
П Р О Т О К О Л №1
о т  РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 
СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ НА „СБР-НК“ ЕАД, ФИЛИАЛ ВЪРШЕЦ“

На 15,02.2017 г., в 15:00 ч., в сградата на „Специализирани болници за рехабилитация -  
Национален комплекс“ ЕАД, гр. София, бул. „Васил Левски“ № 54, ет. 3, започна работата на 
комисията за разглеждане и оценка на офертите за изпълнение на обществена поръчка на 
стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет „Предоставяне на счетоводни услуги на „СБР-НК“ 
ЕАД, филиал Вършец“, постъпили по Обява за събиране на оферти, публикувана на Портала 
за обществени поръчки на 07.02.2017 г. с ГО 9061239.
Комисията е назначена със Заповед № РД-09-19-1 от 15.02.2017 г. на изпълнителния 
директор на „СБР-НК“ ЕАД в състав;

-  външен експерт № BE-108
-  директор Дирекция А СД
-  правоспособен юрист
-  счетоводител оперативен
-  правоспособен юрист

Председател: Самуил Авдала 
Членове: инж. Роман Райчев

Елиза Джонева
Резервни; Заримира Славчева 

адв. Симеон Кръстев
В обявения в обявата за събиране на оферти срок -  до 17:00 ч. на 14.02.2017 г. са постъпили 
оферти от следните участници:
1. „ПРО БИЗНЕС КОНСУЛТ” ООД с вх. № 20-12/14.02.2017 г., 14:58 ч.;
2. „ГЛОБЪЛ АКАУНТИНГ” ЕООД с вх. № 20-13/14.02.2017 г., 16:40 ч.;
3. „ДИМАРДИ” ЕООД с вх. № 20-14/14.02.2017 г., 16:50 ч.
Председателят на комисията откри публичното заседание в 15:00 ч. След запознаване с 
Регистъра на подадените оферти членовете на комисията попълниха декларации за 
обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
При отваряне на офертите не присъстваха представители на участниците.
Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване като провери за съответствие с 
изискванията на възложителя. Трите постъпили оферти са представени в запечатани 
непрозрачни опаковки. Комисията обяви ценовите предложения на участниците.
Публичното заседание на комисията приключи на 15.02.2017 г. в 15:40 ч.
На 15.02.2017 г., в 16:00 ч., в гр. София, в сградата на „Специализирани болници за 
рехабилитация -  Национален комплекс“ ЕАД, гр. София, бул. „Васил Левски“ № 54, ет. 3, в 
закрито заседание продължи работата на комисията, която провери съответствието на 
участниците с изискванията на възложителя, поставени в обявата и в документацията за 
участие.
1. Комисията разгледа документите, представени от участника „ПРО БИЗНЕС КОНСУЛТ” 
ООД и констатира, че участникът е представил всички документи и информация в 
съответствие с разпоредбите на ЗОП и с поставените от възложителя изисквания и по 
начина, посочен в обявата за обществената поръчка.
Комисията установи, че участникът „ПРО БИЗНЕС КОНСУЛТ” ООД отговаря на всички 
изисквания за изпълнение на поръчката, поставени от възложителя и подробно описани в 
обявата за обществената поръчка. С оглед на това, комисията допуска офертата на участника 
„ПРО БИЗНЕС КОНСУЛТ” ООД до оценяване и класиране.
2. Комисията разгледа документите, представени от участника „ГЛОБЪЛ АКАУНТИНГ” 
ЕООД и констатира, че участникът е представил всички документи и информация в



съответствие с разпоредбите на ЗОП и с поставените от възложителя изисквания и по 
начина, посочен в обявата за обществената поръчка, с изключение на следните;
2.1. В част П; Информация за икономическия оператор, раздел А; Информация за 
икономическия оператор от ЕЕДОП, участникът не е посочил отговор на въпроса 
^.Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществената 
поръчка заедно с други икономически оператори?

2.2. В част II; Информация за икономическия оператор, раздел В; Информация относно 
използването на капацитета на други субекти от ЕЕДОП, участникът не е посочил отговор на 
въпроса „Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да 
изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има 
такива), посочени в част V по-долу?
2.3. В част III; Основания за изключване, раздел А; Основания, свързани с наказателни 
присъди, първо поле от ЕЕДОП, участникът не е посочил отговор на въпроса „Издадена ли е 
по отношение на икономическия оператор ... окончателна присъда във връзка с едно от 
изброените по-горе основания...?”.
2.4. В част III; Основания за изключване, раздел Б; Основания, свързани с плащането на 
данъци и социалноосигурителни вноски, първо поле от ЕЕДОП, участникът не е посочил 
отговор на въпроса „Икономическият оператор изпълнил ли е всички свои задължения, 
свързани с плащането на данъци ти социалноосигурителни вноски...? ”.
2.5. В част IV; Критерии за подбор, раздел В; Технически и професионални способности, 
поле 2) от ЕЕДОП участникът е декларирал, че разполага с екип от петима служители за 
изпълнение на поръчката като е посочил и позициите на всяко едно от лицата, но липсва 
информация относно тяхната квалификацията и професионален опит, каквото е изискването 
на Възложителя, съдържащо се в т. 1. раздел Технически и професионални способности от 
публикуваната Обява за обществената поръчка;
2.6. В част IV; Критерии за подбор, раздел В; Технически и професионални способности, 
поле 9) от ЕЕДОП липсва информация дали участникът разполага със собствен/нает офис на 
територията на гр. Вършец за изпълнение на предмета на поръчката, каквото е изискването 
на Възложителя, съдържащо се в т. 3. раздел Технически и професионални способности от 
публикуваната Обява за обществената поръчка;
С оглед на гореизложените обстоятелства, на основание чл. 104, ал. 4 във връзка с чл. 195 от 
ЗОП и чл. 54 ал. 9 от ППЗОП, участникът следва да представи нов ЕЕДОП с променена 
и/или допълнена информация, в който;
- В част II; Информация за икономическия оператор, раздел А; Информация за 
икономическия оператор, да бъде посочен отговор на въпроса „Икономическият оператор 
участва ли в процедурата за възлагане на обществената поръчка заедно с други 
иконом.ически оператори? ”.
- В част II; Информация за икономическия оператор, раздел В; Информация относно 
използването на капацитета на други субекти, да бъде посочен отговор на въпроса 
„Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни 
критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), 
посочени в част V по-долу? ”.
- В част III; Основания за изключване, раздел А: Основания, свързани с наказателни присъди, 
първо поле, да бъде посочен отговор на въпроса „Издадена .пи е по отношение на 
икономическия оператор ... окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-горе 
основания...? ”.
-  В част III; Основания за изключване, раздел Б; Основания, свързани с плащането на данъци 
и социалноосигурителни вноски, първо поле, да бъде посочен отговор на въпроса



„Икономическият оператор изпълнил ли е всички свои задължения, свързани с плащането на 
данъци или социалноосигурителни вноски... ? ”.
- В част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, поле 
2) да бъде посочена информацията относно квалификацията и професионалния опит на всеки 
един от членовете на екипа, който участникът е декларирал за изпълнение на поръчката, в 
съответствие с изискването на Възложителя, съдържащо се в т. 1. раздел Технически и 
професионални способности от публикуваната Обява за обществената поръчка;
- В част IV; Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, поле 
9) да бъде посочена информация относно наличието на собствен/нает от участника офис на 
територията на гр. Върщец за изпълнение на предмета на поръчката, в съответствие с 
изискването на Възложителя, съдържащо се в т. 3. раздел Технически и професионални 
способности от публикуваната Обява за обществената поръчка;
3. Комисията разгледа документите, представени от участника „ДИМАРДИ” ЕООД и 
констатира, че участникът е представил всички документи и информация в съответствие с 
разпоредбите на ЗОП и с поставените от Възложителя изисквания и по начина, посочен в 
обявата за обществена поръчка, с изключение на следните;

