
П Р О Т О К О Л
от проведено публично заседание и последващи заседания от работата на Комисията,
определена за провеждане на обществена поръчка, открита по реда на глава 26та от
Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: „Комплексно почистване с
препарати, консумативи и техника на сградата на „Диагностично консултативен център
VІ-София” ЕООД, обявена в АОП под № 9099134 от 02.06.2020 г.

Днес, 15.06.2020 г. в сградата на „Диагностично консултативен център VІ-
София” ЕООД, находяща се в гр. София, ул. „Коньовица“ № 65, се проведе заседание
на Комисията, назначена със Заповед № 196/02.06.2020 г. на Управителя на
„Диагностично консултативен център VІ-София” ЕООД, за избор на Изпълнител на
обществена поръчка, провеждана по реда и при условията на глава 26та от ЗОП и глава
9та от ППЗОП, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП, с предмет: „ Комплексно
почистване с препарати, консумативи и техника на сградата на „Диагностично
консултативен център VІ-София” ЕООД “, която е оповестена в Регистъра на
обществените поръчки на АОП на 02.06.2020 г. с Реф. № 9099134.

Комисията, определена с цитираната Заповед на Възложителя на основание чл.
97, ал. 1, във връзка с чл. 51, ал. 1 от ППЗОП и чл. 103, ал. 1 от ЗОП, заседава в
следния състав:

Председател: Елена Аврамова – ст.сестра
Членове: Димитър Ганев – юрист
Мария Табакова – касиер-счетоводител

Запечатаните опаковки с офертите, депозирани за участие в обществената
поръчка, при спазване и в изпълнение на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, бяха предадени с
протокол на Председателя на Комисията от служител в деловодството на
„Диагностично консултативен център VІ-София” ЕООД“ в 10:20 часа.

Предвид обстоятелството, че всички редовни членове на Комисията присъстват
на провежданото от нея открито заседание, налице е кворум и мнозинство за
приемане на валидни решения.

На публичната част на заседанието на Комисията, на основание чл. 97, ал. 3,
изречение второ от ППЗОП, не присъства/т представител/и на Участниците,
депозирали оферти за осъществяване на дейностите, предмет на настоящето
възлагане.

Други лица от кръга на правните субекти, на които визираната норма на ППЗОП
предоставя правна възможност да присъстват при провеждането на публичните
заседания по отваряне на офертите, също не присъстват на днешното заседание на
Комисията.

Председателят на Комисията, откри заседанието в 10:30 часа и оповести на
членовете на Комисията съдържанието на съставения на основание чл. 48, ал. 1 от
ППЗОП входящ регистър на офертите за участие в обществената поръчка, в рамките
на обявения краен срок – 16:30 ч. на 12.06.2020 г. по реда на тяхното постъпване, а
именно:



№ УЧАСТНИК Вх. №, дата и час
1. «ВНП –Фасилити» ЕООД Вх.№ 254/11.06.2020г.; 14:40ч.

2. „Луксима груп“ ЕООД Вх.№ 257/12.06.2020г.; 09:15ч.

3. ЕТ »НИМ-В-Иван Иванов» Вх.№ 258/12.06.2020г.; 09:40ч.

4. «ФРЕСКО ФМ» ООД Вх.№ 259/12.06.2020г.; 13: 15ч.

След запознаване с имената (фирмените наименования) на Участниците,
депозирали оферти за участие в обществената поръчка, членовете на Комисията
подписаха декларация за липса на конфликт на интереси с Участниците, както и за
спазване на задълженията, вменени с нормите на чл. 51, ал. 9 и ал. 13 от ППЗОП, в
съответствие с изискванията на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 2 от
ЗОП.

I. Членовете на комисията, след като се убедиха в редовността на офертите от
външна страна, а именно:

(1) и четирите са представени в срок,
(2) в запечатани непрозрачни опаковки и
(3) са с ненарушена цялост,
отвориха опаковките, съдържащи офертите, по реда на тяхното подаване, при

следната процедурна последователност:

1. Оферта с Вх. № 254/12.06.2020г., подадена от «ВНП –Фасилити» ЕООД
При отваряне на външната опаковка, Комисията констатира наличието на

отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ и след
като извърши проверка на съдържанието му, установи, че Ценовото предложение на
Участника е представено съгласно условията за участие и указанията на Възложителя
за подготовка  на офертите – 1 бр. оригинал по приложения образец № 11.

Председателят на Комисията оповести ценовото предложение, направено от
Участника за изпълнението на дейностите, предмет на възлагане с настоящата
обществена поръчка, възлизащо на:

- 68 400 лв. (шестдесет и осем хиляди и четиристотин лева), без вкл. ДДС,
или
- 82 080 лв. (осемдесет и две хиляди и осемдесет лева), с вкл. ДДС.

Членовете на Комисията подписаха ценовото предложение.

2. Оферта с Вх. № 257/12.06.2020г., подадена от „Луксима груп“ ЕООД

При отваряне на външната опаковка, Комисията констатира наличието на
отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ и след
като извърши проверка на съдържанието му, установи, че Ценовото предложение на



Участника е представено съгласно условията за участие и указанията на Възложителя
за подготовка  на офертите – 1 бр. оригинал по приложения образец № 11.

Председателят на Комисията оповести ценовото предложение, направено от
Участника за изпълнението на дейностите, предмет на възлагане с настоящата
обществена поръчка, възлизащо на:

- 64 320 лв. (шестдесет и четири хиляди триста и двадесет лева), без вкл.
ДДС,

или
- 77 184 лв. (седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и четири лева), с вкл.

ДДС.

Членовете на Комисията подписаха ценовото предложение.

3. Оферта с Вх. №258/12.06.2020г., подадена от ЕТ»НИМ-В-Иван Иванов»
След отваряне на външната опаковка, Комисията констатира наличието на

отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ и след
като извърши проверка на съдържанието му, установи, че Ценовото предложение на
Участника е представено съгласно условията за участие и указанията на Възложителя
за подготовка  на офертите – 1 бр. оригинал по приложения образец № 11.

Председателят на Комисията оповести ценовото предложение, направено от
Участника за изпълнението на дейностите, предмет на възлагане с настоящата
обществена поръчка, възлизащо на:

- 63 672 лв. (шестдесет и три хиляди шестстотин седемдесет и два лева),
без вкл. ДДС,

или
- 76 406 лв. (седемдесет и шест хиляди четиристотин и шест лева), с вкл.

ДДС.

Членовете на Комисията подписаха ценовото предложение.

4. Оферта с Вх. № 259/12.06.2020г., подадена от «ФРЕСКО ФМ» ООД
След отваряне на външната опаковка, Комисията констатира наличието на

отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ и след
като извърши проверка на съдържанието му, установи, че Ценовото предложение на
Участника е представено съгласно условията за участие и указанията на Възложителя
за подготовка  на офертите – 1 бр. оригинал по приложения образец № 11.

Председателят на Комисията оповести ценовото предложение, направено от
Участника за изпълнението на дейностите, предмет на възлагане с настоящата
обществена поръчка, възлизащо на:

- 66 480 лв. (шестдесет и шест хиляди четиристотин и осемдесет лева), без
вкл. ДДС,

или
- 79 776 лв. (седемдесет и девет хиляди седемстотин седемдесет и шест

лева), с вкл. ДДС.



Членовете на Комисията подписаха ценовото предложение.

II. С извършване на горните действия, в 10:38 ч. приключи публичната част от
работата на Комисията. Едновременно с това, комисията беше уведомена, че е дошъл
представител на един от участниците в процедурата, който желае да присъства на
заседанието. Председателят и членовете на комисията, като съобразиха, че офертите
вече са отворени и ценовите предложения са обявени, с което се изчерпва публичната
част от заседанието, единодушно приеха решение, че закъснелия представител няма
основание да присъства на останалата част от заседанието, поради което същия беше
отпратен.

Комисията продължи работа при закрити врати, извършвайки проверка за
съответствието на представените документи, касаещи допустимостта на Участниците,
в съпоставка с утвърдените от Възложителя изисквания, респ. извърши констатации
за пълнотата на представените документи във всяка една от отделните оферти, въз
основа на което установи следното:

1. Оферта с Вх. № 254/12.06.2020г., подадена от «ВНП –Фасилити» ЕООД

Комисията, ръководейки се от изискванията, разписани и утвърдени от
Възложителя в публикуваната на основание и при условията на чл. 187, ал. 1 и сл. от
ЗОП, Обява за събиране на оферти, информацията за която е оповестена по реда на чл.
96, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП в Регистъра на обществените поръчки на АОП с Реф. №
9099134, които условия са относими към комплектността и пълнотата на
съдържанието на офертата, в частта й, съдържаща документите, доказващи
изпълнението на минималните изисквания на Възложителя за: правоспособност,
икономическо и финансово състояние, както и технически и професионални
способности на Участниците, констатира, че в представената от «ВНП –
Фасилити» ЕООД оферта няма липсващи документи и/или несъответствия с
поставените от Възложителя условия за допустимост, или други негови
изисквания за участие в обществената поръчка.

