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П Р О Т О К О Л 

№1 / 21.07.2020 г. 

 

       На  21.07.2020 г.  в 10:30 часа,  в гр.Търговище, ул. „Св.Св.Кирил и Методий ” № 1, 

стая 304, се проведе заседание във връзка с провеждането на  открита процедура за 

възлагане на обществена  поръчка с предмет „Предоставяне на услуги по почистване на 

помещения в сгради на ТП на НОИ – Търговище”, на назначената със Заповед № Ц1015-

25-55/21.07.2020 г. на директора на ТП на НОИ-Търговище  комисия в състав: 

 

      Председател: Борислав Калбурджиев – гл.юрисконсулт 

      Членове: 1. Надя Милачкова  – началник на отдел  

                       2. Марияна Димитрова – гл.експерт 

                          

       Председателят на комисията получи от Детелина Маркова - служител в деловодството, 

списък на участниците, подали оферти за участие в обществената поръчка като двамата 

подписаха протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП. Комисията установи, че са постъпили три 

оферти, а именно:  

 

1. „Райт Клийнинг” ООД – община Столична, с.Волуяк, местност Гарата, ул. 

„Детелина” № 27, представлявано от Радослав Александров Павлов и Стефан 

Бойчев Цолов – управители, с начин на представляване  „заедно и поотделно”, с 

подадена оферта с вх № 1028-25-7/16.07.2020 г., 13:34 часа. 

 

2. „Луксима груп” ЕООД – гр.София, ж.к. Света Троица, блок 299, ет.12, ап.39, 

представлявано от Димитринка Петрова  Петрова – управител, с подадена оферта с 

вх № 1028-25-8/17.07.2020 г., 9:54 часа. 

 

3.  „Бориван” ООД – гр.София, ж.к. Обеля-1, блок 118, вх.В – партер, 

представлявано от  Борис Миланов Борисов – управител, с подадена оферта с вх № 

1028-25-9/20.07.2020 г., 13:29 часа. 

 

       След узнаване на участниците в процедурата, на основание чл.51, ал.8 от ППЗОП 

членовете на комисията попълниха декларации за липсата на обстоятелства по чл.103, ал.2 

от ЗОП. 

       На заседанието не присъстваха представители на  участниците в процедурата, 

представители на средствата за масово осведомяване. 

       Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване. 

 

        „Райт Клийнинг” ООД 

       Комисията установи, че офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка, с 

посочени върху нея данни в съответствие с изискванията на Възложителя.  

       При отварянето на опаковката комисията установи и оповести съдържането и, а 

именно:  

             - опис на документите 

             - магнитен носител (диск) с подписан еЕЕДОП 



2 

 

             - разпечатка на обявление за приключване на договор за обществена поръчка – 3 

броя 

             - техническо предложение 

             - декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд     

              - декларацияпо чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 

(ЗМИП) 

             - запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри” 

       Трима от членовете на комисията, подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

         „Луксима груп” ЕООД 

       Комисията установи, че офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка, с 

посочени върху нея данни в съответствие с изискванията на Възложителя.  

       При отварянето на опаковката комисията установи и оповести съдържането и, а 

именно:  

             - опис на документите 

             - магнитен носител (диск) с подписан еЕЕДОП 

             - удостоверение за изпълнен договор за услуги по почистване – 2 броя 

             - разпечатка на обявление за приключване на договор за обществена поръчка  

             - техническо предложение 

             - декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд     

              - декларацияпо чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 

(ЗМИП) 

             - запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри” 

       Трима от членовете на комисията, подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

         „Бориван” ООД 

       Комисията установи, че офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка, с 

посочени върху нея данни в съответствие с изискванията на Възложителя.  

       При отварянето на опаковката комисията установи и оповести съдържането и, а 

именно:  

             - опис на документите 

             - магнитен носител (диск) с подписан еЕЕДОП 

             - техническо предложение 

             - декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд     

             - декларацияпо чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 

(ЗМИП) 

             - запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри” 

       Трима от членовете на комисията, подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

       След извършване на тези проверки по съдържащите се в офертата документи 

публичната част на заседанието приключи. 
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       Комисията продължи работата си на закрито заседание като пристъпи към 

разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП от офертата на участника за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

Възложителя в обявлението за обществената поръчка. 

 

        „Райт Клийнинг” ООД  - Във връзка с предстоящото разглеждане, комисията 

извърши справка в Търговския регистър по ЕИК на участника, която се прилага към 

досието на обществената поръчка. 

        Комисията извърши обстойна проверка на информацията, съдържаща се в 

представения от „Райт Клийнинг” ООД   електронен Единен европейски документ за 

обществени поръчки (е-ЕЕДОП). Комисията не установи липси и непълноти с 

изискванията към личното състояние на участника. 

        Комисията извърши проверка на информацията за съответствие с поставените от 

Възложителя критерии за подбор. 

        Технически и професионални способности – участникът е декларирал 3 дейности – 

услуги по почистване на сгради, с обем, надвишаващ обема на настоящата поръчка. Като 

доказателства са приложени  разпечатки на три броя обявления за приключване на договор 

за обществена поръчка, публикувани от възложителите в Регистъра на обществените 

поръчки. Участникът е изпълнил минималните изисквания на Възложителя. 

         Комисията реши, че участникът отговаря на  изисквания на Възложителя, поставени 

към личното състояние и критериите за подбор и го допуска до следващия етап по 

разглеждане на техническото предложение. 

 

       „Луксима груп” ЕООД - Във връзка с предстоящото разглеждане, комисията 

извърши справка в Търговския регистър по ЕИК на участника, която се прилага към 

досието на обществената поръчка. 

