Представляващити дружеството управители са декларирали липса на
обстоятелствата по по чл. 54, ал. 1 от ЗОП
1.2 Участникът е представил следните документи, доказващи съотвествието с
минималните изисквания на възложителя за годност /правоспособност за
упражняване на професионална дейност и техническите и професионални
способности:
 Съдебно решение;
 Декларация за извършени доставки, сходни с предмета на настоящата
обществената поръчка;
 Списък на сключените договори, сходни с предмета на настоящата обществена
поръчка;
 Копие на сключени договори придружени с Удостоверения за добро
изпълнение;
 Копия на валидни сертификати ISO9001, ISO14001, ISO18001;
 Сертификат ISO13485;
 Сертификати за обучени сервизни специалисти от сервизен специалист обучен
от фирмата производител за работа със същата или подобна апаратура;
 Копия от валидни калибровъчни сертификати измервателна апаратура за
неинвазивно измерване на основните параметри на експозицията (kV, mAs, mA
и s, както и копие от фактура за закупуване на същата апаратура;
 Копие от договор за дозиметричен контрол, придружен с протоколи за контрол
на индивидуалните дозиметри за последните две години;
 Декларация за доставка на сервизни части и поддръжка на софтуера на
предлаганото оборудване.
При разглеждане на офертата на „Медиком 2000“ ООД, комисията констатира,
че тя отговаря на предварително обявените условия от възложителя и е налице
съответсвие на участника с критериите за подбор, поставени от възложителя.
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2. След като извърши по-горе посочените действия, комисията продължи своята
работа като пристъпи към оценяване на офертата на допуснатия до оценяване
участник „Медиком 2000“ ООД, съобразно избрааният от възложителя критерий за
оценка на офертите „икономически най-изгодна оферта“. Икономически най-изгодната
оферта се определя въз основа на критерий за възлагане – оптимално съотношение
качество/ цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.
Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с
предварително обявените от възложителя условия.
Показателите, формиращи комплексната оценка на офертите са:
(Пд) – Срок за доставка на оборудването
(Пц) – Ценовото предложение на участника по показател Обща цена,
предложена от участника цена в лева, без ДДС.
Оценка по показател (Пд)
Пд = (Ср min / Ср n ) *50
където:
Ср min е най-кратък предложен срок за доставка от участник
Ср n е срок за изпълнение, предложен от конкретен участник
Оценка по показател (Пц)
Пц = (Пц min / Пц n ) *50
където:
Пц min – най-ниската предложена обща цена от участник, допуснат до класиране в
лева, без ДДС
Пц n - е общата цена, предложена от конкретен участник за изпълнение на предмета
на поръчката в лева, без ДДС.
Комплексната оценка на офертите се формира по следната формула:
(КО) = (Пд) + (Пц)
1. Показателят „Срок за доставка на оборудването” (Пд)
Пд = (1 / 1 ) *50 = 50 точки
2. Показател „Ценово предложение” (Пц)
Пц = (58 875 /58 875 ) *50 = 50 точки
3. Комплексната оценка (КО)
КО = 50 + 50 = 100 точки
След разглеждане на единствената подадена оферта и в резултат на извършената
оценка, Комисията РЕШИ:
КЛАСИР А:
На първо място участникът „Медиком 2000“ ООД.
Комисията предлага на Кмета на Община Ихтиман да сключи договор за
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изпълнение на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА, ИНСТАЛАЦИЯ
/МОНТАЖ/,
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРИЕМНО ИЗПИТВАНЕ,
ПРЕДАВАНЕ В ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПРАВНО СЪСТОЯНИЕ, ОБУЧЕНИЕ НА
ПЕРСОНАЛА ЗА РАБОТА,
ГАРАНЦИОННО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА
РЕНОВИРАН СКОПИЧНО-ГРАФИЧЕН РЕНТГЕНОВ АПАРАТ И ИЗРАБОТКА НА
ЛИЦЕНЗИОННА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА АЯР И НЦРРЗ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ ИХТИМАН“ с участника класиран на първо място, а именно: „МЕДИКОМ 2000“

ООД.
Комисията приключи работата си със съставянето на настоящия протокол на
08.07.2019 г в 14:30 ч, който представя на Възложителя за утвърждаване ведно с
всички документи по горе описаната процедура.
Особено мнение от членовете на комисията не бе изказано.

КОМИСИЯ:
Председател:

...............П*...................
/инж. Тони Кацаров/

Членове: 1. ...............П*........................
/Иво Тодоров/

2. ..................П*........................
/Даниел Грънчаров/

Възложител:………П*………………..…
Калоян Ангелов Илиев - Кмет

Дата на получаване:…08.07.2019………….
Утвърдил:………П*……………………..
Калоян Ангелов Илиев - Кмет
………09.07.2019……………………….
дата на утвърждаване
* Заличени данни, на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД.
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