3.1. В част IV; Критерии за подбор, раздел В; Технически и професионални способности, 
поле 2) от ЕЕДОП участникът е декларирал, че разполага с екип от четирима служители за 
изпълнение на поръчката. Изискването на Възложителя, съдържащо се в т. 1, раздел 
Технически и професионални способности от публикуваната Обява за обществената поръчка 
е участникът да разполага с екип за изпълнение на поръчката, включващ минимум 5 броя 
служители.
3.2. В част IV: Критерии за подбор, раздел В; Технически и професионални способности, 
поле 8) от ЕЕДОП участникът е посочил средна годишна численост на състава на 
икономическия оператори и брой на ръководния персонал през последните три години от по- 
малко от 5 броя работници служители, което не съответства на изискването на Възложителя 
съдържащо се в т. 2, раздел Технически и професионални способности от публикуваната 
Обява за обществената поръчка.
3.3. В част IV; Критерии за подбор, раздел В; Технически и професионални способности, 
поле 9) от ЕЕДОП липсва информация дали участникът разполага със собствен/нает офис на 
територията на гр. Вършец за изпълнение на предмета на поръчката, каквото е изискването 
на Възложителя, съдържащо се в т. 3. раздел Технически и професионални способности от 
публикуваната Обява за обществената поръчка;
3.4. В част IV; Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, 
поле 9) от ЕЕДОП липсва информация дали участникът разполага със специализирана 
счетоводна програма, каквото е изискването на Възложителя, съдържащо се в т. 4. раздел 
Технически и професионални способности от публикуваната Обява за обществената 
поръчка;
3.5. В част VI: Заключителни положения от ЕЕДОП не е посочена информацията, която е 
изискана в образеца на ЕЕДОП на указаните в същия места за попълване, а именно; 
посочване на възложителя; посочване на съответната част, раздел / точка/и, за които 
участникът дава съгласие за получаване на достъп до информацията в тях; посочване на 
процедурата за възлагане на обществена поръчка.
С оглед на гореизложените обстоятелства, на основание чл. 104, ал. 4 във връзка с чл. 195 от 
ЗОП и чл. 54 ал. 9 от ППЗОП, участникът следва да представи нов ЕЕДОП с коригирана 
и/или допълнена информация, в който:
- В част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, поле 
2) да бъде посочена информацията относно наличието на екип от минимум 5 броя служители



в съответствие с изискването на Възложителя, съдържащо се в т. 1. раздел Технически и 
професионални способности от публикуваната Обява за обществената поръчка като бъдат 
посочени лицата, техните позиции, квалификация и професионален опит;
- В част IV; Критерии за подбор, раздел В; Технически и професионални способности, поле
8) да бъде посочен средносписъчен годишен брой на персонала и членовете на ръководния 
състав през последните три години от не по-малко от 5 броя работници и служители, в 
съответствие с изискването на Възложителя съдържащо се в т. 2, раздел Технически и 
професионални способности от публикуваната Обява за обществената поръчка.
- В част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, поле
9) да бъде посочена информация относно наличието на собствен/нает от участника офис на 
територията на гр. Вършец за изпълнение на предмета на поръчката, в съответствие с 
изискването на Възложителя, съдържащо се в т. 1. раздел Технически и професионални 
способности от публикуваната Обява за обществената поръчка;
- В част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, поле 
9) да бъде посочена информация относно наличието на специализирана счетоводна 
програма, каквото е изискването на Възложителя, съдържащо се в т. 4. раздел Технически и 
професионални способности от публикуваната Обява за обществената поръчка;
- В част VI: Заключителни положения от ЕЕДОП да бъде посочена информацията, която е 
изискана в образеца на ЕЕДОП на указаните в същия места за попълване, а именно: 
посочване на възложителя; посочване на съответната част, раздел / точка/и, за които 
участникът дава съгласие за получаване на достъп до информацията в тях; посочване на 
процедурата за възлагане на обществена поръчка.
Във връзка с горните констатации и на основание чл. 104, ал. 4 във връзка с чл. 195 от ЗОП 
и чд. 54 ал. 9 от ППЗОП  ̂ комисията дава на участниците срок от 5 (пет) работни дни от 
датата на получаване на настоящия протокол да представят на комисията документите и 
информацията, посочени в настоящия протокол.
Комисията приключи работата си на този етап на 15.02.2017 г. в 17:00 часа и състави 
настоящия протокол на същия ден.
На основание чл. 104, ал. 4 във връзка с чл. 195 от ЗОП и чл. 54 ал. 8 от ППЗОЛ
настоящият протокол да се публикува в Профил на купувача и в същия ден да се изпрати до 
участниците.

КОМИСИЯ:
Председател;

Членове:

(Самуил Авдала) 

(инж. Роман Райчев) 

(Елиза Джонева)


