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ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА 
ОФЕРТИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА 

И МОНТАЖ НА МЕБЕЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА „СБР-НК" ЕАД ЗА ЦЕНТРАЛЕН ОФИС -
СОФИЯ И ФИЛИАЛИ ПОМОРИЕ, ВЪРШЕЦ, БАНКЯ, С. БАНИТЕ" 

На 05.06.2015 г., от 15:00 ч., в гр. София, бул. „Васил Левски" № 54, ет. 3, в открито 
заседание започна работата на комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите 
за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на мебели за нуждите 
на "СБР - НК" ЕАД за Централен офис - София и филиали Поморие, Сандански, Вършец, 
Банкя, с. Баните", в отговор на Публична покана, публикувана на Портала за обществени 
поръчки на 26.05.2015 г. с ID 9042126. 

Комисията е назначена със Заповед от 05.06.2015 г. на прокуриста на „СБР - НК" ЕАД в 
състав: 
Председател: Инж. Роман Райчев - експерт Обществени поръчки 
Членове: 1. Арх. Андрей Тодоров - външен експерт ВЕ-310; 

2. Станислава Михайлова - правоспособен юрист. 

Резервни членове: инж. Красимир Котов - координатор административно - стопански 
дейности 
Адв. Александър Стоименов - правоспособен юрист 

В обявения в публичната покана срок - до 16:00 ч. на 04.06.2015 г. са постъпили оферти от 
следните участници: 

1. ЕТ „Мира 2000 - Петя Явашева", вх. № 20-86 / 04.06.2015 г„ 09:33 ч.; 
2. Кооперация Панда, вх. № 20-87 / 04.06.2015 г., 09:55 ч.; 
3. „Амо" ЕООД, вх. № 20-89 / 04.06.2015 г., 14:31 ч.; 
4. „Хирон ТД" ЕООД, вх. № 20-90 / 04.06.2015 г„ 14:49 ч.; 
5. „Виза Травъл" ЕООД, вх. № 20-91 / 04.06.2015 г., 14:55 ч.; 

Председателят на комисията откри публичното заседание в 15:00 ч. След запознаване с 
Регистъра на постъпилите оферти председателят и членовете на комисията попълниха 
декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 - 4 от ЗОП. 

При отваряне на офертите не присъства представители на участниците, подали оферти. 

Комисията отвори подадените оферти, като провери за съответствие с изискванията на чл. 
101 в, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП и на възложителя. Комисията констатира, че подадените оферти са 
представени в запечатани непрозрачни пликове. Комисията провери съответствието на 
съдържанието на пликовете с приложените от участниците списъци. 



Комисията оповести ценовите предложения и предложените срокове за изпълнение на 
участниците, подали оферти по обществената поръчка: 

Участник Ценово предложение 

ЕТ „Мира 2000 - Петя Явашева" 65 132.00 лева без ДДС 

Кооперация Панда 65 932.35 лева без ДДС 

„Амо" ЕООД 61 176.00 лева без ДДС 

„Хирон ТД" ЕООД 61 087.27 лв. без ДДС 

„Виза Травъл" ЕООД 65 893.04 лева без ДДС 

Участник Предложен срок за изпълнение 

ЕТ „Мира 2000 - Петя Явашева" 20 календарни дни 

Кооперация Панда 20 календарни дни 

„Амо" ЕООД 20 календарни дни 

„Хирон ТД" ЕООД 20 календарни дни 

„Виза Травъл" ЕООД 30 календарни дни 

След извършването на тези действия комисията приключи публичната част на заседанието в 
15:35 ч. 

На 19.06.2015 г., в 12:30 ч., в гр. София, бул. „Васил Левски" № 54, ет. 3 продължи работата 
на комисията, която провери съответствието на офертите на участниците с изискванията на 
възложителя, поставени в публичната покана, по реда на постъпването им. 

