
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ -  ШУМЕН

РЕШЕНИЕ
№ 1040-27-38 / 17.11.2015 г.

За класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка

На основание чл. 73 от ЗОП и отразени резултати в протоколи № 1 от 19.10.2015 г.,
№ 2 от 27.10.2015 г., № 3 от 02.11.2015 г., № 4 от 09.11.2015 г. и № 5 от 13.11.2015 г. на
комисията, назначена със Заповед  № 1015-27-60 от  16.10.2015 г.  за провеждане  на открита
процедура  за  възлагане  на  обществена  поръчка  с  предмет  “Комплексно  почистване  на
административната сграда и ПРМ на ТП на НОИ - Шумен”  открита с Решение № 1040-27-23
от 31.08.2015 г. 

О Б Я В Я В А М:
I.Класираните участници са както следва:
1-во място – "ЙОАНА 007" ООД с ценово предложение за годишна цена в размер на

19 020.00 лв. (деветнадесет хиляди и  двадесет лв.) без включен ДДС и месечна цена в размер
на 1 585,00 лв. (хиляда петстотин осемдесет и пет лв.).

II. Участникът, класиран на първо място определям за изпълнител на поръчката, а
именно:

"ЙОАНА 007" ООД с ценово предложение за годишна цена в размер на 19 020.00 лв.
(деветнадесет хиляди и  двадесет лв.) без включен ДДС и месечна цена в размер на 1 585,00
лв. (хиляда петстотин осемдесет и пет лв.).

III. Отстранени участници:
1. "ЛУКСИМА ГРУП" ЕООД с оферта вх. № 1028-27-7/14.10.2015г., Час: 10:40:07.

Мотиви за отстраняване на участниците: 
По време на откритото заседание, при оповестяването на документите, съдържащи се в

Плик  № 1  на  участника  "ЛУКСИМА ГРУП" ЕООД,  комисията  установява,  че  същият е
декларирал, че има на разположение ресурсите на "РАЙТ КЛИЙНИНГ" ООД. Във връзка с
посоченото е изискано разяснение на основание чл. 68, ал. 11 от ЗОП, относно качеството в
което "РАЙТ КЛИЙНИНГ" ООД ще участва в обществената поръчка, както и доказателства,
че  същото  дружество  разполага  с  посочените  ресурси  по  представената  от  "ЛУКСИМА
ГРУП" ЕООД декларация по чл. 51а от ЗОП.

От  даденото  разяснение  с  вх.  №  1028-27-7#2/22.10.2015г.  от  "ЛУКСИМА ГРУП"
ЕООД, комисията не може да получи ясна представа по въпроса свързан с извършване на
почистването – дали ще се извършва от поне двама служители, назначени на трудов договор
в "ЛУКСИМА ГРУП" ЕООД  или всички лица извършващи пряко почистването ще бъдат
служители на "РАЙТ КЛИЙНИНГ" ООД.

В техническите спецификации и изискванията за изпълнение на поръчката, които са
част  от  Документацията  за  участие  в  открита  процедура  за  възлагане  на  обществената
поръчка изрично са поставени следните изисквания: Текущо почистване - осъществява се
във времевия  интервал 12:00 ч.  -  20:00  ч.,  от  не  по-малко от  двама служители  на
Изпълнителя, назначени по трудов договор; отработват се общо дневно не по-малко от
12 работни часа, като в периода 12:00 ч. - 16:00 ч. се изисква задължително присъствие
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на поне един служител на Изпълнителя, а в периода 16:00 ч. - 20:00 ч. присъствие на
минимум двама служители на Изпълнителя. 

Във връзка с посоченото е изискано второ разяснение на основание чл. 68, ал. 11 от
ЗОП относно изпълнението на текущото почистване в Административната сграда на ТП на
НОИ – Шумен.

От  даденото  разяснение  с  вх.  №  1028-27-7#4/30.10.2015г.  от  "ЛУКСИМА ГРУП"
ЕООД,  комисията констатира, че  текущото почистване в Административната сграда на ТП
на НОИ – Шумен ще бъде изпълнявано от двама служители, единият от които служител на
"РАЙТ КЛИЙНИНГ" ООД. В същото време в техническото предложение за изпълнение на
поръчката на участника "  Л  УКСИМА     ГРУП  " ЕООД, намиращо се в Плик № 2 от офертата е
записано в т.3.1. :
             “Текущо почистване – ще се осъществява във времевия  интервал 12:00 ч. - 20:00 ч.,
от не по-малко от двама наши служители, назначени по трудов договор; като се отработват
общо дневно не по-малко от 12 работни часа, като в периода 12:00 ч. - 16:00 ч. задължително
ще има присъствие на един наш служител, а в периода 16:00 ч. - 20:00 ч. ще има присъствие
на минимум двама наши служители. При необходимост почистване ще се извършва и в по-
чивните за администрацията дни. Текущото почистване включва:

1. Измитане и измиване с препарат на пода в коридорите, фоайетата, стълбищaта и
кабината на асансьорната уредба - 1 път в интервала 13:00 ч. – 14:00 ч. и 1 път след 17 ч. 

2. Почистване на стъклата на вратите на входа, стълбищните площадки, Приемната на
III-ти етаж и витринните стъкла на приемните гишета на всички етажи. 

3.  Почистване  на  санитарните  помещения:  измиване  и  дезинфекция  на  пода,
тоалетните чинии и мивките, след 17 ч. 

4.  Изхвърляне  на  отпадъците от  кошчетата  в  работните  помещения,  фоайето  и
санитарните помещения, след 17 ч.

5. Забърсване на прах от мебелите в работните помещения,  коридорите и фоайето:
бюра, маси, секции, шкафове, рафтове.

6. Зареждане с консумативи -  течен сапун, тоалетна хартия.
7. Измитане на тротоарните площи пред сградата. „

При  тази  фактическа  обстановка,  комисията  констатира  несъответствие  в
предварително  обявените  условия  на  възложителя,  представената  оферта  и  последващите
разяснения, поради което на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП предлага отстраняването на
участника от процедурата.

Възложителят изцяло приема посочените мотиви на комисията,  отразени в протокол
№ 3 от 02.11.2015 г., поради което и на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП горепосочения
участник е отстранен.

На основание чл. 73, ал. 3 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен
срок до всички участници.

Решението  може  да  се обжалва  в 10-дневен срок от получаването му пред Комисия
за защита на конкуренцията.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: чл.2 от ЗЗЛД                             
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