       Комисията извърши обстойна проверка на информацията, съдържаща се в 

представения от „Луксима груп” ЕООД   електронен Единен европейски документ за 

обществени поръчки (е-ЕЕДОП). Комисията не установи липси и непълноти с 

изискванията към личното състояние на участника. 

       Комисията извърши проверка на информацията за съответствие с поставените от 

Възложителя критерии за подбор. 

        Технически и професионални способности – участникът е декларирал 3 дейности – 

услуги по почистване на сгради. Като доказателства са приложени копия на 2 броя 

удостоверения, издадени от получателите на услугите и разпечатка на обявление за 

приключване на договор за обществена поръчка, публикуван от възложителя в Регистъра 

на обществените поръчки. Участникът е изпълнил минималните изисквания на 

Възложителя. 

       Комисията реши, че участникът отговаря на  изисквания на Възложителя, поставени 

към личното състояние и критериите за подбор и го допуска до следващия етап по 

разглеждане на техническото предложение. 

 

       „Бориван” ООД - Във връзка с предстоящото разглеждане, комисията извърши 

справка в Търговския регистър по ЕИК на участника, която се прилага към досието на 

обществената поръчка. 

       Комисията извърши обстойна проверка на информацията, съдържаща се в 

представения от „Бориван” ООД електронен Единен европейски документ за обществени 
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поръчки (е-ЕЕДОП). Комисията не установи липси и непълноти с изискванията към 

личното състояние на участника. 

       Комисията извърши проверка на информацията за съответствие с поставените от 

Възложителя критерии за подбор. 

        Технически и професионални способности – участникът е декларирал 6 дейности – 

услуги по почистване на административни сгради,търговски обекти, офиси, складове, 

учебен комплекс, с обем, надвишаващ обема на настоящата поръчка. Комисията направи  

проверка в Регистъра на обществените поръчки за тези от декларираните дейности, които 

са възложени с процедура по ЗОП. В досието на поръчката приложихме разпечатки на 

обявления за приключване на договор за обществена поръчка, публикувани от 

възложителите в Регистъра на обществените поръчки. Участникът е изпълнил 

минималните изисквания на Възложителя. 

       Комисията реши, че участникът отговаря на  изисквания на Възложителя, поставени 

към личното състояние и критериите за подбор и го допуска до следващия етап по 

разглеждане на техническото предложение. 

 

       Комисията прекъсна работа в 12:30 часа. 

 

       Комисията възобнови работа в 13:30 часа на 21.07.2020 г. 

 

       Комисията продължи своята работа по разглеждане на техническите предложения на 

допуснатите до този етап участници. Комисията следва да извърши проверка за 

съответствието им с предварително обявените от Възложителя условия за изпълнение на 

поръчката – т.нар. технически спецификации.  

 

       „Райт Клийнинг” ООД - Комисията извърши обстойна проверка на информацията, 

съдържаща се в представеното от участника техническо предложение и приложените към 

него декларации. Всички документи са попълнени и подписани съобразно изискванията на 

Възложителя. Участникът подробно е описал дейностите, организацията и начина на 

изпълнението им. Посочил е наличието на персонал. Описал е с какви препарати, 

материали, консумативи и техника за почистваме разполага. Комисията установи, че 

участникът отговаря на предварително обявените от Възложителя условия за изпълнение 

на поръчката – т.нар. технически спецификации и го допуска до следващия етап по 

отваряне, разглеждане и оценка на ценовите предложения. 

 

       „Луксима груп” ЕООД  - Комисията извърши обстойна проверка на информацията, 

съдържаща се в представеното от участника техническо предложение и приложените към 

него декларации. Всички документи са попълнени и подписани съобразно изискванията на 

Възложителя. Участникът подробно е описал дейностите, организацията и начина на 

изпълнението им. Посочил е наличието на персонал. Описал е с какви препарати, 

материали, консумативи и техника за почистваме разполага. Комисията установи, че 

участникът отговаря на предварително обявените от Възложителя условия за изпълнение 

на поръчката – т.нар. технически спецификации и го допуска до следващия етап по 

отваряне, разглеждане и оценка на ценовите предложения. 

 

       „Бориван” ООД - Комисията извърши обстойна проверка на информацията, 

съдържаща се в представеното от участника техническо предложение и приложените към 



5 

 

него декларации. Всички документи са попълнени и подписани съобразно изискванията на 

Възложителя. Участникът подробно е описал дейностите и периодичността на 

изпълнението им. Посочил е наличието на персонал. Описал е какви препарати, материали, 

консумативи и техника за почистваме ще използва. Комисията установи, че участникът 

отговаря на предварително обявените от Възложителя условия за изпълнение на поръчката 

– т.нар. технически спецификации и го допуска до следващия етап по отваряне, 

разглеждане и оценка на ценовите предложения. 

 

       Информация за датата, часа и мястото за провеждане на второто публично заседание 

на комисията, на което ще се отворят и обявят ценовите предложения на допуснатите 

участници,  следва да се публикува на профила на купувача. Периодът между датата на 

публикуване на това съобщение в профила на купувача и датата на заседанието за 

отваряне на ценовите предложения не може да е по-малък от 2 работни дни. Комисията 

реши да отвори ценовите оферти на 05.08.2020 г. в 10:30 часа, в стая 304 на 

административната сграда на ТП на НОИ-Търговище. 

 

 

 

        Работата на комисията приключи на 21.07.2020 г. в 15:30 часа. 

 

        Председател: Борислав Калбурджиев – гл.юрисконсулт чл.4 от Регамент (ЕС) 2016/679 

 

        Членове: 1.Надя Милачкова – началник на отделчл    4 от Регамент (ЕС) 2016/679 

 

                        2.Марияна Димитрова – гл. експерт……чл.4 от Регамент (ЕС) 2016/679   

 

 

 

 

                 


