
П Р О Т О К О Л № 1 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ 

ЗА НУЖДИТЕ НА "СБР-НК" ЕАД" 

На 20.07.2015 г. от 13:00 часа в сградата на „Специализирани болници за рехабилитация -
Национален комплекс" ЕАД, гр. София, бул. „Васил Левски" №54, ет. 3, се състоя първо открито 
заседание на комисията за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка 
с предмет: Доставка на хигиенни материали за нуждите на "СБР-НК" ЕАД, открита с Решение № 
РД-09-145 от 18.06.2015 г. на Прокуриста на „СБР - НК" ЕАД, уникален № в регистъра на АОП 
00120-2015-0005. 

Процедурата се провежда от комисия, назначена със Заповед № РД-09-190 / 20.07.2015 г. на 
Прокуриста на „СБР - НК" ЕАД, в състав: 
Председател: Самуил Авдала - външен експерт № BE-108 
Членове: 1. Инж. Роман Райчев - експерт обществени поръчки 

2. Адв. Никола Макавеев - правоспособен юрист 

Резервни членове: 1. Красимир Котов - координатор АСЧ 
2. адв. Александър Стоименов - правоспособен юрист 

До момента на изтичане на срока за подаване на оферти, оферти бяха депозирани от следните 
участници в посочения ред: 
1. „Транс Ко 04" ЕООД - вх. № 53-43-1 / 17.07.2015 г., 09:50 ч.; 
2. „Кар Строй" ЕООД - вх. № 53-43-2 / 17.07.2015 г., 10:21 ч.; 
3. „Дими Станев - Стил" ЕООД - вх. № 53-43-3 / 17.07.2015 г., 10:49 ч.; 
4. „ИПК Бизнес" Е О О Д - в х . № 53-43-4 /17.07.2015 г., 11:34 ч.; 
5. „Топ Елана" О О Д - в х . № 53-43-5 / 17.07.2015 г., 13:43 ч.; 

След като се запознаха със списъка на подадените оферти, председателят и членовете на 
комисията подписаха декларации по чл. 35, ал. 3 от ЗОП. 

I. ОТВАРЯНЕ НА ПЛИКОВЕ С ОФЕРТИ. 

1. На откритото заседание, след като удостовериха самоличността си пред комисията и същата 
провери представителната им власт, присъстваха следните представители на участниците: 
1.1. за „ИПК Бизнес" Е О О Д - И в а н Кименов законен представител (управител); 
1.2. за „Топ Елана" ООД - Йордан Новков - упълномощен представител; 

2. Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване при спазване последователността 
на действията съгласно чл.68 ал.5 от ЗОП при отварянето на всяка една от офертите, а именно: 
Комисията констатира, че всяка една от офертите съдържа три запечатани непрозрачни плика: 
Плик № 1 - „Документи за подбор", Плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката" и 
Плик № 3 - „Предлагана цена". 



В съответствие с разпоредбите на ЗОП, всички документи, съдържащи се във всеки един от 
Пликове №2, както и неотворените Пликове №3, съдържащи се във всяка една от офертите, бяха 
подписани от председателя и от членовете на комисията. Комисията предложи на присъстващите 
представители на участниците да подпишат документите, съдържащи се в Плик №2, както и 
Плик №3 на останалите участници. Документите бяха подписани както следва: Техническото 
предложение и Плик 3 на „Транс Ко 04" ООД бяха подписани от представителя на участника 
„ИПК Бизнес" ЕООД Иван Кименов. Техническото предложение на „Кар Строй" ЕООД беше 
подписано от представителя на участника „ИПК Бизнес" ЕООД Иван Кименов, а Плик 3 на 
участника беше подписан от представителя на участника „Топ Елана" ООД Йордан Новков. 
Техническото предложение и Плик 3 на „Дими Станев - Стил" ЕООД бяха подписани от 
представителя на участника „ИПК Бизнес" ЕООД Иван Кименов. Техническото предложение и 
Плик 3 на участника „ИПК Бизнес" ЕООД бяха подписани от представителя на участника „Топ 
Елана" ООД Йордан Новков. Техническото предложение и Плик 3 на „Топ Елана" ООД бяха 
подписани от представителя на участника „ИПК Бизнес" ЕООД Иван Кименов. 
След отварянето на Плик №2 и подписването на документите във всеки един от пликовете и 
подписването на Плик №3 за всяка една от офертите, Комисията отвори Плик №1 за съответната 
оферта, провери съответствието на съдържанието му с представения списък и оповести 
документите, съдържащи се в съответния плик. 

След извършването на горните действия, в 13:30 часа приключи публичната част от заседанието 
на комисията. 

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ H ИНФОРМАЦИЯТА В ПЛИКОВЕ № 1. 

В закрито заседание, проведено на 20.07.2015 г. от 13:35 ч . , в съответствие с разпоредбата на чл. 
68, ал. 7 от ЗОП комисията разгледа документите, съдържащи се в Плик № 1 на участниците по 
реда на тяхното постъпване за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя. 