2. Оферта с Вх. № 257/12.06.2020г., подадена от „Луксима груп“ ЕООД

Комисията, ръководейки се от изискванията, разписани и утвърдени от
Възложителя в публикуваната на основание и при условията на чл. 187, ал. 1 и сл. от
ЗОП, Обява за събиране на оферти, информацията за която е оповестена по реда на чл.
96, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП в Регистъра на обществените поръчки на АОП с Реф. №
9099134, които условия са относими към комплектността и пълнотата на
съдържанието на офертата, в частта й, съдържаща документите, доказващи
изпълнението на минималните изисквания на Възложителя за: правоспособност,
икономическо и финансово състояние, както и технически и професионални
способности на Участниците, констатира, че в представената от „Луксима груп“
ЕООД оферта няма липсващи документи и/или несъответствия с поставените



от Възложителя условия за допустимост, или други негови изисквания за
участие в обществената поръчка.

3. Оферта с Вх. № 258/12.06.2020г., подадена от ЕТ»НИМ-В-Иван Иванов»

Комисията, ръководейки се от изискванията, разписани и утвърдени от
Възложителя в публикуваната на основание и при условията на чл. 187, ал. 1 и сл. от
ЗОП, Обява за събиране на оферти, информацията за която е оповестена по реда на чл.
96, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП в Регистъра на обществените поръчки на АОП с Реф. №
9099134, които условия са относими към комплектността и пълнотата на
съдържанието на офертата, в частта й, съдържаща документите, доказващи
изпълнението на минималните изисквания на Възложителя за: правоспособност,
икономическо и финансово състояние, както и технически и професионални
способности на Участниците, констатира, че:

1) Съгласно изискванията на Възложителя, заложени в Част III, т. 3 „Критерии за
подбор, включващи минимални изисквания за годност (правоспособност) за
упражняване на професионална дейност» на Указанията за участие в процедурата,
включващи минимални изисквания за упражняване на професионална дейност,
участниците са длъжни да докажат професионален опит под формата на
удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване
на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата,или чрез
представяне на препоръки /референции/ за добро изпълнение изразяващ се в
извършване на минимум две услуги през последните три години, които са еднакви
или сходни с предмета на обществената поръчка. Участникът е представил на л. 11
„Списък на договорите, изпълнени през последните три години“, където е посочено че
фирмата е новорегистрирана от 14.05.2018 г. и от тогава до датата на подаване на
офертата е изпълнила една услуга идентична или сходна с предмета на поръчката –
Агенция Митници, рег. № 32-182523/25.06.2018 г. и е предоставен съответен линккъм
публичния регистър на АОП.

Видно от изложеното, участникът не е представил доказателства, че покрива
Критериите за упражняване на професионална дейност на Възложителя. Участникът
ЕТ «НИМ-Н-Иван Иванов» не доказва изпълнение на минималните изисквания на
Възложителя за професионални способности на Участниците.

4. Оферта с Вх. № 259/12.06.2020г., подадена от «ФРЕСКО ФМ» ООД

Комисията, ръководейки се от изискванията, разписани и утвърдени от
Възложителя в публикуваната на основание и при условията на чл. 187, ал. 1 и сл. от
ЗОП, Обява за събиране на оферти, информацията за която е оповестена по реда на чл.
96, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП в Регистъра на обществените поръчки на АОП с Реф. №
9099134, които условия са относими към комплектността и пълнотата на
съдържанието на офертата, в частта й, съдържаща документите, доказващи
изпълнението на минималните изисквания на Възложителя за: правоспособност,



икономическо и финансово състояние, както и технически и професионални
способности на Участниците, констатира, че в представената от «ФРЕСКО ФМ»
ООД оферта няма липсващи документи и/или несъответствия с поставените
от Възложителя условия за допустимост, или други негови изисквания за
участие в обществената поръчка.

III. Въз основа на така направените констатации и обосновани от нея изводи по
отношение съответствието на представените от всеки един от Участниците документи
за допустимост, с изискванията за подбор, разписани от Възложителя в Обявата за
събиране на оферти, Комисията прие за установено следното:

1 “ВНП-Фасилити“ ЕООД.– отговаря на утвърдените от Възложителя
условия за лично състояние, както и на минималните изисквания за икономическо и
финансово състояние, технически и професионални способности като критерии за
подбор, поставени към Участниците в обявата по чл. 187, ал. 1 от ЗОП, което
обстоятелство предпоставя задължението на Комисията да оцени представеното
от Дружеството предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с
одобрения от Възложителя критерий за възлагане.

2. „Луксима груп“ ЕООД - отговаря на утвърдените от Възложителя условия
за лично състояние, както и на минималните изисквания за икономическо и
финансово състояние, технически и професионални способности като критерии за
подбор, поставени към Участниците в обявата по чл. 187, ал. 1 от ЗОП, което
обстоятелство предпоставя задължението на Комисията да оцени представеното
от Дружеството предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с
одобрения от Възложителя критерий за възлагане.

