
 

П Р О Т О К О Л  

 

№1 

            

        Днес 10.10.2017 г. от 16.00 ч. , в Център за спешна медицинска 
помощ-Стара Загора, в гр. Стара Загора , бул. „Руски” №62 се състоя  
заседание на комисията, назначена със заповед № РД-06- 57 от 10.10.2017 

г. на Директора на ЦСМП-Стара Загора, за   извършване на подбор на 
участниците в процедурата, разглеждане и оценка на офертите за 
провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет 
„Текущ ремонт и техническо обслужване на санитарни автомобили на 

ЦСМП – Стара Загора , посочени по марка и брой  в техническа 

спецификация, включително доставка на необходимите резервни 

части и извършване на ремонтни услуги  през 2018 г. “, открита с 

Решение № РД -06-50/12.09.2017 г. на Директора на ЦСМП – Стара 

Дагора, Стара Загора публикувано в РОП на 12.09.2017 г.,уникален 

номер на поръчката 00223-2017-0001, в състав: 
  

           1.Живодар Викторов Георгиев- техник.механик в ЦСМП – Ст.Загора 
- председател 

  2. Веска Стефанова Стоилова – гл.счетоводител в ЦСМП – Ст.З - 

член 

3. Йорданка  Малешкова  Христова -  юрист - член 

 В съответствие  с чл. 54 , ал.1 от ППЗОП  Комисията започна работа  
след получаване на представените оферти  за участие и протокола по чл.48, 

ал.6 от ППЗОП. Съгласно протокола за предаване на получените оферти, 

участници в процедурата са: 
 №1 „АСОРТ-95“ ЕООД  гр.СТАРА ЗАГОРА оферта №1 подадена  на 
09.10.2017 г. в 13.45 часа. 
 В изпълнение на чл.51, ал.8 от ППЗОП, след получаване на списъка с 
участниците,членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 

от ЗОП. 

 Комисията извърши проверка за съответствието между протокола по 

чл.48, ал.6 от ППЗОП и предадените оферти. 

 В 16:00 часа пред комисията не се яви представител на участника, 
както и представители на средствата за масово осведомяване. 
 Получената оферта е в непрозрачен плик, с ненарушена цялост, 
запечатан, собозначения, съобразно чл. 47, ал.2 от ППЗОП и изискванията 
в раздел VІ, т.1 от документацията на Възложителя. 
 При спазване на чл.54, ал.3 от ППЗОП , комисията извърши отваряне 
на плика с оферта на „АСОРТ 95“ ЕООД, гр. Ст.Загора и оповести 

съдържанието на офертата, както следва: 



  В големия плик се съдържат два отделни запечатани, непрозрачни и 

надписани плика: ПЛИК № 1 – ОФЕРТА и ПЛИК №2 – „ПРЕДЛАГАНИ 

ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“. 

 Пликът с надпис ОФЕРТА съдържа следните документи: 

- Опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата – 

Приложение №1 от документацията на Възложителя – оригинал, 

подписан и подпечатан. 

- Заявление за участие - Приложение №2 от документацията на 
Възложителя – оригинал, подписан и подпечатан. 

- ЕЕДОП – приложение №3, оригинал, подписан и подпечатан. 

- Техническо предложение за изпълнение на поръчката в 
съответствие с техническите спецификации и изискванията на 
възложителя - Приложение № 4 от документацията на 
Възложителя – оригинал, подписан и подпечатан. 

- Декларация за срок на валидност на офертата за обществена 
поръчка – приложение №5 от документацията на Възложителя – 

оригинал, подписана. 
- Декларация по чл.39, ал.3,т.1, б.“в“ от Правилника за прилагане на 
Закона за обществени поръчки за съгласие с клаузите на 
приложения проект на договор – Приложение № 6 от 
документацията на Възложителя – оригинал, подписана. 
Членовете на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри“ и техническото предложение. 
След извършване на горепосочените действия приключи 

публичната част от заседанието на комисията, като комисията 
продължи работата си в закрито заседание. 
Комисията пристъпи към разглеждане и обсъждане на 
документите по чл.39, ал.2 и ал.3 от ППЗОП за съответствието им 

с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на 
Възложителя. 
 

Участник №1: „АСОРТ 95“ ЕООД – Ст. Загора 
В големия плик се съдържат два отделни запечатани, непрозрачни 

и надписани плика: ПЛИК № 1 – ОФЕРТА и ПЛИК №2 – 

„ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“. 

 Пликът с надпис ОФЕРТА съдържа следните документи: 

- Опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата – 

Приложение №1 от документацията на Възложителя – оригинал, 

подписан и подпечатан. 

- Заявление за участие - Приложение №2 от документацията на 
Възложителя – оригинал, подписан и подпечатан. 

- ЕЕДОП – приложение №3, оригинал, подписан и подпечатан 



- Удостоверение за добро изпълнение на „МИНИ МАРИЦА 

ИЗТОК“ ЕАД – заверено копие с подпис и печат. Приложение  № 

3.1.1 

- Удостоверение за добро изпълнение на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК – 

2“ ЕАД – с. Ковачево, обл. Стара Загора – заверено копие с 
подпис и печат. Приложение  № 3.1.2 

- Удостоверение за добро изпълнение на ЦСМП – Стара Загора – 

заверено копие с подпис и печат.Приложение № 3.1.3 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката в 
съответствие с техническите спецификации и изискванията на 
възложителя - Приложение № 4 от документацията на 
Възложителя – оригинал, подписан и подпечатан. 

Декларация за срок на валидност на офертата за обществена 
поръчка – приложение №5 от документацията на Възложителя – 

оригинал, подписан и подпечатан.  

Декларация по чл.39, ал.3,т.1, б.“в“ от Правилника за прилагане на 
Закона за обществени поръчки за съгласие с клаузите на 
приложения проект на договор - Приложение № 6 от 
документацията на Възложителя – оригинал, подписан и 

подпечатан. 

Комисията разгледа и анализира документите по чл. 39, ал.2 от 
ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор и установи , че участникът е представил 
пълната необходима информация, доказваща съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от Възложителя. Представени са всички необходими 

документи, установяващи съответствие с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор. Документите са 
подписани и подпечатани от лицето с представителна власт. 
Поради това комисията пристъпи към разглеждане на получената 
оферта. 
При спазване на чл.56 от ППЗОП комисията пристъпи към 

разглеждане на офертата и техническото предложение на 
участника. Комисията установи, че  офертата на участника и 

техническото предложение отговарят на изискванията за лично 

състояние и на критериите за подбор на Възложителя. Комисията 
извърши проверка относно съответствието на офертата и 

техническото предложение с предварително обявените условия и 

установи, че същите са изготвени съобразно и в съответствие с 
техническите спецификации и изискванията на Възложителя по 

образец на възложителя, съобразно документацията за участие в 
процедурата. 



Предвид обстоятелството, че офертата на участника отговаря на 
изискванията на Възложителя, комисията следва да пристъпи  към 

отваряне, разглеждане и оценяване на ценовата оферта на 
участника в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез 
публично състезание по чл.18, ал.1 т.12 от ЗОП в плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри“ на участника при спазване на 
разпоредбата на чл.57, ал.3 от ППЗОП, на 31.10.2017 г  от 16:00 

часа , в административната сграда на ЦСМП – Стара Загора, бул. 

„Руски“ № 62 Управление. За заседанието на комисията на 
посочената дата, час и място за отваряне на ценовата оферта, да се 
публикува съобщение в профила на купувача. 
 Настоящият протокол се състави съобразно чл.103, ал.3 от ЗОП 

и чл.54 и сл. От ППЗОП. 

 

 

    КОМИСИЯ: 

                 1.    П 

                                         /Живодар Георгиев/ 
                      

      2.   П 

                                         /Веска Стоилова/ 
 

                 3.   П 

                                         /Йорданка Малешкова/ 
 

      

 Предаден на Директора на ЦСМП-Стара Загора на 16.11.2017 г. 
                                                                      

          

ДИРЕКТОР: П 

       /Д-р М. ПАВЛОВА/  

 

 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

       

      ДИРЕКТОР: П 

       /Д-р М. ПАВЛОВА/  


