
П Р О Т О К О Л
по чл. 54, ал. 7 от ПШОП

относно съответствието на представените документи и/или информация по чл. 39, ал. 2 от 
ППЗОП с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

Възложителя за участие в пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет 
„Организиране и провеждане на обучения по ключова компетентност „Общуване на чужди

езици“ на служителите на „СБР-НК“ ЕАД“

На 11.03.2019 г. от 10:00 часа в сградата на „Специализирани болници за рехабилитация -  
Национален комплекс“ ЕАД, гр. София, бул. „Васил Левски” № 54, ет. 3, се състоя публично 
заседание на комисията за подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите в пряко 
договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на 
обучения по ключова компетентност „Общуване на чужди езици“ на служителите на „СБР-НК“ 
ЕАД“, открита с Решение № РД-09-19-1 от 28.02.2019 г., уникален номер 00120-2019-0004 в 
РОП, в състав.

Процедурата се провежда от комисия, назначена със Заповед № РД-09-19-2/11.03.2019 г. на 
изпълнителния директор на „Специализирани болници за рехабилитация -  Национален 
комплекс“ ЕАД, в състав:
Председател: Самуил Авдала 
Членове: Роман Райчев

мл. адв. Елиза Джонева 
Резервни: Петя Георгиева

адв. Симеон Кръстев

-  външен експерт № BE-108
-  директор Дирекция СД и УС
-  правоспособен юрист
-  правен съветник
-  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, да проведе преговори с участниците в 
процедурата и да класира офертите съгласно утвърдения критерий за възлагане.

До момента на изтичане на крайния срок за подаване, опаковки с документи за з̂ 1астие в 
процедурата бяха депозирани от следните участници в посочения ред:

1. „ВИ-ДЖИ-2007“ ООД, ЕИК 175362135 -  вх. № 20-34/08.03.2019 г., 14:39 ч.
2. „НАЦИОНАЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР“ ООД, ЕИК 102853076 -  вх. № 20- 
35/08.03.2019 г., 14:50 ч.
3. „БКБ“ ЕООД, ЕИК 203017708-в х .№  20-36/08.03.2019 г., 15:01 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 ОПАКОВКАТА НА ЕДИНСТВЕНИЯ УЧАСТНИК
1. На публичното заседание присъстваха следните представители на участниците:
- За „ВИ-ДЖИ-2007“ ООД -  законният представител Владимир Близнашки;
- За „НАЦИОНАЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР“ ООД -  законният представител Веселин 
Симеонов;
- За „БКБ“ ЕООД -  законният представител Янко Здравков.



2. Комисията пристъпи към отваряне на опаковките на участниците в процедурата по реда на 
тяхното подаване.

2.1. Първа по ред беше отворена опаковката на участника „ВИ-ДЖИ-2007“ ООД. 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 непрозрачен плик с 
надпис „Предлагани ценови параметри“. Тримата членове на комисията подписаха техническото 
предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. Комисията 
предложи на присъстващите представители на останалите участниците да подпишат 
техническото предложения и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника „ВИ- 
ДЖИ-2007“ ООД. Присъстващите представители на останалите участниците не пожелаха да 
подпишат техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 
участника „ВИ-ДЖИ“ ООД.
2.2. Втора по ред беше отворена опаковката на участника „НАЦИОНАЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН 
ЦЕНТЪР“ ООД. 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 непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Тримата членове 
на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри“ на участника. Комисията предложи на присъстващите представители на останалите 
участниците да подпишат техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри“ на участника „НАЦИОНАЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР“ ООД. Присъстващите 
представители на останалите участниците не пожелаха да подпишат техническото предложение 
и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника „НАЦИОНАЛЕН 
ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР“ ООД.

