
П Р О Т О К О Л  №1

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА 
КДБ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПОМЕЩЕНИЯТА В БОЛНИЧНИ СТАИ -  „СБР-НК“ ЕАД,

ФИЛИАЛ ПОМОРИЕ“

На 29.05.2018 г. от 13:00 часа в сградата на „Специализирани болници за рехабилитация -  
Национален комплекс“ ЕАД („СБР-НК“ ЕАД), гр. София, бул. „Васил Левски” № 54, ет. 3, се 
състоя публично заседание на Комисията за разглеждане и оценка на офертите в публично 
състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет; „Реконструкция и основен ремонт на 
сградата на КДБ и преустройство на помещенията в болнични стаи -  „СБР-НК“ ЕАД, филиал 
Поморие“, открита с Решение № РД-09-37-1 от 18.04.2018 г. на изпълнителния директор на 
„СБР-НК“ ЕАД, уникален № в Регистъра на ОП 00120-2018-0004.

Процедурата се провежда от комисия, назначена със Заповед № РД-09-37-2/29.05.2018 г. на 
изпълнителния директор на „Специализирани болници за рехабилитация -  Национален 
комплекс“ ЕАД, в състав:

Председател: Ангел Алексиев 
Членове: Роман Райчев

мл. адв. Елиза Джонева 
Резервни: Красимир Котов

адв. Симеон Кръстев

-  организатор стопански дейности;
-  директор Дирекция СД и УС
-  правоспособен юрист
-  координатор/ стопански дейности
-  правоспособен юрист

Комисията е назначена със задача да отвори и оповести съдържанието на опаковките на 
участниците по реда на тяхното постъпване съгласно изискванията на чл. 54, ал. 3-6 от ППЗОП, 
както и да провери съответствието на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и на офертите с 
предварително обявените от възложителя условия и да оцени офертите съгласно Методиката за 
определяне на комплексна оценка на оферта -  неразделна част от документацията за участие.

До момента на изтичане на крайния срок за подаване, опаковки с документи за участие в 
процедурата бяха депозирани от следните участници в посочения ред:

1. „МГА ИНВЕСТ“ ЕООД -  вх. № 20-52/ 17.05.2018 г., 09:01 ч.;
2. „УНИПУЛ ВАРНА“ ЕООД -  вх. № 20-57/ 17.05.2018 г., 14:17 ч.;
2 .  „СТРЕЗА“ Е О О Д -вх .№  20-58/ 17.05.2018 г., 14:36 ч.;
3. „ПЕТ ЕВРО“ ЕООД -  вх. №20-59/ 17.05.2018 г., 16:24 ч.

След като се запознаха със списъка на участниците в процедурата, членовете на комисията 
подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

I. ОТВАРЯНЕ НА ОПАКОВКИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

1. На публичното заседание на Комисията не присъстваха представители на участниците.

2. Комисията пристъпи към отваряне на подадените опаковки на участниците по реда на тяхното 
постъпване.

2.1. Първа по ред беше отворена опаковката на участника „МГА ИНВЕСТ“ ЕООД. Комисията 
установи, че подадената опаковка е запечатана и с ненарушена цялост, непрозрачна и надписана 
съгласно указанията на възложителя. Комисията отвори опаковката на участника и оповести 
нейното съдържание. Комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис



„Предлагани ценови параметри“. Тримата членове на комисията подписаха техническото 
предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. Комисията 
установи, че пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника е непрозрачен. 
Комисията установи, че на електронен носител, съдържащ се в опаковката на участника 
извън отделния запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, се съдържа 
еЕЕДОП и всички други документи, които би следвало да се съдържат в офертата на 
участника, включително попълнен образец на Ценово предложение. Комисията установи, 
че предложената от участника обща цена за изпълнение на поръчката е в размер на 
615 288,02 лв. (щестстотин и петнадесет хиляди двеста осемдесет и осем лева и две 
стотинки) без ДДС.

