
РЕШЕНИК

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 и чл. 106, ал, 6, предл. 1-во във връзка с чл. 108, 
т. 1 от ЗОП и утвърден Доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП за резултатите от работата на 
комисия, назначена с моя Заповед №РД-09-30-2/13.05.2019 г. 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 
Ю П, както и въз основа на това, че изцяло възприех мотивите отразени в доклада и 
протоколите от работата на комисията - Протокол № 1, приключен на 21.05.2019 г.. 
Протокол № 2, приключен на 04.06.2019 г. и Протокол № 3, приключен на 07.06.2019 г.

I. О Б Я В Я В А М :

Класирането на участниците в горепосочената процедура съгласно утвърден от 
мен Доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП ведно с протоколите от работата на Комисията, 
назначена със Заповед № РД-09-30-1 от 05.04.2019 г., както следва:

На 1-во място: Участник № 2 „ИВЕСТО ГРУП” ЕООД с ЕИК 200917588 -  с 
комплексна оценка 100 точки.

П . О П Р Е Д Е Л Я М :

за изпълнител на обществена поръчка поръчка -  открита процедура за възлагане 
на обществена поръчка с предмет: „УСЛУГИ ПО ИЗПИРАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА 
„СБР-НК” ЕАД, да бъде избран участникът, класиран на първо място, а именно:

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, с комплексна оценка 100 точки.

На основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП да се сключи договор за обществена поръчка 
с участника, определен за изпълнител на обществена поръчка с предмет „УСЛУГИ ПО 
ИЗПИРАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА „СБР-НК” ЕАД, при спазване на условията в 
посочената разпоредба и след влизане в сила на настоящото решение.

Като взех предвид подробно изложените мотиви в Протокол №1 (приключен на 
21.05.2019 г.) на оценителната комисия за отстраняване на участници в процедурата, 
които доводи на комисията възприемам изцяло като обективни, правилни и 
законосъобразни, напълно приемам предложенията за отстраняване на участника 
„ЕВРОХИМ ГРУП” ООД, гр. Габрово, в процедурата, включително и основанията -
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фактически и правни, на които посоченият от комисията участник следва да бъде 
отстранен, и на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 и ал. 5, т. 6, б. „г“ във връзка с чл. 106, ал. 6, 
предл. 1-воотЗОП,

III. ОТСТРАНЯВАМ:

От участие в настоящата обществена поръчка - открита процедура за възлагане 
на обществена поръчка с предмет: „УСЛУГИ ПО ИЗПИРАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА 
„СБР-НК” ЕАД:

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.

Правно основание: чл. 107, т. 1 и 5 от ЗОП
Фактически основания:
Комисията е отворила запечатаната непрозрачна опаковка на участника и е 

оповестила нейното съдържание, като констатирала наличието на отделен БЯЛ 
запе«^атан, НО ПРОЗРАЧЕН плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

В своята работа, комисията обстойно е разгледала представения плик с надпис 
,ЛреДлагани ценови параметри“ в офертата на участник „ЕВРОХИМ ГРУП“ ООД при 
дневна светлина, нормално проникваща в помещението. Като при разглеждането на 
плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ се е наложило единствено преместване 
на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ от работния плот.

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

Изискването за поставяне на цената в непрозрачен плик има за цел да се 
гарантира невъзможността ценовото предложение 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 е приела за пряко нарушение на задължителните изисквания 
на чл. 47, ал. 3 от ЗОП относно физическия показател „прозрачност“ на пликовете от 
офертата. Законовите изисквания относно непрозрачността на опаковката на офертата и 
плика с надпис ,Д1редлагани ценови параметри“ са императивни и строго формални, 
като след такава констатация ясно са разписани последващите действия на комисията. 
Пликът с надпис ,Дредлагани 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 парамепц>и“ и 
включва попълнено и подписано Ценово предложение (по образен) -  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, участникът ,^ВЮ ХИМ  ГРУП“ ООД се отстранява от участие 
в обществена поръчка с предмет „УСЛУГИ ПО ИЗПИРАНБ ЗА НУЖДИТЕ НА 
„СБР-НК” ЕАД.

Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 
срока по чл. 197, ал. 1, т. 7, буква „а“ от ЗОП -  в 10-дневен срок от получаването му от 
участниците в процедурата.

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване: Комисия за защита на 
конкуренцията.

Адрес: град София 1000, бул. Витоша № 18
Електронна поща: CDcadmin@,cpc.bg
Интернет адрес; www.cpc.bg

Настоящото решение да се изпрати в тридневен срок от издаването му до всички 
участници в процедурата и в същия ден да се публикува в профила на купувача на 
интернет страницата на „СБР-НК“ ЕАД заедно с доклада и протоколите от работата на 
комисията. Връзката към електронната преписка на процедурата в Профила на купувача 
е: http://nkrehabilitation.bg/uslugi-DO-izDirane-za-nuzhdite-na-sbr-nk-ead-2/
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