2.3. Трета по ред беше отворена опаковката на участника „БКБ“ 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 непрозрачен плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри“. Тримата членове на комисията подписаха техническото 
предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. Комисията 
предложи на присъстващите представители на останалите участниците да подпишат 
техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника 
„БКБ“ ЕООД. Присъстващите представители на останалите участниците не пожелаха да 
подпишат техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 
участника „БКБ“ ЕООД.
След извършването на горните действия комисията приключи публичната част на заседанието си 
в 10:30 ч.

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА УЧАСТИЕ
На 11.03.2019 г. от 10:40 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 „ВИ-ДЖИ-2007“ ООД е представил всички документи и информация в 
съответствие с разпоредбите на ЗОП и ППЗОП и с поставените от Възложителя изисквания към
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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 от настоящия протокол.

2. Участникът „НАЦИОНАЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР“ ООД 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 от настоящия протокол.

3. Участникът „БКБ“ 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 от 
настоящия протокол.

III. КОНСТАТИРАНИ ЛИПСИ, НЕПЪЛНОТИ И НЕСЪОТВЕТСТВИЯ НА 
ИНОФОРМАЦИЯТА 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 информация в офертата на 
участника „ВИ-ДЖИ-2007“ ООД, както следва:
На основание чл. 67, ал. 4 от ЗОП, ЕЕДОП от участниците се предоставя в електронен вид 
(еЕЕДОП). В утвърденото от Възложителя УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ОФЕРТА -  
неразделна част от документацията за обществената поръчка е посочено, че „5 опаковката с 
офертата си, участникът следва да предостави на електронен носител и подписания с 
електронен подпис еЕЕДОП във файлов формат .pdf или друг формат, непозволяващ последващо 
коригиране на неговото съдържание. “

В настоящия случай участникът не е спазил посоченото по-горе указание за предоставяне на 
ЕЕДОП в електронен вид на електронен носител.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът „ВИ-ДЖИ-2007“ 
ООД следва да представи ЕЕДОП в електронен вид на електронен носител.

2. Комисията констатира следните липси и несъответствия на информация в офертата на 
участника „НАЦИОНАЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР“ ООД, както следва:
На основание чл. 67, ал. 4 от ЗОП, ЕЕДОП от участниците се предоставя в електронен вид 
(еЕЕДОП). В утвърденото от Възложителя УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ОФЕРТА -  
неразделна част от документацията за обществената поръчка е посочено, че „В опаковката с 
офертата си, участникът следва да предостави на електронен носител и подписания с 
електронен подпис еЕЕДОП във файлов формат .pdf или друг формат, непозволяващ последващо 
коригиране на неговото съдъроюание. “

В настоящия случай )щастникът не е спазил посоченото по-горе указание за предоставяне на 
ЕЕДОП в електронен вид на електронен носител.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът „НАЦИОНАЛЕН 
ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР“ ООД следва да представи ЕЕДОП в електронен вид на електронен 
носител.
3. Комисията констатира следните липси и несъответствия на информация в офертата на 
участника „БКБ“ ЕООД, както следва:



На основание чл. 67, ал. 4 от ЗОП, ЕЕДОП от участниците се предоставя в електронен вид 
(еЕЕДОП). В утвърденото от Възложителя УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ОФЕРТА -  
неразделна част от документацията за обществената поръчка е посочено, че „Л опаковката с 
офертата си, участникът следва да предостави на електронен носител и подписания с 
електронен подпис еЕЕДОП във файлов формат .pdf или друг формат, непозволяващ последващо 
коригиране на неговото съдържание. “

В настоящия случай участникът е предоставил в офертата си електронен носител -  флащ памет, 
чието съдържание не може да бъде разчетено. Комисията приема, че същият не е спазил 
посоченото по-горе указание за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид на електронен 
носител.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът „БКБ“ ЕООД 
следва да представи ЕЕДОП в електронен вид на електронен носител.

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 Ш 
на настоящия протокол.
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 11.03.2019 г. в 12:00 ч. и състави настоящия 
протокол на същата дата.

На основание чл. 54, ал. 8 от 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:
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(Самуил Авдала)

(Роман Райчев)

(мл. адв. Елиза Джонева)


