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П Р О Т О К О Л  №2

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ ЗА ТЕКУЩА ПОДДРЪЖКА ЗА

НУЖДИТЕ НА „СБР-НК“ ЕАД“

На 07.06.2018 г. от 09:00 часа в сградата на „Специализирани болници за рехабилитация -  
Национален комплекс“ ЕАД, гр. София, бул. „Васил Левски” № 54, ет. 3, се състоя закрито 
заседание на комисията за разглеждане и оценка на офертите в публично състезание за възлагане 
на обществена поръчка с предмет: „Доставка на материали за текуща поддръжка за нуждите на 
„СБР-НК“ ЕАД“, открита с Решение № РД-09-44-1 / 08.05.2018 г., уникален № в Регистъра на ОП 
00120-2018-0006.

Процедурата се провежда от комисия, назначена със Заповед № РД-09-44-2 от 31.05.2018 г. на 
изпълнителния директор на „Специализирани болници за рехабилитация -  Национален комплекс“ 
ЕАД, в състав:

Председател: Роман Райчев 
Членове: Георги Александров

мл. адв. Елиза Джонева 
Резервни: Красимит Котов

адв. Симеон Кръстев

-  директор Дирекция “СД и УС“
-  експерт/ мониторинг на дейности по филиали
-  правоспособен юрист
-  координатор/ стопански дейности
-  правоспособен юрист

Комисията има задача да разгледа техническите предложения на допуснатите участници.

I. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ
На 07.06.2018 г. от 09:00 ч. в сградата на „Специализирани болници за рехабилитация -  
Национален комплекс“ ЕАД, гр. София, бул. „Васил Левски” № 54, ет. 3, Комисията проведе 
закрито заседание за разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници с цел 
да провери съответствието им с предварително обявените условия.

1. Техническо предложение на участника „ТОП ЕЛАНА“ ООД.
1.1. Съдържание на техническото предложение:
1.1.1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 
изискванията на възложителя, което включва:

- Декларация за изпълнение на направените от Възложителя заявки в тридневен срок от 
тяхното получаване;

- Декларация за срока на валидност на офертата;
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор.

1.1.2. Сравнителна таблица за съответствие.
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Участникът е представил Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП относно 
информацията, съдържаща се в колона „Производител“ от Сравнителната таблица за съответствие 
(по образец), поради което тази информация се счита за конфиденциална и следва да бъде 
заличена от настоящия Протокол.

При прегледа на представената Сравнителна таблица за съответствие (по образец) Комисията 
констатира, че всички оферирани от участника „ТОП ЕЛАНА“ ООД материали за текуща 
поддръжка отговарят на поставените в техническите спецификации изисквания на Възложителя.

С оглед на гореизложеното. Комисията допуска ценовото предложение на участника „ТОП 
ЕЛАНА“ ООД до отваряне и разглеждане.

2. Техническо предложение на участника „ЛАЗАР ДОДОВ - Л Т“ ООД.
2.1. Съдържание на техническото предложение:
2.1.1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 
изискванията на възложителя, което включва:

- Декларация за изпълнение на направените от Възложителя заявки в тридневен срок от 
тяхното получаване;

- Декларация за срока на валидност на офертата;
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор.

2.1.2. Сравнителна таблица за съответствие.

Участникът предлага артикули в съответствие с изискванията на Възложителя от следните 
производители: „Титан Златна Панега цимент“ АД, „Боро теракол“ ООД, „Буки-57“ ЕТ, „Калцид“ 
АД, „Топливо“ АД, „Витех“ ЕООД, „ЖОЗИ 2009“ ЕООД, „Валери С И М груп“ АД, „Гипс“ АД с. 
Кощава, „Бау Център“ ЕООД, „Колор 93 МС“ ООД, „Ксела България“ ЕООД, „Кам-04“ ООД, 
„Мозайки“ ООД, „Юпитер Стомана“ ООД, „Стимул-Н“ ООД, „Кнауф България“ ЕООД, „Вюрт- 
България“ ЕООД, „ФТБ“ ЕООД, „Севан“ ООД, „Органим“ АД, „Мегахим“ АД, „Лакпром“ АД, 
„Антарес България“ ООД, „Боро теракол“ ООД, „Изола Петрова“ ЕООД, „Стеалит“ ООД, „Лимекс 
Трейдинг“ ООД, „СИКО-С“ ООД, „Хенкел България“ ЕООД, „Судал“ ЕООД, „Практика БГ“ 
ООД, „Евромастер Импорт-Експорт“ ООД, „ЕНЕВ Пилана“ ООД, „Линфорест“ ЕООД, „ЙАФ 
България“ ЕООД, „Магицвет“ ЕООД, „Елица-3“ ЕООД, „Абразив БГ“ ООД, „Вектор“ ООД, 
„МАУЕР ЛОКИНГ СИСТЕМС“ ЕООД, „Виалкомфорт“ ООД, „Метал“ АД, „Булфлекс и Ко“ ООД,
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„ДИКРА Метали“ ЕООД, ЕТ „Престиж“, „Декатрейд“ ООД, „Ел Каб България“ ЕООД, „ДИКРА 
Метали“ ЕООД, „Елсист К“ ЕООД, „Форма Вита България“ АД, „Видима“ АД и т.м.

При прегледа на представената Сравнителна таблица за съответствие (по образец) Комисията 
констатира, че всички оферирани от участника „ЛАЗАР ДОДОВ-ЛТ“ ООД материали за текуща 
поддръжка отговарят на поставените в техническите спецификации изисквания на Възложителя.

С оглед на гореизложеното. Комисията допуска ценовото предложение на участника „ЛАЗАР 
ДОДОВ- ЛТ“ ООД до отваряне и разглеждане.

Комисията взе решение ценовите предложения на участниците да бъдат отворени на 11.06.2018 г. 
от 14:00 часа, за което участниците да бъдат уведомени по реда на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

Комисията приключи работата си на този етап в 11:30 ч. на 07.06.2018 г. и състави настоящия 
протокол на същата дата.

К О М И С И Я :

Председател:

Членове:


