ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ
№ РД-01-65
гр. Стара Загора, 20.11.2019 г.
На основание чл. 22, ал.1, т.6, чл.108, т.1 във вр. с чл. 109 и чл.181, ал.6
от ЗОП и утвърдени Протоколи №1/15.10.2019 г., №2/29.10.2019 г. и
№3/05.11.2019 г. на комисия, назначена със заповед №РД-01-57 от 15.10.2019
г. на Директора на ЦСМП – Стара Загора, за извършване подбор на
участниците в процедурата, разглеждане и оценка на офертите за провеждане
на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „ТЕКУЩ
РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА САНИТАРНИТЕ
АВТОМОБИЛИ НА ЦСМП – СТАРА ЗАГОРА ПОСОЧЕНИ ПО
МАРКА И БРОЙ В СПЕЦИФИКАЦИЯТА, ВКЛ. ДОСТАВКА НА
НЕОБХОДИМИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И ИЗВЪРШВАНЕ НА
РЕМОНТНИ УСЛУГИ ПРЕЗ 2020 г.“, открита с Решение № РД-0149/20.09.2019 г. на Директора на ЦСМП – Стара Загора, Стара Загора
публикувано в РОП на 20.09.2019 г., уникален номер на поръчката
00223-2019-0001, чрез публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
О П Р Е Д Е Л Я М:
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет „ТЕКУЩ
РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА САНИТАРНИТЕ
АВТОМОБИЛИ НА ЦСМП – СТАРА ЗАГОРА, ПОСОЧЕНИ ПО
МАРКА И БРОЙ В СПЕЦИФИКАЦИЯТА, ВКЛ. ДОСТАВКА НА
НЕОБХОДИМИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И ИЗВЪРШВАНЕ НА
РЕМОНТНИ УСЛУГИ ПРЕЗ 2020г.“ „АСОРТ -95“ ЕООД, с пощенски
адрес: гр. Стара Загора, ул. „Св. Княз Борис“ № 53, ЕИК BG833172467,
представлявано от Георги Димитров Петров – Управител.
МОТИВИ:
Комисията, назначена със заповед №РД-01-57 от 15.10.2019 г. на
Директора на ЦСМП – Стара Загора, за извършване подбор на участниците в
процедурата, разглеждане и оценка на офертите за провеждане на процедура
за възлагане на обществена поръчка, е разгледала получената в определения
от възложителя срок оферта на „АСОРТ -95“- ЕООД, Стара Загора, ЕИК
BG833172467 за изпълнение на обществената поръчка, Комисията е
разгледала документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя, като на осн. чл.54, ал.8 от ППЗОП е изискала да бъде

представен нов еЕЕДОП с попълнена част III, б. Г - Специфични национални
основания за изключване, „ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ,
КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА”. В законноустановения срок участникът е
представил коректно попълнен еЕЕДОП. След анализ на допълнително
представения от участника еЕЕДОП, преценен заедно с първоначално
представените документи в офертата, комисията приема, че участникът
отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор на
възложителя, поради което допуска до разглеждане офертата на участника.
Комисията е разгледала техническото предложение на участника в
процедурата и офертата и приема, техническото предложение за изпълнение
на поръчката е в съответствие с техническата спецификации и изискванията
на Възложителя, а офертата отговаря на предварително обявените условия
на възложителя и съдържа всички изискуеми се документи.
При спазване на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, е разгледана от комисията
ценовата оферта на участника, като е прието, че ценовото предложение на
участника е съобразено с изискванията на възложителя за формиране на
крайна цена на сервизна услуга и резервна част и средна цена на резервна
услуга и резервна част. В изпълнение на чл.58, ал.1 от ППЗОП, комисията е
извършила оценка на офертата на участника за степента на съответствието й
с предварително обявените от възложтеля условия и приема, че офертата на
единствения участник в процедурата отговаря в пълна степен на
предварително обявените от възложтеля условия. Поради това и предвид
предложените цени за изпълнение на обществената поръчка и по аргумент от
разпоредбата на чл.110, ал.2 от ЗОП, комисията препоръчва на възложителя
да сключи договор за възлагане на обществената поръчка с участника
„АСОРТ-95 “- ЕООД, Стара Загора. Протоколите на комисията са
утвърдени от възложителя, който приема и споделя всички съображения на
комисията, изложени в протоколите.
На основание чл.43, ал.1 от ЗОП вр. с пар.131, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗОП
/Д.В. бр.86/2018г, Д.В. бр.83/2019г./, настоящото решение да се изпрати в
тридневен срок от неговото издаване на участника в процедурата.
На основание чл. 42, ал. 2, т. 1 и т. 4 и чл.181, ал.8 от ЗОП и чл. 24, ал.
1, т. 2 и т. 5 от ППЗОП вр. с пар.131, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗОП /ДВ бр.86/2018
г., ДВ бр.83/2019г./, настоящото решение и протоколите на комисията да се
публикуват в профила на купувача на адреса на електронната преписка и в
същия ден решението да се изпрати на участника в процедурата на адрес,
посочен от него.
Решението подлежи на обжалване пред КЗК в 10-дневен срок от
получаването му, съгласно чл. 196 и сл. от ЗОП.
Заличен подпис чл.36а, ал.3 от ЗОП

Д-Р М. ПАВЛОВА
Директор ЦСМП-Стара Загора

