
П Р О Т О К О Л  
№  1

за дейността на комисия, назначена със Заповед №РД-09-30-2/13.05.2019 г. на 
изпълнителния директор на „СБР-НК” ЕАД за провеждане на открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „УСЛУГИ ПО ИЗПИРАНЕ ЗА 
НУЖДИТЕ НА „СБР-НК” ЕАД“, открита с Решение №РД-09-30-1 от 05.04.2019 г. на 
изпълнителен директор на „СБР-НК” ЕАД, с уникален номер №00120-2019-0006 в 
РОП.

Днес, 13.05.2019 г., комисия в състав:

Председател: адв. Соня Клисурска - Външен експерт с №ВЕ-370 от списъка на 
АОП, правоспособен юрист с професионална квалификация и практически опит в 
областта на провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки,

и
Членове:
1. инж. Роман Райчев -  директор на дирекция „ СД/УС”
2. мл. адв. Елиза Джонева -  правоспособен юрист

се събра в административната сградата на „СБР-НК” ЕАД, находяща се в гр. 
София, бул. „Васил Левски“ №54 от 13:00 часа за изпълнение на Заповед №РД-09-30- 
2/13.05.2019 г. на изпълнителния директор на „СБР-НК” ЕАД за провеждане на открита 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „УСЛУГИ ПО ИЗПИРАНЕ 
ЗА НУЖДИТЕ НА „СБР-НК” ЕАД“, открита с Решение №РД-09-30-1 от 05.04.2019 г. 
на изпълнителен директор на „СБР-НК” ЕАД, с уникален номер №00120-2019-0006 в 
РОП.

В 13:00 ч. от деловодството на възложителя чрез Приемо-предавателен протокол 
бяха предадени на председателя на комисията постъпилите 2 (два) броя оферти на 
участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Услуги по 
изпиране за нуждите на „СБР-НК” ЕАД ”.

Председателят на комисията уведоми членовете й, че в обявения срок - до 17:00 
ч. на 10.05.2019 г., са постъпили следните оферти:

по
ред

Име на участника Дата на 
подаване на 

офертата

Час на подаване 
на офертата

Входящ
номер

1 „ЕВРОХИМ ГРУП” ООД 10.05.2019 г. 10:24 часа 20-56
2 „ИВЕСТО ГРУП” ЕООД 10.05.2019 г. 11:11 часа 20-57

Председателят обяви състава на комисията и нейните задачи. Председателят на 
комисията установи, че на заседанието присъстват всички членове, с което е налице 
необходимият кворум за вземане на валидни решения.

След запознаване със списъка на участниците, от които са постъпили оферти, 
всеки член на комисията подписа декларация, съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗОП, във вр. с



чл. 51, ал. 13 от ППЗОП за липса на конфликт на интереси с участниците и я 
представиха на възложителя на основание чл. 51, ал. 8 ППЗОП.

На заседанието не присъстваха лица по чл. 54, ал. 1 от ППЗОП.

Офертните документи на участниците са представени в непрозрачна опаковка, 
запечатана и с ненарушена цялост. Отклонения не бяха констатирани. На основание чл. 
54, ал. 3 от ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне на запечатаните непрозрачни 
опаковки по реда на тяхното постъпване и оповестяване на тяхното съдържание.

1. Участник №1 - „ЕВРОХИМ ГРУП” ООД, ЕИК 107564054, със седалище и 
адрес на управление: гр. Габрово 5300, ул. „Йосиф Соколоски“ №47,
представлявано от Иван Илиев Косев -  управител.

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка на участника и оповести 
нейното съдържание и констатира наличието на отделен БЯЛ запечатан, НО 
ПРОЗРАЧЕН плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Всички членове 
подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника 
„ЕВРОХИМ ГРУП“ ООД.

В своята работа, комисията обстойно разгледа представения плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри“ при дневна светлина, нормално проникваща в 
помещението. Като при разглеждането на плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри“ се наложи единствено преместване на плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри“ от работния плот.

Комисията установи, че пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ 
е прозрачен, доколкото при прегледа биха могли да бъдат възпроизведени 
графични знаци от поставения вътре документ.

