Протокол
№3
от дейността на комисията за провеждане на открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Провеждане на профилактични прегледи и
изследвания на съдиите и съдебните служители на ВАС“.

На 18.01.2016 г. в 16.00 часа ,в сградата на Върховния административен съд,
бул. ”Александър Стамболийски” № 18, зала №1,първи етаж , комисията, назначена
със Заповед №2026/16.11.2015г. на председателя на Върховния административен съд
се събра в състав, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Александър Николов – главен секретар на ВАС.

ЧЛЕНОВЕ :
1. Соня Миткова – директор на дирекция „ФАО“ на ВАС;
2. Красимира Георгиева – главен експерт обществени поръчки, резервен
член на комисията,съгласно Заповед № 2026/16.11.2015г. на председателя на ВАС, на
мястото на
Д-р Олга Михайловская – специалист „Трудова медицина” в Служба по трудова
медицина „СТС Инженеринг” ООД, която е в отпуск;
3. Валентина Драгошинска- началник отдел“ЧР“ на ВАС, резервен член на
комисията,съгласно Заповед № 2026/16.11.2015гна председателя на ВАС , на мястото
на Златка Филипова – главен експерт в отдел ”ЧР” на ВАС, която е в отпуск;
4. Нина Спасова – административен секретар на ВАС.

Заседанието на комисията започна с публичната част за отваряне на ценовите
предложения на допуснатите участници.

Дата, мястото и часа за отваряне на ценовото предложение, в съответствие с
чл.69а,ал.3 от ЗОП,са съобщени чрез публикация в профила на купувача от 13.01.2016
година.
При започване на заседанието както и до приключването на публичната му част,
присъства Борислава Петрова Иванова, надлежно упълномощен представител на
участника
Дойче Клиник- ДКЦ ЕООД.
Комисията пристъпи към отваряне на Плик № 3 на участниците
Участникът „Медицински центрове Фи Хелт“ АД
предлага обща цена за
изпълнение на поръчката 21 894 /двадесет и една хиляди осемстотин деветдесет и
четири / лева без ДДС.
Участникът АСМИП МЦ „Св. Пантейлемон“ЕООД
предлага обща цена за
изпълнение на поръчката 22 757,70 /двадесет и две хиляди седемстотин петдесет и
седем лева и
седемдесет стотинки /без ДДС.
Участникът Дойче Клиник- ДКЦ ЕООД предлага обща цена за изпълнение на
поръчката 22 991,10 /двадесет и две хиляди деветстотин деветдесет и един лев и
десет стотинки/без ДДС.
С това приключи публичната част от заседанието на комисията.
Комисията продължи работата си с разглеждане на ценовите предложения на
участниците и констатира, че същите са представени съобразно предвидения в
документацията за участие в процедурата образец, а предложените цени не
превишават обявената от възложителя прогнозна стойност на обществената поръчка.
Комисията извърши проверка по чл. 70 от ЗОП относно предложената най ниска цена и установи,че не е налице основание за изискване на обосновка на цената
от участника „Медицински центрове Фи Хелт“ АД.

Въз основа на критерия „ най-ниска цена” и на основание чл.71 ал.1 от ЗОП,
комисията

РЕШИ :

Класира:
на първо място - Медицински центрове Фи Хелт“ АД с предлагана цена за
изпълнение на поръчката 21 894 без ДДС.
на второ място - АСМИП МЦ „Св. Пантейлемон“ЕООД с предлагана цена за
изпълнение на поръчката 22 757,70 без ДДС.
на трето място - Дойче Клиник- ДКЦ ЕООД с предлагана цена за изпълнение
на поръчката 22 991,10 без ДДС.

Настоящият протокол се състави и подписа от всички членове на комисията на
20.01.2016 година.

КОМИСИЯ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : …………/п/……………………/Александър Николов /

ЧЛЕНОВЕ :

1. ………………/п/………………………/ Соня Миткова/

2. ………………/п/………………………/Красимира Георгиева /

3. ………………/п/………………………/Валентина Драгошинска/

4. ………………/п/…………………..../Нина Спасова/