Комисията разгледа офертите на останалите участници, които не са специализирани предприятия 
за хора с увреждания и констатира следното: 

1. Плик № 1 от офертата на участника „Транс Ко 04" ЕООД съдържа следните документи и 
информация: 
1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 
2. Представяне на участника (по образец), което включва: 
а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, 
БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на 
държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за 
кореспонденция при провеждането на процедурата; 
б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (по образец); 
в) декларация, че участникът е вписан в Регистъра на специализираните предприятия и 
кооперации на хората с увреждания с Удостоверения за регистрация № 287 / 30.03.2015 г. с 
приложено удостоверение; 
3. 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); 
4. Декларация, че участникът няма да ползва подизпълнители (по образец); 



5. Декларация, по чл.56 ал.1 т.12 за съгласие с проекта на договор; 
Участникът „Транс Ко 04" ЕООД е представил всички документи и информация в съответствие с 
разпоредбите на ЗОП и с поставените от възложителя изисквания и по начина, посочен в 
Указанието за подготовка на офертата - част от Документацията за участие. Тъй като участникът 
е специализирано предприятие за хора с увреждания, на основание чл.16г ал.5 т.1 от ЗОП 
комисията не прилага спрямо него критериите за подбор и го допуска до разглеждане на 
техническото предложение. 

2. Плик № 1 от офертата на участника „Кар Строй" ЕООД съдържа следните документи и 
информация: 
1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 
2. Представяне на участника (по образец), което включва: 
а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, 
БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на 
държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за 
кореспонденция при провеждането на процедурата; 
б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (по образец); 
в) декларация, че участникът е вписан в Регистъра на специализираните предприятия и 
кооперации на хората с увреждания с Удостоверения за регистрация № 356 / 02.06.2015 г. с 
приложено удостоверение. 
3. 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); 
4. Декларация, че участникът няма да ползва подизпълнители (по образец); 
5. Декларация, по чл.56 ал.1 т.12 за съгласие с проекта на договор; 
Участникът „Кар Строй" ЕООД е представил всички документи и информация в съответствие с 
разпоредбите на ЗОП и с поставените от възложителя изисквания и по начина, посочен в 
Указанието за подготовка на офертата - част от Документацията за участие. Тъй като участникът 
е специализирано предприятие за хора с увреждания, на основание члЛбг ал.5 т.1 от ЗОП 
комисията не прилага спрямо него критериите за подбор и го допуска до разглеждане на 
техническото предложение. 

3. Плик № 1 от офертата на участника "Дими Станев Стил" ЕООД съдържа следните 
документи и информация: 
1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 
2. Представяне на участника (по образец), което включва: 
а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, 
БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на 
държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за 
кореспонденция при провеждането на процедурата; 
б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (по образец); 
в) декларация, че участникът е вписан в Регистъра на специализираните предприятия и 
кооперации на хората с увреждания с Удостоверения за регистрация № 366 / 15.06.2015 г. 
3. 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); 



4. Декларация, че участникът няма да ползва подизпълнители (по образец); 
5. Декларация, по чл.56 ал.1 т.12 за съгласие с проекта на договор; 
Участникът "Дими Станев Стил" ЕООД е представил всички документи и информация в 
съответствие с разпоредбите на ЗОП и с поставените от възложителя изисквания и по начина, 
посочен в Указанието за подготовка на офертата - част от Документацията за участие. Тъй като 
участникът е специализирано предприятие за хора с увреждания, на основание чл.16г ал.5 т.1 от 
ЗОП комисията не прилага спрямо него критериите за подбор и го допуска до разглеждане на 
техническото предложение. 

4. Плик № 1 от офертата на участника "ИПК Бизнес" ЕООД съдържа следните документи и 
информация: 
1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 
2. Представяне на участника (по образец), което включва: 
а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, 
БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на 
държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за 
кореспонденция при провеждането на процедурата; 
б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (по образец); 
в) декларация, че участникът е вписан в Регистъра на специализираните предприятия и 
кооперации на хората с увреждания с Удостоверение за регистрация № 316 / 17.04.2015 г. 
3. 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); 
4. Декларация, че участникът няма да ползва подизпълнители (по образец); 
5. Декларация, по чл.56 ал.1 т.12 за съгласие с проекта на договор; 
Участникът "ИПК Бизнес" ЕООД е представил всички документи и информация в съответствие с 
разпоредбите на ЗОП и с поставените от възложителя изисквания и по начина, посочен в 
Указанието за подготовка на офертата - част от Документацията за участие. Тъй като участникът 
е специализирано предприятие за хора с увреждания, на основание чл.16г ал.5 т.1 от ЗОП 
комисията не прилага спрямо него критериите за подбор и го допуска до разглеждане на 
техническото предложение. 

5. Плик № 1 от офертата на участника "Топ Елана" О О Д съдържа следните документи и 
информация: 
1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 
2. Представяне на участника (по образец), което включва: 
а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, 
БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на 
държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за 
кореспонденция при провеждането на процедурата; 
б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (по образец); 
в) декларация, че участникът е вписан в Регистъра на специализираните предприятия и 
кооперации на хората с увреждания с Удостоверения за регистрация № 269 / 12.03.2015 г. с 
приложено удостоверение. 



3. 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); 
4. Декларация, че участникът няма да ползва подизпълнители (по образец); 
5. Декларация, по чл.56 ал.1 т.12 за съгласие с проекта на договор; 
Участникът "Топ Елана" ООД е представил всички документи и информация в съответствие с 
разпоредбите на ЗОП и с поставените от възложителя изисквания и по начина, посочен в 
Указанието за подготовка на офертата - част от Документацията за участие. Тъй като участникът 
е специализирано предприятие за хора с увреждания, на основание чл.16г ал.5 т.1 от ЗОП 
комисията не прилага спрямо него критериите за подбор и го допуска до разглеждане на 
техническото предложение. 

Комисията приключи работата си на този етап на 20.07.2015 г. в 14:20 ч. 

Комисията ще изпрати настоящия протокол на всички участници в деня на публикуването му в 
профила на купувача. 

Председател: 

К О М И С И Я : 

Самуил Авдала) 

Членове: (Роман Райчев) 

кола Макавеев) 

/ 