Видно от раздел II, т. № 2 от Указанието за подготовка на офертата -  неразделна част от 
документацията за обществената поръчка, Възложителят изрично е преповторил изискването на 
чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, а именно за наличие на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри“, съдържащ ценовото предложение на участника по чл. 39, ал. 3, 
т. 2 от ППЗОП. В допълнение. Възложителят на стр. 8 от Указанието за подготовка на офертата е 
дал следните инструкции на участниците, а именно: ..Таблицата с единичните цени, приложение 
към Ценовото предложение на участниците и еЕЕДОП -  част от заявлението за участие, 
следва да бъдат на отделни електронни носители, като файлът с Таблица с единичните цени се 
поставя в плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, заедно с хартиения носител на 
Ценовото предложение и Таблицата“.

С оглед на изложеното. Комисията предлага на възложителя да отстрани от процедурата 
участника „МГА ИНВЕСТ“ ЕООД на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, тъй като 
същият е предложил оферта, която е „неподходяща“ по смисъла на т. 25 от §2 на 
Допълнителните разпоредби на ЗОП и не отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката.

2.2. Втора по ред беще отворена опаковката на участника „УНИПУЛ ВАРНА“ ЕООД. 
Комисията установи, че подадената опаковка е запечатана и с ненарущена цялост, непрозрачна и 
надписана съгласно указанията на възложителя. Комисията отвори опаковката на участника и 
оповести нейното съдържание. Комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с 
надпис „Предлагани ценови параметри“. Тримата членове на комисията подписаха техническото 
предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. Комисията 
установи, че плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника е непрозрачен.

2.3. Трета по ред беще отворена опаковката на участника „СТРЕЗА“ ЕООД. Комисията 
установи, че подадената опаковка е запечатана и с ненарущена цялост, непрозрачна и надписана 
съгласно указанията на възложителя. Комисията отвори опаковката на участника и оповести 
нейното съдържание. Комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри“. Тримата членове на комисията подписаха техническото 
предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. Комисията 
установи, че плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника е непрозрачен

2.4. Четвърта по ред беше отворена опаковката на участника „НЕТ ЕВРО“ ЕООД. Комисията 
установи, че подадената опаковка е запечатана и с ненарущена цялост, непрозрачна и надписана 
съгласно указанията на възложителя. Комисията отвори опаковката на участника и оповести 
нейното съдържание. Комисията провери за наличието на отделен, запечатан плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри“. Трима членове на комисията подписаха техническото 
предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. Комисията 
установи, че пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника е прозрачен.



Председателят и членовете на Комисията ясно прочетоха предлаганата от участника „НЕТ 
ЕВРО“ ЕООД цена за изпълнение на поръчката, която е следната: 551 877,11 лв. (петстотин 
петдесет и една хиляди осемстотин седемдесет и седем лева и единадесет стотинки) без ДДС.

Видно от раздел II, т. № 2 от Указанието за подготовка на офертата -  неразделна част от 
документацията за обществената поръчка. Възложителят изрично е преповторил изискването на 
чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, а именно за наличие на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри“, съдържащ ценовото предложение на участника по чл. 39, ал. 3, 
т. 2 от ППЗОП. С оглед на изложеното, Комисията предлага на възложителя да отстрани от 
процедурата участника „НЕТ ЕВРО“ ЕООД на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, тъй 
като същият е предложил оферта, която е „неподходяща“ по смисъла на т. 25 от §2 на 
Допълнителните разпоредби на ЗОП и не отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката.

След извършването на горните действия комисията приключи публичната част на заседанието си 
на 29.05.2018 г. в 14:30 ч.

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

На 03.07.2018 г. от 15:00 ч. в сградата на „Специализирани болници за рехабилитация -  
Национален комплекс“ ЕАД, гр. София, бул. „Васил Левски” № 54, ет. 3, в закрито заседание в 
съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 7 от ППЗОП комисията разгледа заявленията за 
участие на участниците.

Комисията в пълен състав констатира следното:

1. Участникът „УНИПУЛ ВАРНА“ ЕООД е представил всички документи и информация в 
съответствие с разпоредбите на ЗОП и ППЗОП и с поставените от възложителя изисквания към 
личното състояние и критериите за подбор и по начина, посочен в Указанието за подготовка на 
офертата -  неразделна част от документацията за участие, с изключение на посочените в Раздел 
III на настоящия протокол.

