2. Унивсрситстска Първа МБАЛ — София „Св. Йоан Кръститсл" EAД с
вх. № OПИ-63-2/15.10.2019 г., 16:15 ч.
3. Мсдицински цснтър „Сима Мед" OOД с вх. № ОПИ-б3-3/17.10.2019
г. 14:11 ч.
Комисията установи, чс в рамкитс на първоначално обявсния срок —
15.10.2019 г. и удължсния на основанис чл.188, an. 2 от ЗOП срок до
18.10.2019 г., съгласно обявата, публикувана на 03.10.2019 г. в профила на
купувача, a имснно до 17:00 часа на 18.10.2019 г., нс са постъпили други
оферти.
B изпълнснис на чл. 51, an. 8 от ППЗOП след получаванс на списъка с
участницитс, члсновсте на Комисията подписаха дскларации относно
изискванията на чл. 103, an. 2 от ЗOП - приложсния към настоящия протокол.
При отварянсто на офсртитс, на публичното зассданис нс присъстваха
прсдставитсли на участницитс.
Заседанието на комисията се проведе в следния дневен ред:
1. Отварянс на опаковкитс с офертитс no рсда на чл. 97, an. 3 от
ППЗOП no рсда на тяхното посгьпванс — в публично зассданис;
2. Разглсжданс и оцснка на офсртитс, в съотвстствис с изискванията,
посочсни от Възложитсля в обявата — на закрито зассданис;
3. Класиранс на участницитс no обявсния от Възложителя критсрий
„най-ниска цсна".
По т.1от дневния ред:
Присгьпи сс към прсглсд на офсртитс относно спазванс на
изискванията за форма и срок на подаванс.
Констатира сс, чс офсртитс са подадсни в опрсдслсния от Възложитсля
срок. Слсд провсрка на опаковкитс за съотвстствис с изискванията на
Възложитсля, cc установи, чс всички опаковки са нспрозрачни, запсчатани и
с нснарушсна цялост и, чс върку тях са посочсни нсобкодимитс рсквизити,
съгласно указанията в обявата.
Комисията установи, че офертата на Медицински центьр за зренне
„Проф. Пашев" EOOД с прсдставсна в сдин запсчатан, бял, нспрозрачсн с
нснарушсна цялост плик, с вх. № 63-1/14.10.2019 г. от 13:28 ч., слсд косто cc
пристъпи към отварянсто й.
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B изпълнение на чл. 97, an. 3 от ППЗOП се обяви Ценовото
предложение на участника, което е на стойност 5964.00 лв. (пет хиляди
деветстотин шестдесет и четири лева) без JTJjC
Във връзка с горното, Комисията единодушно прие участникът да бъде
допуснат до разглеждане и оценка на офертата.
Комисията установи,че офертата на Университетска Първа МБАЛ
— София „Св. Йоан Кръстител" ЕАД е представена в един запечатан, бял,
непрозрачен с ненарушена цялост плик с вх. № OПИ-63-2/15.10.2019 г. от
16:15 ч., след което се пристъпи към отварянето й.
B изпълнение на чл. 97, an. 3 от ППЗOП се обяви Ценовото
предложение на участника, което е на стойност 5680 лв. (пет хиляди
шестстотин и осемдесет лева) без ДДС.
Във връзка с горното,Комисията единодушно прие участникът да бъде
допуснат до разглеждане и оценка на офертата.
Комисията установи, че офертата на Медицински центьр „Сима
Мед" OOД е представена в един запечатан, бял, непрозрачен с ненарушена
цялост плик с вх. № OПИ-63-3/17.10.2019 г. от 14:11 ч., след което се
присгьпи към отварянето й.
B изпълнение на чл. 97, an. 3 от ППЗOП се обяви Ценовото
предложение на участника, което е на стойност 6390 лв. (шест хиляди триста
и деветдесет лева) без ДДС.
Във връзка с горното, Комисията единодушно прие участникът да бъде
допуснат до разглеждане и оценка на офертата.
След извършването на действията no чл. 97, an. 3 от ППЗОП, в 14.10
часа на 21.10.2019 г. приключи публичната част от заседанието и Комисията
единодушно взе решение да продължи своята работа на 22.10.2019 г. no
следващите точки от дневния ред в закрито заседание.
Заседанието на Комисията продължи на 22.10.20 19 г. в 09:00 часа.
Ho т. 2 от дневния ред:
Комисията продължи своята работа с разглеждане и оценка на
офертите в съответствие с изискванията, посочени от Възложителя в обявата.
Комисията, след обстоен преглед на представените документи с
офертите на участниците,установи следното:
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заяви, че за да бъде проверено на място техническото медицинско
оборудване, би могьл да предостави достьп на 30.10.2019г.

Комисията взе единодушно решение да продължи своята работа на
30.10.2019г.
Ha 30.10.20 19 г. беше посетен Медицински център „Сима мед" OOД на
посочения в офертата адрес и се установи, че центърът е затворен и няма
представители нa участника.
Поради изложеното комисията взе решение, че не допуска до следващ
етап участника Медицински центьр „Сима Мед" ООД, предвид
обстоятелството, че не са налице доказателства, от които дa е видно, че
участникът разполага с необходимия технически ресурс зa изпълнение на
обществената поръчка — пахиметьр за безконтактно измерване на
роговичната дебелина.
Комисията пристьпи към работата Cu по т. 3- Класиране на
участниците no обявения от Възложителя критерий „най-ниска цена".

Ценовото предложение на допуснатия до този етап участник
Медицински центьр за зрение „Проф. Пашев" EOOД е на стойност
5964.00 лв. (пет хиляди деветстотин шестдесет и четири лева) без ДДС, което
включва общия сбор на прогнозния брой на магистрати и служители,
умножени no предложените единични цени за извършване на очни
медицински прегледи.
Решенията на Комисията се взеха единодушно.
Комисията класира участника no обявения oт Възложителя критерий
„най-ниска цена", както следва.
1. Медицински център за зрение „Проф.Пашев" EOOД
Комисията предлага на Възложителя да се сключи договор зa
изпълнение на обществената поръчка с предмет „Извършване на очни
медицински прегледи на магистрати и служители в Софийска градска
прокуратура" с класирания на първо място участник Медицински център за
зрение „Проф.Пашев" ЕООД.
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