ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ
№ РД-06-17
гр. Стара Загора, 17.02.2015 г.
На основание чл.73, ал.1 от ЗОП и Протокол №1/29.01.2015 г., №2/05.02.2015 г. и
№3/11.02.2015 г. на комисия, назначена със заповед №РД-06-11/29.01.2015г. на Директора
на ЦСМП-Стара Загора за разглеждане, оценяване и класиране на предложения за
изпълнение на обществена поръчка с предмет „Текущ ремонт и техническо обслужване
на санитарни автомобили на ЦСМП – Стара Загора , посочени по марка и брой в
техническа спецификация , включително доставка на необходимите резервни части и
извършване на ремонтни услуги през 2015 г.“, открита с Решение №РД-06-76/29.12.2014
г., публикувано обявление за обществена поръчка на № 640178/29.12.2014 г.
ОПРЕДЕЛЯМ:
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка „Текущ ремонт и техническо
обслужване на санитарни автомобили на ЦСМП – Стара Загора, посочени по марка и
брой в техническа спецификация , включително доставка на необходимите резервни
части и извършване на ремонтни услуги през 2015г.“ “ПРОТЕКТ” ЕООД, ЕИК
123646821, седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Георги Байданов” № 2А,
адрес за контакт гр. Стара Загора, ул.”Георги Байданов” № 2А, представлявано от Илиян
Колев Илиев
С протоколи №1, 2 и 3 на комисията, назначена с моя заповед №РД-06-11/29.01.2015
г. е разгледана офертата на “ПРОТЕКТ” ЕООД гр. Ст. Загора.
След преглед на документите, съдържащи се в плик №1, относно съответствието на
участника с критериите за подбор, комисията е констатирала, че участникът в процедурата
не представя доказателства относно наличието на минимум 10 работни места /клетки/ за
обслужване на автомобили в сервизната част съгласно минималните изисквания по т.ІІІ.2.3
от Обявлението за обществена поръчка и т.2.2 буква а/ от Указанията към участниците в
откритата процедура, ГФО съгласно изискванията по т.ІІІ.2.2 от Обявлението за
обществена поръчка и доказателство за извършената услуга съобразно чл.51, ал.4 от ЗОП –
Удостоверение издадено от получателя на услугата по списъка по 51,ал.1, т.1- Образец №5
на Приложение №1 към чл.25 а от ППЗОП, поради което на осн. чл.68, ал.8 от ЗОП
липсващите документи са изискани от участника в процедурата. В срока ал.9 от посочената
разпоредба участникът е представил изисканите от комисията документи. След съвкупното
обсъждане на всички представени от участника документи относно съответствието на
последния с критериите за подбор, комисията приема, че участникът отговаря на
изискванията за подбор, поставени от възложителя в обявлението за обществена поръчка,
поради което, в съответствие с чл.69а, ал.2 от ЗОП е пристъпила към разглеждане на
документите в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” и е
установила, че техническото предложение отговаря на изискванията на възложителя.
Независимо, че участникът в процедурата е само един и че оценката на предложенията по
показателите на критерия „икономически най-изгодна оферта“ съобразно формулата от
методиката за оценка на офертата е математически необективна поради липса на друго

предложение, комисията е извършила оценка на предложението по показател „гаранционен
срок на извършените ремонтни дейности“ и е оценила предложението с 10 точки,
след което, при спазване на чл.69а, ал.3 от ЗОП, комисията е отворила, разгледала и
оценила ценовата оферта в плик №3 с надпис “Предлагана цена”.
Комисията е обсъдила предлаганите от участника цени за доставка на резервни
части и цени за ремонтни услуги, като е извършила оценка на предложенията на участника
по показателите от методиката за оценка на ценовите предложения съобразно формулата от
методиката за оценка. Комисията е поставила комплексна оценка на офертата 100 точки.
Тъй като оценката на офертата на участника и класирането са извършени в условията на
липсваща конкуренция, комисията е извършила сравнение на предложенията на участника
по отделните показатели и актуалните пазарни условия на автосервизните услуги в гр.
Стара Загора и е направила извод, че предложения гаранционен срок и цени на резервни
части и сервизни операции са близки до действащите пазарни такива.
След като се запознах с документите, съдържащи се в офертата на участника в
процедурата, възприемам изцяло съображенията на комисията, изложени в протоколите по
чл.72 от ЗОП за съответствието на участника в процедурата с критериите за подбор,
поставени от възложителя и за съответствието на предложенията на участника по
показателите за оценка на офертата с актуалните пазарни условия на автосервизните услуги
в гр. Стара Загора, поради което определям участника за изпълнител на обществената
поръчка.
На основание чл.73, ал.3 от ЗОП копие от настоящото Решение да се изпрати на
участника в 3 /три/-дневен от датата на издаване на Решението и да се публикува в профила
на купувача заедно с протоколите на комисията при условията на чл.22б от ЗОП.
Предвид обстоятелството, че определеният за изпълнител е единственият
заинтересован участник и няма заинтересовани кандидати в процедурата и на осн. чл.41а от
ЗОП, преди изтичане на срока по чл.41,ал.3 от ЗОП, следва да се сключи договор за
възлагане на обществената поръчка, в едномесечен срок от настоящото решението за
определяне на изпълнител.
Определеният за изпълнител участник да бъде уведомен писмено за представяне на
необходимите документи в изпълнение на чл.42, ал.1 от ЗОП при подписване на договора.
Настоящото Решение може да се обжалва, съгласно чл.120 от ЗОП, относно неговата
законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни, икономически,
финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията
или във всеки друг документ, свързан с процедурата, пред Комисията за защита на
конкуренцията в 10 /десет/-дневен срок от получаване на настоящото Решение.
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