2. Участникът „СТРЕЗА“ ЕООД е представил всички документи и информация в съответствие с 
разпоредбите на ЗОП и ППЗОП и с поставените от възложителя изисквания към личното 
състояние и критериите за подбор и по начина, посочен в Указанието за подготовка на офертата 
-  неразделна част от документацията за участие, с изключение на посочените в Раздел III на 
настоящия протокол.

III. КОНСТАТИРАНИ ЛИПСИ, НЕПЪЛНОТИ И НЕСЪОТВЕТСТВИЯ НА 
ИНФОРМАЦИЯТА В ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА УЧАСТИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ, 
ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕРЕДОВНОСТ, ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА И НЕСЪОТВЕТСТВИЯ С 
ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР.

1. Комисията констатира следните липси и несъответствия на информацията в ЕЕДОП на 
участника „УНИПУЛ ВАРНА“ ЕООД, както следва:

1.1. В Част III: „Основания за изключване“, раздел Г: „ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА 
ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА 
ЧЛЕНКА“ от ЕЕДОП, участникът е посочил единствено отговор „Не“. В съответствие с т. 1.6. от 
Раздел I от Указанието за подготовка на офертата -  част от утвърдената документация за 
обществената поръчка, в съответното поле от ЕЕДОП следва да бъде посочено дали 1. 
участникът е / не е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим; 2. 
Участникът е / не е свързано лице с дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален



данъчен режим; 3. За участника са / не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 
собственици.

1.2. В част IV; „Критерии за подбор“ не е даден отговор на въпроса относно спазване на всички 
изисквани критерии за подбор, а именно „Гой отговаря на изискваните критерии за подбор:

1.3. В част IV: „Критерии за подбор“, раздел В; „Технически и професионални способности“, 
поле 2) и поле 6) от ЕЕДОП участникът е посочил техническите лица, които ще бъдат на 
разположение на участника за изпълнение на поръчката, но от списъците не става ясно дали 
лицата са служители, постоянно заети в дружеството-участник или същите представляват трети 
лица, чийто капацитет ще бъде използван при изпълнение на поръчката.

С оглед на гореизложеното и с цел да бъде установена липсата на основания за отстраняване на 
участника и за съответствието му с поставените критерии за подбор, участникът „УНИПУЛ 
ВАРНА“ ЕООД следва :

1. На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП да представи нов ЕЕДОП, в който в част III: „Основания 
за изключване“, раздел Г: „ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА 
БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ 
ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА“ от ЕЕДОП да бъде допълнена 
предоставената информация, като бъде посочено дали 1. участникът е / не е дружество, 
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим; 2. Участникът е / не е свързано 
лице с дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим; 3. За участника 
са / не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

2. На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП да представи нов ЕЕДОП, в който в част IV: „Критерии 
за подбор“ от участника да е посочен отговор на въпроса „Гой отговаря на изискваните 
критерии за подбор:'’",

В част И: Информация за икономическия оператор, раздел А: Информация за икономическия 
оператор, б. „д“ от ЕЕДОП участникът не е посочил отговор на въпроса „Икономическият 
оператор може ли да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски 
и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възлолсителя да получи 
удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава 
членка? “;

3. В случай че част от техническите лица, посочени от участника в част IV: „Критерии за 
подбор“, раздел В: „Технически и професионални способности“, поле 2) и поле 6), не са 
служители на „УНИПУЛ ВАРНА“ ЕООД, а трети лица, чийто капацитет ще бъде използван при 
изпълнение на поръчката, да представи:

- нов ЕЕДОП от името на „УНИПУЛ ВАРНА“ ЕООД с коректно попълнена информация в част 
II: Информация за икономическия оператор, раздел В: Информация относно използването на 
капацитета на други субекти, като документът следва да съдържа информация относно липса на 
основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор, за доказването, на които 
участникът се позовава на капацитета на трети лица;

- отделен/отделни ЕЕДОП, подписан/и от всяко от третите лица, чийто капацитет ще използва 
участникът „УНИПУЛ ВАРНА“ ЕООД, като документите следва да съдържат информация
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относно липса на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор, за 
доказването на които участникът се позовава на техния капацитет;

- на основание чл. 67, ал. 5 във вр. с чл. 65, ал. 3 ЗОП - документи за поетите от третите лица 
задължения, доказващи, че ще разполага с техните ресурси.

