
П Р О Т О К О Л  №2
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 17.06.2019 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 „Доставка на материали за текуща 
поддръжка за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД“, открита с Рещение № 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 -  вънщен експерт
Членове: инж. Роман Райчев -  Директор Дирекция СД/УС

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

адв. Симеон Кръстев -  правоспособен юрист

Комисията има задача да отвори и оповести ценовите предложения на допуснатите до участие на 
този етап участници и да извърщи 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 „ТОП ЕЛАНА“ ООД.
Комисията пристъпи към отваряне на ценовото предложение на участника „ТОП ЕЛАНА“ ООД.
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.
Комисията отвори плика с ценовото предложение на участника „ТОП ЕЛАНА“ ООД и установи, 
че в съответствие с изискванията на ЗОП, участникът е приложил ценово предложение съгласно 
образеца на Възложителя -  част от документацията за участие. Комисията оповести ценовото 
предложение за изпълнение на поръчката на участника „ТОП ЕЛАНА“ ООД, както следва: сбор от 
единичните цени на всички артикули в размер на 17 737,16 (седшнадесет хиляди седемстотин 
тридесет и седем лева и щестнадесет стотинки) без ДДС.
Участникът е предложил сбор от единичните цени на всички артикули в размер на 17 737,16 
(седемнадесет хиляди седемстотин тридесет и седем лева и щестнадесет стотинки) без ДДС.
След извърщване на горните действия, публичното заседание на комисията приключи на 
17.06.2019 г. в 13:30 часа.
II. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ
На закрито заседание, проведено на 17.06.2019 г. от 13:45 часа, комисията продължи работата си, 
като разгледа ценовото предложение на участника и провери съответствието му с изискванията на
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Възложителя. Комисията установи, че ценовото предложение на участника е представено съгласно 
изискванията на ЗОП и на Възложителя.

Комисията оцени офертите и класира участниците по предварително обявения критерий най-ниска 
цена, както следва:

Първо място: «ТОП ЕЛАНА“ ООД с предложен сбор от единичните цени на всички артикули в 
размер на 17 737,16 (седемнадесет хиляди седемстотин тридесет и седем лева и шестнадесет 
стотинки) без ДДС.

Комисията приключи работата си на този етап на 17.06.2019 г. от 14:30 часа, като на същата дата 
състави настоящия —

КОМИСИЯ:

Председател:

Членове:
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