Участникът ЕТ „Мира 2000 - Петя Явашева" е представил в офертата си следните документи: 
1. Данни за лицето, което прави предложението (по образец); 
2. Техническо предложение (по образец) с приложена към него Сравнителна таблица за 
съответствие (по образец); 
3. Ценово предложение (по образец) с приложена към него Таблица с единичните цени на 
електронен носител във формат Microsoft Excel (по образец); 
4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП (по образец); 
5. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, 
както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (по образец); 
6. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще бъдат предложени на 
подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на 
обществената поръчка и предвидените подизпълнители (по образец); 
7. Копия на сертификати за качество на вложените материали; 



8. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от 
участника. 
При прегледа на техническото предложение на участника ЕТ „Мира 2000 - Петя Явашева" 
комисията установи, че участникът е представил техническо предложение съгласно образеца 
на възложителя и предложените мебели съответстват на заложените в Техническите 
спецификации изисквания. 

Комисията установи, че участникът „ЕТ „Мира 2000 - Петя Явашева" е представил всички 
изискани от възложителя документи и информация и отговаря на заложените в 
документацията изисквания. Комисията допуска офертата на ЕТ „Мира 2000 - Петя 
Явашева" до оценяване и класиране. 

Участникът Кооперация Панда е представил в офертата си следните документи: 
1. Данни за лицето, което прави предложението (по образец); 
2. Техническо предложение (по образец) с приложена към него Сравнителна таблица за 
съответствие (по образец); 
3. Ценово предложение (по образец) с приложена към него Таблица с единичните цени на 
електронен носител във формат Microsoft Excel (по образец); 
4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП (по образец); 
5. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, 
както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (по образец); 
6. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще бъдат предложени на 
подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на 
обществената поръчка и предвидените подизпълнители (по образец); 
7. Копия на сертификати за качество на вложените материали; 
8. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от 
участника. 

При прегледа на техническото предложение на участника Кооперация Панда комисията 
установи, че участникът е представил техническо предложение съгласно образеца на 
възложителя и предложените мебели съответстват на заложените в Техническите 
спецификации изисквания. 

Комисията установи, че участникът Кооперация Панда е представил всички изискани от 
възложителя документи и информация и отговаря на заложените в документацията 
изисквания. Комисията допуска офертата на Кооперация Панда до оценяване и класиране. 

Участникът „Амо" ЕООД е представил в офертата си следните документи: 
1. Данни за лицето, което прави предложението (по образец); 
2. Техническо предложение (по образец) с приложена към него Сравнителна таблица за 
съответствие (по образец); 
3. Ценово предложение (по образец) с приложена към него Таблица с единичните цени на 
електронен носител във формат Microsoft Excel (по образец); 
4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП (по образец); 
5. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, 
както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (по образец); 
6. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще бъдат предложени на 
подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на 
обществената поръчка и предвидените подизпълнители (по образец); 
7. Копия на сертификати за качество на вложените материали; 
8. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от 
участника. 



При прегледа на техническото предложение на участника „Амо" ЕООД комисията установи, 
че участникът е представил техническо предложение съгласно образеца на възложителя и 
предложените мебели съответстват на заложените в Техническите спецификации 
изисквания. 

Комисията установи, че участникът „Амо" ЕООД е представил всички изискани от 
възложителя документи и информация и отговаря на заложените в документацията 
изисквания. Комисията допуска офертата на „Амо" ЕООД до оценяване и класиране. 

Участникът „Хирон ТД" ЕООД е представил в офертата си следните документи: 
1. Данни за лицето, което прави предложението (по образец); 
2. Техническо предложение (по образец) с приложена към него Сравнителна таблица за 
съответствие (по образец); 
3. Ценово предложение (по образец) с приложена към него Таблица с единичните цени на 
електронен носител във формат Microsoft Excel (по образец); 
4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП (по образец); 
5. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, 
както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (по образец); 
6. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще бъдат предложени на 
подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на 
обществената поръчка и предвидените подизпълнители (по образец); 
7. Копия на сертификати за качество на вложените материали; 
8. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от 
участника. 

При прегледа на техническото предложение на участника „Хирон ТД" ЕООД комисията 
установи, че участникът е представил техническо предложение съгласно образеца на 
възложителя и предложените мебели съответстват на заложените в Техническите 
спецификации изисквания. 

