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ПРОТОКОЛ № 2

За работата на комисията, назначена от Изпълнителния директор на основание чл. 103 ал. 
1 от ЗОП за извършване на подбор на участниците, разглеждането, оценката и класирането на 
подадените оферти в процедура за обществена поръчка, открита по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от 
ЗОП с предмет „Транспорт на пациенти на хемодиализа от домовете им до Клиника по 
хемодиализа в УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД и обратно”. Процедурата е обявена с 
Решение № РД-03-23/21.04.2020 г. на Изпълнителния директор. Решението е публикувано в 
регистъра на АОП под № 00494-2020-0008.

Комисията разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. След 
проверката за липса, непълнота или несъответствие на информацията и документите, 
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към 
личното състояние или критериите за подбор, комисията изготви Протокол № 1 с констатации 
относно наличието и редовността на изискуемите от Възложителя документи.

В съответствие с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията изпрати протокола на единствения 
участник в деня на публикуването му в профила на купувача - 18.05.2020 г. В срок до 5 работни 
дни от получаването на протокола участникът, по отношение на който е констатирано 
несъответствие или липса на информация, може да представи на комисията нов ЕЕДОП и/или 
други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително 
предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили 
след крайния срок за получаване на оферти.

Преди изтичане на законоустановения срок от получаване на протокола участника „Нов 
пламък НП” ЕООД представи с писмо Вх. № 1117/21.05.2020 г. нов еЕЕДОП, с коректно 
попълнени данни в Част IV: Критерии за подбор раздел В: “Технически и професионални 
способности”. Новия еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от задълженото лице и 
представен на подходящ оптичен носител. Комисията разгледа новия документ на последващо 
заседание на 22.05.2020 г.

Проверката за съответствие на документите, включително и допълнително представения, 
за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
Възложителя, установи, че заявлението/офертата/ на „Нов пламък НП” ЕООД съответства с 
изискванията, поставени от възложителя. Мотивирана от това обстоятелство, комисията 
единодушно РЕШИ:
допуска „Нов пламък НП” ЕООД до следващия етап на процедурата.

На последващо заседание на 02.06.2020 г. комисията разгледа техническото 
предложение на участника и съдържащите се в него документи, свързани с изпълнението на 
поръчката. Съгласно документацията Техническо предложение следва да съдържа:
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1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация 
изготвено по Приложение № 2;
2. Декларация за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 
среда, закрила на заетостта и условията на труд изготвена по Приложение № 3;
Офертата на единственият участник участника „Нов пламък НП” ЕООД съдържа техническо 
предложение което съдържа всички изискуеми документи и е в съответствие с документацията. 
Техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя. Мотивирана от горното 
обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:
допуска „Нов пламък НП” ЕООД до отваряне на ценовото предложение.

На 09.06.2020 г. от 11:00 ч. се проведе заседанието на комисията, на което беше отворен 
плика с ценовото предложение на участника.

С писмо Изх. № 530/03.06.2020 г., публикувано на Профила на купувача участника 
беше уведомен за времето и мястото на отваряне на ценовото предложение.

На заседанието не присъства представител на участника.
Комисията отвори плика с ценовото предложение на участника. Предлаганата цена е 

както следва:
Предлагана цена за един транспортиран пациент за една хемодиализа от дома му до Клиника по 
хемодиализа в УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД и връщането му обратно е в размер на 
10.50 лв. без ДДС или 12,60 лв. с включен ДДС.
Предлаганата от участника цена попада в обхвата на прогнозната стойност на Възложителя и 
комисията допуска участника до класиране.

Класирането се извърши въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена въз 
основа на избрания критерий за възлагане «най-ниска цена». Под «Най-ниска цена» ще се 
разбиира най-ниската цена за транспортиране на един пациент за една хемодиализа. 
Ценовото предложение на „Нов пламък НП” ЕООД не подлежи на сравнение с оглед 
критерия „най-ниска цена”. Бидейки единствено, то се явява най-ниската предложена цена, и 
следва да бъде класирано на първо място:

Първо Място - „Нов пламък НП” ЕООД

Комисията предлага на възложителя да бъде сключен договор за изпълнение на 
обществена поръчка с предмет „Транспорт на пациенти на хемодиализа от домовете им до 
Клиника по хемодиализа в УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД и обратно” с
класирания на първо място участник „Нов пламък НП” ЕООД.

Настоящият протокол отразява резултатите от разглеждането и оценката на получената 
единствена оферта и за класирането на участника и е подписан от комисията и предаден на
Възложителя за утвърждаване на Л1..0.Ф.............2020 г.

С предаването на протокола комисията приключи своята работа в определения със 
Заповед № РД-02-229/14.05.2020 г. на изпълнителния директор срок.

Комисия:
Председател: доц. д-р Стефан Кривошиев

/ ............ J
Членове:
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