2. Комисията констатира следните липси и несъответствия на информацията в ЕЕДОП на 
участника „СТРЕЗА“ ЕООД, както следва:

2.1. В част II: Информация за икономическия оператор, раздел А: Информация за икономическия 
оператор, б. „д“ от ЕЕДОП участникът не е посочил отговор на въпроса „Икономическият 
оператор може ли да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски 
и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи 
удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка дърлсава 
членка?

2.2. В Част III: „Основания за изключване“, раздел Г: „ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА 
ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА 
ЧЛЕНКА“ от ЕЕДОП, участникът е посочил единствено отговор „Не“. В съответствие с т. 1.6. от 
Раздел 1 от Указанието за подготовка на офертата -  част от утвърдената документация за 
обществената поръчка, в съответното поле от ЕЕДОП следва да бъде посочено дали 1. 
участникът е / не е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим; 2. 
Участникът е / не е свързано лице с дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален 
данъчен режим; 3. За участника са / не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за 
икономическите и финансовите отнощения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 
собственици.

2.3. Участникът не е посочил информация относно съответствие с поставеното от Възложителя 
изискване за наличие на валидно към датата на подаване на офертите разрещително, издадено на 
основание чл. 129, ал. 1, ал. 2, т. 4 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрещните работи 
(Обн. ДВ бр. 53 от 27 юни 2014 г.) за поддържане и обслужване на противопожарни системи и 
съоръжения.

С оглед на гореизложеното и с цел да бъде установена липсата на основания за отстраняване на 
участника и за съответствието му с поставените критерии за подбор, участникът „СТРЕЗА“ 
ЕООД следва :

1. На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП да представи нов ЕЕДОП, в който в част И: Информация 
за икономическия оператор, раздел А: Информация за икономическия оператор, поле „Форма на 
участие“ да бъде отбелязан отговор на въпроса „Икономическият оператор може ли да 
представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или 
информация, която ще позволи на възлагащия орган или възлолсителя да получи 
удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава 
членка?

2. На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП да представи нов ЕЕДОП, в който в част 111: „Основания 
за изключване“, раздел Г: „ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА 
БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ 
ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА“ от ЕЕДОП да бъде допълнена 
предоставената информация, като бъде посочено дали 1. участникът е / не е дружество.



регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим; 2. Участникът е / не е свързано 
лице с дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим; 3. За участника 
са / не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения е дружествата, регистрирани в юрисдикции е преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици

3. На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП да представи нов ЕЕДОП, в който в Част IV: „Критерии 
за подбор“. Раздел А: „Годност“, поле 2) от ЕЕДОП да бъде допълнена информацията относно 
наличието на валидно към датата на подаване на офертата разрешително, издадено на основание 
чл. 129, ал. 1, ал. 2, т. 4 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи (Обн. ДВ бр. 
53 от 27 юни 2014 г.) за поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения.

Във връзка с горните констатации и на основание чл. 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 раздел III 
на настоящия протокол.

За предоставяне на изисканите с настоящия протокол ЕЕДОП от участниците важат изцяло 
изискванията, заложени в документация за настоящата обществена поръчка, за предоставянето 
му в електронен вид.

Участниците могат да представят нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 
променена и/или допълнена информация. Допълнително представената информация може да 
обхваща факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

Допълнителните документи и информация се подават в Деловодството на възложителя, 
находящо се в сградата на „СБР-НК“ на адрес: гр. София, бул. „Васил Левски“ № 54, ет. 3.

Комисията приключи работата си на този етап на 03.07.2018 г. в 17:30 ч. и състави настоящия 
протокол на същата дата.

На основание чл. 54, ал. 8шт ППЗОП настоящият протокол да бъде публикуван на Профила на 
купувача и в същия ден да бъде изпратен на участниците в процедурата.

К О М И С И Я :
Председател:

Членове:

(Ангел Алексиев)

(Роман Райчев)

(мл. адв. Елиза Джонева)


