
П Р О Т О К О Л №1
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ ЗА ТЕКУЩА ПОДДРЪЖКА ЗА
НУЖДИТЕ НА „СБР-НК“ ЕАД“

На 29.05.2019 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: „Доставка на материали за текуща поддръжка за 
нуждите на „СБР-НК“ ЕАД“, открита с Решение № РД-09-36-1 от 22.04.2019 г., уникален № в 
Регистъра на ОП 00120-2019-0007.

Процедурата се провежда от комисия, назначена със Заповед № РД-09-36-2/29.05.2019 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

-  вънщен експерт
-  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. „ТОП ЕЛАНА“ ООД -  вх. № 53-2/27.05.2019 г, 14:00 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 „ТОП ЕЛАНА“ ООД. Комисията установи, че 
подадената опаковка е запечатана и с ненарущена 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
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„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. РАЗГЛЕВДАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА УЧАСТИЕ
На 10.06.2019 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 „ТОП ЕЛАНА“ 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.

Във връзка с горното. Комисията допуска до разглеждане техническото предложение на участника 
ТОП ЕЛАНА“ ООД.

Комисията приключи работата си на този етап на 10.06.2019 г. в 12:00 ч.

III. РАЗГЛЕВДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

На 12.06.2019 г. от 10:00 часа в закрито заседание комисията разгледа техническото предложение 
на единствения участник, подал оферта и допуснат до този етап - „ТОП ЕЛАНА“ ООД, с цел да 
провери съответствието му с изискванията, заложени от възложителя.

1. В Техническото си предложение участникът „ТОП ЕЛАНА“ ООД е представил следните 
документи:

1.1. Предложение за изпълнение на поръчката (по образец);

1.2. Сравнителна таблица за съответствие (по образец);

1.3. Техническо описание от производителя за артикули с номера 32, 33, 34,45,110, 111, 112,115 
и 118 от група Материали строителни;

1.4. Протокол за изпитване по метод БДС EN 71 -  3 за артикул с номер 110 от група Материали 
строителни;

1.5. Декларация за изпълнение;

1.6. Декларация за приемане на условията на договора;

1.7. Декларация за валидност на офертата;

1.8. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. ,л “ от ППЗОП;

1.9. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП.



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.

Участникът „ТОП ЕЛАНА“ ООД е представил Техническо предложение за изпълнение на 
поръчката и Сравнителна таблица за съответствие съгласно образците на възложителя -  част от 
документацията за участие. Участникът предлага артикули в съотмтствие с изискванията на 
възложителя от следните производители:

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

Предоставените технически описания от производители за артикули с номера 32, 33, 34,45, 110, 
111,112,115и118 от група Материали строителни и Протокол за изпитване по метод БДС EN 71
-  3 за артикул с номер 110 от група Материали строителни бяха прегледани от Комисията за 
съответствието им с поставените от възложителя условия. При г1регледа на представената 
Сравнителна телица за съответствие (по образец) и Протокол за изпитване по метод БДС EN 71
-  3 за артикул с номер 110 от група Материали строителни, комисията констатира, че всички 
оферирани от участника „ТОП ЕЛАНА“ ООД материали отговарят на Доставените от възложителя 
технически изисквания.

С оглед на гореизложеното, комисията допуска офертата на «,ТОП ЕЛЛНДк** ООД до 
оценяване и класиране.

Комисията взе решение цщ^овото предложение на единствения уча<Дгник да бъде'отворено на 
17.06.2019 г. от 13:00 ̂ аса, закоето учгютникът дабъде уведомен по реДаначл. 57, ал. 3 отППЗОП.

Комисията приключи работата си на този етап в 12:30 ч. на 12.06.2Q19 г. и състави настоящия 
протокол на същата Дата.
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К О М И С И Я :
Председател: Й® {Самуил Авдала)

I 0 ^ 1  ^Членове: (Роман Райчев)

(мл. ада. Елиза Джонев^)


