ПРОТОКОЛ
№2
от дейността на комисията за провеждане на открита
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Провеждане на профилактични медицински прегледи и изследвания
на съдиите и съдебните служители на ВАС”.
На 11.01.2016г. в 14.00 ч., комисията, назначена със Заповед
№2026/16.11.2015г. на председателя на Върховния административен
съд се събра в състав :
ВАС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Александър Николов – главен секретар на
ЧЛЕНОВЕ :

1. Мариана Едрева –
старши –експерт- счетоводител в
дирекция ”ФАО”
на
ВАС,
резервен
член
на
комисията,съгласно Заповед № 2026/16.11.2015г. на председателя на
ВАС на мястото на Соня Миткова,която е в отпуска;
2.
Д-р Олга Михайловская – специалист „Трудова
медицина” в Служба по трудова медицина „СТС Инженеринг” ООД;
3. Златка Филипова – главен експерт в
отдел ”ЧР” на
ВАС;
4. Нина Спасова – административен секретар на ВАС.
Заседанието се проведе в зала № 1 на ВАС,гр. София,бул.
„Александър Стамболийски” №18,ет.1.
Председателят на комисията докладва,че участникът Дойче
Клинк – ДКЦ ЕООД е представил допълнително исканите документи за
подбор:
1.Списък
на
медицински
екип,който
ще
извършва
прегледите с посочена информация за образование и специалност на
медицинските
специалисти,регистрация по ЗЛЗ/УИН,валидна към
момента на подаване на офертата- оригинал ;
2. Образец на хартиен носител на електронно здравно досиеоригинал;
3. Служебна бележка от Комисията за защита на личните
данни относно регистрацията на дружеството като администратор на
лични данни- заверено копие;

4. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител на
„Медико дентален център- Кристал” АД” , придружена с :
Удостоверение № 7529/04.04.2014 г. на СРЗИ за регистрация
- заверено копие;
Сертификат №2326/2015 г. от Българска национална система
за външна оценка на качеството” Клинична лаборатория” за
съответствие с МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ ПО КЛИНЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
на Република България – заверено копие;
Сертификат №1730/2015 г. от Българска национална система
за външна оценка на качеството” Клинична лаборатория” за
съответствие с МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ ПО КЛИНЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
на Република България – заверено копие;
Декларация по чл. 47,ал.9 от ЗОП от управителите на
подизпълнителя-оригинал;
Декларация по чл. 56,ал.1,т. 12 от ЗОП от управителя на
подизпълнителя – оригинал;
Декларация от управителя на подизпълнителя,че ще осигури
лечебно заведение по смисъла на чл.2 от ЗЛЗ за изпълнение на
дейностите по обществената поръчка – оригинал;
Декларация от управителите на подизпълнителя по чл.
56,ал.1,т6 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник по
чл.55,ал.7 от ЗОП,както и липса на обстоятелства по чл. 8,ал.8,т.2 от
ЗОП от управителя на подизпълнителя- оригинал;
Декларация от управителя на подизпълнителя за отсъствие на
обстоятелствата по чл.3,т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим- оригинал;
Декларация от управителя на подизпълнителя по чл. 6,ал.2 от
Закона за мерките срещу изпирането на пари.
Участникът Дойче Клинк – ДКЦ ЕООД е представил
изискуеми документи от възложителя.

всички,

Комисията продължи своята работа, като пристъпи към
разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници.
1.Техническото предложение на участника
Медицински
центрове Фи Хелт” АД
съдържа информация по всички точки на
Техническата спецификация на поръчката и отговаря на изискванията
на възложителя, посочени в документацията за участие.
2.Техническото предложение на участника АСМИП МЦ „ Свети
Пантелеймон” ЕООД
съдържа информация по всички точки на
Техническата спецификация на поръчката и отговаря на изискванията
на възложителя, посочени в документацията за участие.

3.Техническото предложение на участника Дойче Клиник- ДКЦ
ЕООД
съдържа информация по всички точки на Техническата
спецификация на поръчката и отговаря на изискванията на
възложителя, посочени в документацията за участие.
Комисията реши, че следващото публично заседание, на което
ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници
ще се проведе от 16.00 часа на 18.01.2016 г.(понеделник) в зала № 1,
първи етажа в сградата на ВАС.
Настоящият протокол ще бъде публикуван в Профила на купувача
на възложителя и ще бъде изпратен на участниците.
Настоящият протокол е съставен и подписан на 13.01.2016 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ……/п/………………/Александър Николов/
ЧЛЕНОВЕ :
1. ……………/п/…………………………/ Соня Миткова/
2. ……………/п/…………………………/Д-р Олга Михайловская /
3.

…………/п/……………………………/Златка Филипова/

4. …………/п/……………………….../ Нина Спасова/