3. ЕТ“НИМ-В-Иван Иванов“ - не отговаря на одобрени от Възложителя
условия за допустимост, предвид констатираната липса на съответствие на
представената от него оферта с конкретни минимални изисквания, утвърдени от
Възложителя, касаещи техническите и професионални способности на Участника,
поставени като критерии за подбор по смисъла на чл. 6, ал.1, т.1б от ЗОП, които
конкретни пропуски са подробно и в детайли описани от Комисията в съответното
за Дружеството поле на настоящия Протокол. Едновременно с това видно от
представената на л. 3-6 от офертата на кандидата Декларация образец № 2 за
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1-3, т. 5 и т. 7 от ЗОП се установява, че
участникът има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по
смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК.

Така установеното едновременно наличие на някое от обстоятелствата по чл.
54, ал. 1 и липса на съответствие на поставените от възложителя критерии за
подбор отговаря на хипотезата на чл. 192, ал. 1 от ЗОП.

4. «ФРЕСКО ФМ» ООД - отговаря на утвърдените от Възложителя условия
за лично състояние, както и на минималните изисквания за икономическо и
финансово състояние, технически и професионални способности като критерии за
подбор, поставени към Участниците в обявата по чл. 187, ал. 1 от ЗОП, което
обстоятелство предпоставя задължението на Комисията да оцени представеното
от Дружеството предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с
одобрения от Възложителя критерий за възлагане.



IV. Предвид така направените от нея изводи, Комисията предлага на
Възложителя:

1. Да се отстрани от участие в обществената поръчка:

ЕТ“НИМ-В-Иван Иванов“ - на основание чл. 192, ал. 1 от ЗОП.

2. Да се допуснат до разглеждане техническите предложения на:

“ВНП-Фасилити“ ЕООД
„Луксима груп“ ЕООД и
«ФРЕСКО ФМ» ООД

V. Комисията извърши оценяване на разгледаните и допуснати оферти в
съответствие с възприетия от Възложителя критерий за възлагане – „най-ниска цена“,
в резултат от което получи следните резултати:

1. Предлаганата от “ВНП-Фасилити“ ЕООД цена е в размер на - 68 400  лв.
(шестдесет и осем хиляди и четиристотин лева), без вкл. ДДС,

2. Предлаганата от „Луксима груп“ ЕООД цена е в размер на - 64 320 лв.
(шестдесет и четири хиляди триста и двадесет лева), без вкл. ДДС,

3. Предлаганата от «ФРЕСКО ФМ» ООД цена е в размер на - 66 480 лв.
(шестдесет и шест хиляди четиристотин и осемдесет лева), без вкл. ДДС.

VI. Въз основа на получените резултати, Комисията прави следното класиране:

ПЪРВО МЯСТО: „Луксима груп“ ЕООД с предложена цена за изпълнение на
дейностите, включени в обхвата на възлагане, в размер на 64 320 лв. (шестдесет и
четири хиляди триста и двадесет лева), без вкл. ДДС.

ВТОРО МЯСТО: «ФРЕСКО ФМ» ООД с предложена цена за изпълнение на
дейностите, включени в обхвата на възлагане, в размер на 66 480 лв. (шестдесет и
шест хиляди четиристотин и осемдесет лева), без вкл. ДДС.

ТРЕТО МЯСТО: “ВНП-Фасилити“ ЕООД с предложена цена за изпълнение на
дейностите, включени в обхвата на възлагане, в размер на 68 400 лв. (шестдесет и
осем хиляди и четиристотин лева), без вкл. ДДС.

VII. Въз основа на така направеното класиране, Комисията предлага на Възложителя да
сключи договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „ Комплексно
почистване с препарати, консумативи и техника на сградата на „Диагностично
консултативен център VІ-София” ЕООД“, с класирания на първо място Участник:

„Луксима груп“ ЕООД

Обстоятелството, че провежданата обществена поръчка за избор на изпълнител,
посредством събиране на оферти с обява, реда и условията за която са регламентирани
в Глава 26та от ЗОП, не попада в обхвата на процедурите по смисъла на чл. 18, ал. 1 от
ЗОП, а по характера си представлява особен ред за възлагане на обществени поръчки



със стойност по чл. 20, ал. 3 от с.з., изключва възможността за обжалването й по
реда на Глава 27ма на ЗОП.

Настоящият протокол е съставен и подписан в един екземпляр и е предаден на
Възложителя заедно с цялата документация на 15.06.2020 г., за утвърждаване на
основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП.
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1. Димитър Ганев ..............................................
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