
П Р О Т О К О Л  №1

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ПОДДРЪЖКА НА ОФИС ТЕХНИКА/КОМПЮТРИ, 

ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ, ХАРДУЕР И СОФТУЕР, ПРИНТЕРИ, СКЕНЕРИ, 
КОПИРНИ МАШИНИ, МОНИТОРИ, ТЕЛЕФОННИ И ФАКС АПАРАТИ, UPS 

УСТРОЙСТВА, МОДЕМИ, РУТЕРИ И ДРУГИ/ И ДРУГА ТЕХНИКА В 
ИЗВЪНГАРАНЦИОНЕН СРОК“

На 25.04.2019 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 първото 
публично заседание на комисията за разглеждане и оценка на офертите в открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Поддръжка на офис техника/компютри, преносими 
компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс 
апарати, UPS устройства, модеми, рутери и други/ и друга техника в извънгаранционен срок“, 
открита с Решение № РД-09-21-1 от 20.03.2019 г., уникален № в Регистъра на ОП 00120-2019-0005.
Процедурата се провежда от комисия, назначена със Заповед № РД-09-21-2/25.04.2019 г. на 
изпълнителния директор на „Специализирани болници за рехабилитация -  Национален комплекс“ 
ЕАД, в състав:
Комисия в следния състав: 
Председател: Самуил Авдала 
Членове: инж. Роман Райчев

мл. адв. Елиза Джонева 
Резервни: Георги Александров

адв. Симеон Кръстев

-  външен експерт с уникален № BE-108
-  Директор Дирекция СД/УС
-  правоспособен юрист
-  експерт/мониторинг на дейности по филиали
-  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 класира офертите съгласно утвърдения 
критерий за възлагане.
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. „ХЪБИС“ ЕООД -  вх. № 53-1/24.04.2019 г. 10,28 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 не присъстваха представители на участника или на средствата за 
масово осведомяване.
2. Комисията пристъпи към отваряне на опаковката на единствения участник в процедурата.
Комисията отвори опаковката на участника „ХЪБИС“ 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“. Трима членове на комисията подписаха техническото предложение и плика с 
надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника.

След извършването на горните действия комисията приключи публичната част на заседанието си 
в 10:30 ч.

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА УЧАСТИЕ
На 15.05.2019 г. от 10:00 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 заявлението за участие 
на единствения участник.

Комисията в пълен състав констатира следното:
1. Участникът „ХЪБИС“ 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.
Във връзка с горното, Комисията допуска техническото предложение на участник „ХЪБИС“ 
ЕООД до разглеждане и оценяване.
Комисията приключи работата си на този етап на 15.05.2019 г. в 12:00 ч.
III. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
На 20.05.2019 г. от 14:00 часа в сградата на „Специализирани болници за рехабилитация -  
Национален комплекс“ ЕАД („СБР-НК“ ЕАД), гр. София, бул. „Васил Левски” № 54, ет. 3, в 
закрито заседание комисията разгледа и оцени техническото предложение на единствения 
участник „ХЪБИС“ ЕООД с цел да провери съответствието му с предварително обявените 
условия.

При разглеждане на офертата. Комисията установи, че в техническото си предложение участникът 
е представил всички изискани от Възложителя документи и информация и същото съответства на 
всички предварително обявени условия на поръчката.
Видно от описанието в офертата на участника, предложената от него организация на изпълнението 
на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в 
Методиката за определяне на комплексната оценка на оферта, а именно:
- Участникът е предложил организация на работата на всеки един от служителите и 
ръководния персонал, ангажирани с изпълнението на дейностите -  предмет на поръчката; 
посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, методите за 
осъществяване на комуникацията с възложителя, координация и съгласуване на дейностите 
и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение 
на възложените услуги - Участникът е описал начина на извършване на заявките, организацията 
на работата и начина на комуникация с Възложителя - чрез денонощен кол център. След 
получаване на заявка е предвидено отговорното лице да извърши необходимите действия по 
изпълнението на задачата и съобразно естеството на проблема да категоризира заявката, след което 
същата да бъде пренасочена към конкретен служител, който да се опита да отстрани проблема чрез 
отдалечен достъп. В случай на невъзможност за отстраняване на проблема чрез отдалечен достъп 
е предвиден отговорен служител за отстраняването му чрез физическо посещение в рамките на 
един час. За всеки обект има предвиден отделен служител, който е запознат със спецификите на 
обекта и техниката, подлежаща на текуща поддръжка. За всеки компонент от поръчката ще бъде



изготвен технически паспорт, който да се актуализира от съответния служител на база минимум 
две посещения на съответния обект седмично.
Участникът е описал и допълнителни дейности и организация, които ще осигури за техническа 
изправност на всяко едно устройство, предмет на поръчката.

- Участникът е представил описание на начина и сроковете за изпълнение на гаранционните 
дейности, като са представени сроковете за действие и организацията по изпълнение на 
всяка от дейностите, включени в предмета на поръчката -Участникът е представил кратко 
описание на начина и сроковете за изпълнение на гаранционните дейности, като е описал как ще 
бъдат приемани заявките, начина за отстраняване на техническите неизправности, както и 
условията за влагане на резервни части. Участникът е посочил, че ще извърши сервизна дейност 
на всяко едно устройство при възникване на повреда в рамките на до 24 часа. Освен това, за всеки 
възникнал проблем, който не може да бъде отстранен с отдалечен достъп, ще бъде подсигурено 
посещение на място в съответния обект в рамките на до 30 минути. Предвидено е ежеседмична 
профилактика и диагностика на всеки компютър.
С оглед на изложеното. Комисията прецени, че техническото предложение на участника 
„ХЪБИС“ ЕООД осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя без да са 
налице допълнителни обстоятелства, които да ги надграждат, въз основа на което Комисията 
оцени офертата на участника „ХЪБИС“ ЕООД по показателя „Организация на персонала“ 
(Поп) с 10 (десет) точки, съгласно утвърдената Методика за определяне на комплексната 
оценка на оферта.

Комисията взе решение ценовото предложение на единствения участник да бъде отворено на 
27.05.2019 г. от 13:00 часа, за което участникът да бъде уведомен по реда на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

Комисията приключи работата си на този етап в 16:00 ч. на 20.05.2019-г. и състави настоящия 
протокол на същата дата.

К О М И С И Я
Председател: — ^ b z а а-Сb j  (Самуил Авдала) 

. 3 S  схп Ъ
Членове: _ р  (Роман Райчев)

(мл. адв. Близа Джонева)