Комисията установи, че участникът „Хирон ТД" ЕООД е представил всички изискани от 
възложителя документи и информация и отговаря на заложените в документацията 
изисквания. Комисията допуска офертата на „Хирон ТД" ЕООД до оценяване и класиране. 

Участникът „Виза Травъл" ЕООД е представил в офертата си следните документи: 
1. Данни за лицето, което прави предложението (по образец); 
2. Техническо предложение (по образец) с приложена към него Сравнителна таблица за 
съответствие (по образец); 
3. Ценово предложение (по образец) с приложена към него Таблица с единичните цени на 
електронен носител във формат Microsoft Excel (по образец); 
4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП (по образец); 
5. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, 
както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (по образец); 
6. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще бъдат предложени на 
подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на 
обществената поръчка и предвидените подизпълнители (по образец); 
7. Копия на сертификати за качество на вложените материали; 
8. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от 
участника. 

При прегледа на техническото предложение на участника „Виза Травъл" ЕООД комисията 
установи, че участникът е представил техническо предложение съгласно образеца на 



възложителя и предложените мебели съответстват на заложените в Техническите 
спецификации изисквания. 

Комисията установи, че участникът „Виза Травъл" ЕООД е представил всички изискани от 
възложителя документи и информация и отговаря на заложените в документацията 
изисквания. Комисията допуска офертата на „Виза Травъл" ЕООД до оценяване и класиране. 

Комисията оцени офертите на допуснатите до оценяване и класиране участници съгласно 
методиката за оценка. 

Офертите на допуснатите до оценяване и класиране участници бяха оценени от комисията по 
Показателя „Срок за изпълнение" (Пси), както следва: 

Участник Предложен срок за изпълнение Оценка 

ЕТ „Мира 2000 - Петя Явашева" 20 календарни дни 20 т. 

Кооперация Панда 20 календарни дни 20 т. 

„Амо" ЕООД 20 календарни дни 20 т. 

„Хирон ТД" ЕООД 20 календарни дни 20 т. 

„Виза Травъл" ЕООД 30 календарни дни 13.33 т. 

Офертите на допуснатите до оценяване и класиране участници бяха оценени от комисията по 
Показателя „Цена" (Пц), както следва: 

Участник Ценово предложение Оценка 

ЕТ „Мира 2000 - Петя Явашева" 65 132.00 лева без ДДС 75.03 т. 

Кооперация Панда 65 932.35 лева без ДДС 74.12 т. 

„Амо" ЕООД 61 176.00 лева без ДДС 79.88 т. 

„Хирон ТД" ЕООД 61 087.27 лв. без ДДС 80 т. 

„Виза Травъл" ЕООД 65 893.04 лева без ДДС 74.17 т. 

Комплексната оценка на ЕТ „Мира 2000 - Петя Явашева" (Пси + Пц) е 95.03 т. 
Комплексната оценка на Кооперация Панда (Пси + Пц) е 94.12 т. 
Комплексната оценка на „Амо" ЕООД (Пси + Пц) е 99.88 т. 
Комплексната оценка на „Хирон ТД" ЕООД (Пси + Пц) е 100 т. 
Комплексната оценка на „Виза Травъл" ЕООД (Пси + Пц) е 87.5 т. 

Класирането на участниците е: 

Участник Комплексна оценка Място 
„Хирон ТД" ЕООД 100 т. 1-во 

„Амо" ЕООД 99.88 т. 2-ро 
ЕТ „Мира 2000 - Петя Явашева" 95.03 т. 3-то 



Работата на комисията приключи в 16:10 ч. на 19.06.2015 г. 

Настоящият протокол е съставен в един екземпляр, който е неразделна част от цялата 
документация. Протоколът ще бъде представен на възложителя за утвърждаване. 

КОМИСИЯ: 

Председател: 

Членове: 

инж. Роман Райчев 

Арх. Андрей Тодоров 

Станислава Михайлова 