Поставянето на цената в непрозрачен плик има за цел да се гарантира 
невъзможността предложението да се прочете от комисията преди оценката по другите 
показатели. В случая, пликът не дава тази възможност на комисията, предвид че 
същият е прозрачен.

Горното комисията приема за пряко нарушение на задължителните изисквания 
на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП относно физическия показател „прозрачност“ на пликовете 
от офертата. Законовите изисквания относно непрозрачността на опаковката на 
офертата и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ са императивни и строго 
формални, като след такава констатация ясно са разписани последващите действия на 
комисията. Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ е прозрачен, което 
противоречи и на изискванията на част II „Оферта за изпълнение на поръчката“ от 
документацията за участие. В цитираната част е изведен текст „Ценово предложение, 
което се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани 
ценови параметри“ и включва попълнено и подписано Ценово предложение (по 
образец) -  на хартиен носител

В горния смисъл е и практиката на КЗК и ВАС: Решение № 977 от 24.11.2016 на 
КЗК по преписка № КЗК-724/10.10.2016г., Решение № 3891/05.04.2016г. по адм. дело № 
2296/2014Г. на ВАС, IV отд.; Решение № 3919/18.03.2011г. по адм. дело № 921/2011г., 
IV отд. на ВАС.

Предвид горното. Комисията предлага участникът „ЕВРОХИМ ГРУП” 
ООД да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата на основание чл.



107, т. 1 и т. 5 от ЗОП. Комисията няма да разгледа документите по чл. 39, ал. 2 и 
ал. 3, т. 1 от ППЗОП на участника.

2. Участник №2 - „ИВЕСТО ГРУП” ЕООД, ЕИК 200917588, със седалище и 
адрес на управление: гр. Хисаря 4190, ул. „Априлци“ №6, представлявано от 
Илиян Димитров Боруков -  управител.

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка на участника и оповести 
нейното съдържание и констатира наличието на отделен запечатан непрозрачен плик с 
надпис „Предлагани ценови параметри".

Комисията оповести, съдържащите се в опаковката документи по чл. 39, ал. 2 и 
чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис и други документи, представени от участника.

При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на 
комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и техническото 
предложение на участника.

След извършване на горните действия Председателят обяви публичната 
част от заседанието за приключена и комисията продължи работата си при 
условията на закрито заседание, като взе решение да приключи работата си за 
деня.

Комисията в съответствие с чл. 54, ал. 7 от ППЗОП пристъпи към разглеждане 
на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, като разглеждането на 
представените от участниците документи се осъществи по реда на постъпване на 
офертите за горепосочената обществена поръчка.

ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТИТЕ ПО ЧЛ. 39, АЛ. 2 ОТ ППЗОП ЗА 
СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И 

КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Офертата на всеки участник следва да съдържа документите и информацията, 
изисквани от Възложителя, които се отнасят до личното състояние и критериите за 
подбор поставени от Възложителя. В настоящия протокол се описва/т изчерпателно 
липсващия/те документ/и и/или констатираните несъответствия, непълноти и/или 
нередовности, включително фактически грешки в офертите на участниците.

По реда на постъпването на офертите на участниците от членовете на 
комисията бе проверено наличието и редовността на представените документи, при 
което резултатите от проверката са както следва:

КОНСТАТАПИИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА:

2. Участник №2 - „ИВЕСТО ГРУП” ЕООД, ЕИК 200917588, със седалище и 
адрес на управление: гр. Хисаря 4190, ул. „Априлци“ №6, представлявано от 
Илиян Димитров Боруков -  управител.

По отношение на участника, комисията констатира следните несъответствия, 
непълноти и/или липса на информация, или фактическа грешка в документите по чл. 
39, ал. 2 ППЗОП и с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.



или с други изисквания поставени от Възложителя в документацията за участие и 
обявлението за обществена поръчка, като в настоящия протокол и на основание чл. 54, 
ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП ги описва изчерпателно, и за които констатации следва да се 
представят нов ЕЕДОП, или допълнителни документи, или информация в срок до 5 
работни дни, считано от датата на получаване на протокола, както следва:

При прегледа на ЕЕДОП от „ИВЕСТО ГРУП” ЕООД комисията установи 
следното:

].Е Участникът е представил надлежно попълнен Опис на представените 
документи.

1.2. В част IV; Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални 
способности, т. 16) участникът е посочил, че е изпълнил една дейност с предмет и 
обем, идентични или сходни с предмета на поръчката за последните три години от 
датата на подаване на офертата. В колона „Суми“ участникът е посочил единична цена, 
вместо обща стойност на изпълнената услуга. Комисията указва на участника да посочи 
общата сума на изпълнената услуга.

1.3. В Част VI: Заключителни положения, във вторите квадратни скоби
участникът е посочил следното: ^Долуподписаният дава официално съгласие
„Специализирани болници за рехабилитация -  Национачен комплекс“ ЕАД [посочете 
възлагащия орган или възложителя съгласно част [ раздел А] да получи достъп до 
документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в Част IV: 
„Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални способности“, поле 
16) и поле 9)...“. Участникът трябва да предостави достъп до информацията, 
предоставена в части 11-V. Комисята указва на участника да допълни информацията в 
тази част на ЕЕДОП.

2. При прегледа на ЕЕДОП от ЕТ „Михаела Борукова”, ЕИК 202548143, 
седалище и адрес на управление: гр. Хисаря 4180, ул. „Асен Златаров“ №24, 
представлявано от Михаела Илиянова Борукова. трето лице, чийто капацитет ще 
бъде използван, посочено в офертата на участника „ИВЕСТО ГРУП” ЕООД, 
комисията установи следното:

2.1. В Част VI: Заключителни положения, във вторите квадратни скоби 
участникът е посочил следното; ,Долуподписаният дава официачно съгласие 
„Специачизирани болници за рехабилитация -  Национален комтекс“ ЕАД [посочете 
възлагащия орган или възложителя съгласно част /, раздел А] да получи достъп до 
документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в Част IV: 
„Критерии за подбор“. Раздел В: „Технически и професионални способности“, поле 
16) и поле 9)...“. Участникът трябва да предостави достъп до информацията, 
предоставена в части I1-V. Комисята указва на участника да допълни информацията в 
тази част на ЕЕДОП.

За отстраняване на горепосочените констатации и на основание чл. 54, ал. 9 
от ППЗОП Комисията указва на участника да представи нов ЕЕДОП и/или други 
документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, в срок от 5 
работни дни от получаването на настоящия протокол. Новият ЕЕДОП следва да 
бъде попълнен и представен съгласно указанията на Възложителя в 
документацията за поръчката.



Въз основа на горното, комисията взе следните

РЕШЕНИЯ:

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП да се уведомят участниците за направените 
констатации относно установени липса на документи, непълнота или несъответствие на 
информацията, включително и нередовност или фактичеека грешка, или несъответствие 
с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, или с други 
изисквания поставени от Възложителя в документацията за участие и обявлението за 
обществена поръчка, като им се изпрати настоящият протокол в деня на публикуването 
му в профила на купувача.

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП комисията предоставя на участниците, по 
отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация в срок до 
5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на настоящия протокол, да 
предоставят нов/и ЕЕДОП или други документи, които съдържат променена или 
допълнителна информация.

Комисията напомня, че на основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП няма да разглежда 
техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на 
изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

Комисията възлага на Председателя на комисията да организира подготвянето и 
изпращането на придружителни писма до участниците, ведно с копие от протокола. 
Изпращането на протокола да се осъществи на посочените от участниците адрееи за 
кореспонденция по поща, имейл и/или по факс.

Следващото заседание на комисията ще се проведе в зависимост от датата на 
получаването на допълнително изисканите нов/и ЕЕДОП или други документи.

Комисията възлага на председателя да свика следващото заседание след 
получаване на допълнително изисканите нов/и ЕЕДОП или други документи и/или 
изтичането на срока за предоставянето им.

Протоколът се приключи на 21.05.2019 г. Протоколът се подписа от 
председателя на комисията и от нейните членове, както следва:

КОМИСИЯ:

Председател:

Адв. C^l^^Kлиcypcкa

J  (0^ 2  D o

Членове:

Инж. Роман Райчев Мл. адв. Е,я0за^Джинева

Сьгукас1л(] / <;г ЛсЬ!


