
П Р О Т О К О Л  №2
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 27.05.2019 г. в 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 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 -  външен експерт с уникален № BE-108
Членове: инж. Роман Райчев -  Директор Дирекция СД/УС

мл. адв. Близа Джонева -  правоспособен юрист 
Резервни: Георги Александров -  експерт/мониторинг на дейности по филиали

адв. Симеон Кръстев -  правоспособен юрист

Комисията има задача да отвори, оповести и оцени ценовите предложения на допуснатите до 
участие на този етап участници и да извърши класиране съобразно степента на съответствие с 
предварително обявените от Възложителя условия.

I. ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕДИНСТВЕНИЯ УЧАСТНИК
На публичното заседание на комисията не присъстваха представители на единствения участник в 
процедурата „ХЪБИС“ ЕООД.
Комисията обяви оценката на офертата на „ХЪБИС“ ЕООД по показателя „Организация на 
персонала“, след което пристъпи към отваряне на ценовото предложение на участника. Преди 
отварянето Комисията установи, че участникът е приложил запечатан, непрозрачен плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри“ в съответствие с изискванията на ЗОП и на Възложителя.
I, Комисията отвори и оповести ценовото предложение на участника „ХЪБИС“ ЕООД, както 
следва:
Участникът е предложил месечна цена в размер на 14 000 лв. /четиринадесет хиляди лева/ без ДДС 
и обща цена за целия срок на договора в размер на 336 000 лв. /триста тридесет и шест хиляди 
лева/без ДДС.
След извършване на горните действия, публичното заседание на комисията приключи на 
27.05.2019 г. в 13:30 часа.
II. ОЦЕНЯВАНЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕДИНСТВЕНИЯ УЧАСТНИК 
СЪГЛАСНО МЕТОДИКАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА



ОФЕРТА

На закрито заседание, проведено на 27.05.2019 г. от 13:40 часа, комисията продължи работата си, 
като разгледа ценовото предложение на участника „ХЪБИС“ ЕООД и провери съответствието му с 
изискванията на Възложителя. Комисията установи, че ценовото предложение на участника е 
представено съгласно изискванията на ЗОП и на Възложителя.

Комисията пристъпи към оценяване на ценовото предложение на участника „ХЪБИС“ ЕООД, 
съгласно утвърдената методика за определяне на комплексната оценка на оферта. За целите на 
оценяването и предвид обстоятелството, че участникът „ХЪБИС“ ЕООД е единственият участник 
в процедурата. Комисията прие, че предложената от участника обща цена за изпълнение на 
поръчката е най-ниската предложена цена.

Комисията оцени офертата на участника ,ДЪБИС“ ЕООД по показателя „Цена“ по следната 
формула:

Цмин X 50
Пц = -------------- , където:

Цуч

Цмин е най-ниската обща цена за изпълнение на поръчката, предложена от участник;
Цуч е общата цена за изпълнение на поръчката, предложена от участника, чиято оферта се 
оценява;
50 е макеималната стойност на относителната тежест на Показателя „Цена“ (Пц) в точки. 

Комисията изчисли оценката на участника по показателя „Цена“, както следва:
336 000 X 50

Пц= ---------- *--------= 50т.

336 000

III. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА
Комисията изчисли комплексната оценка (КОО) на офертата на участника „ХЪБИС“ ЕООД 
съгласно утвърдената методика за определяне на комплексната оценка на оферта, а именно:

КОО = Пц + Поп, където:

^  Пц е оценката на офертата по Показателя „Цена“;
Поп е оценката на офертата по Показателя „Организация на персонала“;

Комисията изчисли комплексната оценка на участника „ХЪБИС“ ЕООД, както следва:

КОО= 10 + 5 0 ьб 0 т .
Комисията констатира, че комплексната оценка (КОО) на офертата на участника ,ДЪБИС“ ЕООД 
е 60 точки.
IV. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ
Въз основа на извършеното оценяване. Комисията класира участниците съобразно съответствието 
им с предварително обявените от Възложителя условия, както следва:



1. Първо място: «ХЪБИС“ ЕООД с комплексна оценка на офертата от 60 точки съгласно 
утвърдената методика за определяне на комплексната оценка на оферта.

Комисията приключи работата си на този етап на 27.05.2019 г. от 15:00 часа ч., като на същата 
дата състави настоящия протокол.
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