
П Р О Т О К О Л № з 
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ 
ЗА НУЖДИТЕ НА "СБР-НК" ЕАД" 

На 30.07.2015 г. от 16:00 часа в сградата на „Специализирани болници за рехабилитация -
Национален комплекс" ЕАД, гр. София, бул. „Васил Левски" №54, ет. 3, се състоя второ 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 

Поради отсъствие на члена на комисията Роман Райчев, неговото място се заема от резервния член 
Красимир Котов. Резервният член подписа декларация по чл.35 ал.З от ЗОП. 

На заседанието присъстваха Йордан Новков - упълномощен представител на участника „Топ 
Елана" ООД и Ани Стоянова - упълномощен представител на участника „ИПК Бизнес" ЕООД. 

Преди да пристъпи към отваряне на плик № 3 „Предлагана цена" председателят на комисията 
оповести, че участниците „Транс Ко 04" ЕООД, „Кар Строй" ЕООД, „Дими Станев - Стил" ЕООД, 
„ИПК Бизнес" ЕООД са предложени за отстраняване на основание чл.69, ал.1, т.З от ЗОП. 

I. ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ДОПУСНАТИЯ УЧАСТНИК 

Председателят на комисията отвори плик № 3 „Предлагана цена" на допуснатия до оценяване 
участник „Топ Елана" ООД. Комисията установи, че в запечатания плик в съответствие с 
изискванията на ЗОП с надпис „Предлагана цена" участникът е приложил ценово предложение 
съгласно образеца на възложителя - част от документацията за участие. Председателят на 
комисията оповести предлагания сбор от единични цени: 313.03 (триста и тринадесет лева и три 
стотинки) лева без ДДС. 

Председателят на комисията предложи на присъстващите представители на участниците да 
подпишат ценовото предложение на участника „ТОП ЕЛАНА" ООД. Ценовото предложение на 
участника „ТОП ЕЛАНА" ООД беше подписано от Ани Стоянова - упълномощен представител на 
участника „ИПК Бизнес" ЕООД. 

Откритото заседание приключи в 16:08 ч. 

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЦЕНОВАТА ОФЕРТА НА ДОПУСНАТИЯ УЧАСТНИК 



На 30.07.2015 г. от 16:10 ч. в закрито заседание комисията констатира, че представеното от 
участника „Топ Елана" ООД ценово предложение съответства напълно на образеца на 
възложителя. 

III. ОЦЕНЯВАНЕ НА ДОПУСНАТОТО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПОКАЗАТЕЛ 
„ЦЕНА" (Пц) 

Комисията провери съответствието на сумата от отделните единични цени и установи, че сборът 
на единичните цени, предложени от участника „ТОП ЕЛАНА" ООД, отговаря на посочения от 
участника: 313.03 (триста и тринадесет лева и три стотинки) лева без ДДС. 
Тъй като офертата на участника „ТОП ЕЛАНА" ЕООД е единствената допусната до оценяване, 
комисията приема предложения от този участник сбор на единичните цени за най-ниския 
предложен сбор на единичните цени. 

IV. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

След като извърши оценяване по показателите за оценка на допуснатата до оценяване и класиране 
оферта, комисията класира на първо място „ТОП ЕЛАНА" ЕООД по предварително обявения 
критерий - най-нисък сбор на единичните цени. 

Комисията предлага на възложителя да сключи договор с класирания на първо място участник 
„ТОП ЕЛАНА" ЕООД. 

Комисията приключи своята работа на 30.07.2015 г. в 16:26 ч., като на същата дата предаде на 
възложителя всички протоколи от работата си, заедно с цялата документация. 

Членове: 

КОМИСИЯ: 

Председател: 


