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Дата: 23.02.2017 г.   УТВЪРЖДАВАМ: (п.) заличен на осн. чл. 23 от ЗЗЛД 

АЛЕКСАНДЪР ВЕЛЕВ 

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА БНР 

 

 

 

ДОКЛАД 

ПО ЧЛ. 103, АЛ. 3 ОТ ЗОП 

 

Уважаеми г-н Велев, 

 

В изпълнение на Ваша Заповед № АВ-66/18.01.2017 г. беше формирана комисия за 

провеждане на обществена поръчка с предмет „Комплексно почистване и хигиенизиране 

на сградите на БНР“. Обществената поръчка е открита с Решение АВ-1219 от 13.12.2016 г. на 

генералния директор на БНР и публикувана в Регистъра на обществените поръчки с № 00349-

2016-0011 

 
I. Комисията заседава в състав: 

Председател: 

Дари Йорданов – и.д. ръководител отдел „Административни дейности и управление на 

собствеността“; 

Членове: 

1. Николай Кирилов – ръководител на сектор „Администратевно обслужване“; 

2. Мариелен Клисурова-Тодорова – счетоводител, отдел „Счетоводство”; 

3. Милен Митев – старши юрисконсулт; 

4. Мина Павлова – юрисконсулт 

 

II. Съгласно Заповед № АВ-66/18.01.2017 г. на Генералния директор на БНР, комисията 

има задължение да извърши подбор на участниците, да разгледа и оцени подадените 

оферти за участие в процедурата. Срокът за работа на комисията е определен на 

15.03.2017г. Съгласно заповедта за назначаване на комисията, до приключване на нейната 

работата, документите, свързани с обществената поръчка се съхраняваха в стая № 17 на 6-ти 

етаж в програмно-редакционната сграда на БНР. За правилното съхранение на документите 

отговаря председателят на комисията. 

Съставът на комисията остана непроменен през целия период на нейната работа. 

 

III. На 20.01.2017 г. от 11:00 часа в програмно-редакционната сграда на БНР се 

проведе публично заседание на комисията. В заседанието взеха участие всички членове на 



 

2 

 

 

комисията, като същите, след запознаване със списъка на участниците в процедурата, 

подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

 

Комисията установи, че в предварително обявения срок са постъпили оферти за 

изпълнение на поръчката от следните участници: 

1. „Ред стар сървиз“ ЕООД, вх. № 005/18.01.2017 г. 14:50 ч.; 

2. „Це Ес Ге България“ ООД, вх. № 007/19.01.2017 г. 13:10 ч.; 

3.  ЕТ „НИМ-В Надежда Василева“, вх. № 008/19.01.2017 г. 14:10 ч.; 

4. „Ю Сървисиз“ ООД, вх. № 009/19.01.2017 г. 14:25 ч.; 

5. „Райт клийнинг“ ООД, вх. № 010/19.01.2017 г. 14:30 ч.; 

6. „ВНП Фасилити“ ЕООД, вх. № 011/19.01.2017 г. 15:05 ч.; 

7. „Бориван“ ООД, вх. № 012/19.01.2017 г. 15:15 ч.; 

8. „Чи100“ ООД, вх. № 013/19.01.2017 г. 16:00 ч. 

 

На публичното заседание на комисията присъстваха следните представители на 

участниците:  

1. Иван Тончев Иванов, упълномощен от Надежда Каменова Василева – физическо 

лице-търговец ЕТ „НИМ-В Надежда Василева“; 

2. Вяра Василева Христова-Андреева, упълномощена от Любомир Владимиров 

Андонов – управител на „Це Ес Ге България“ ООД; 

3. Красимира Кирова Кирилова, упълномощена от Васил Нейчев Попов – управител на 

„ВНП Фасилити“ ЕООД. 

 

На основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, Комисията отвори запечатаните непрозрачни 

опаковки с офертите на участниците по реда на тяхното постъпване и провери за наличието 

на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията оповести 

документите, съдържащи се в опаковката с офертата на всеки участник и предложи на 

присъстващите представители на другите участници да подпишат техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

IV. След извършване на горните действия, председателят на закри публичната част от 

заседанието. Комисията продължи своята работа в закрито заседание и пристъпи към 

проверка на представените от участниците документи за съответствие с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, при което установи 

следното: 

 

1. По отношение на офертите на следните участници беше констатирана липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор 
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1. „Райт клийнинг“ ООД; 

2. ЕТ „НИМ-В Надежда Василева“; 

3. „Ю Сървисиз“ ООД; 

4. „ВНП Фасилити“ ЕООД; 

5. „Це Ес Ге България“ ООД. 

 

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, комисията посочи горните обстоятелства в 

протокол и изпрати същия на всички кандидати или участници в деня на публикуването му в 

профила на купувача. 

 

V. След изтичане на срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията се събра на закрито 

заседание, което се проведе на 10.02.2017 г. от 11:00 часа в програмно-редакционната 

сграда на БНР.  

 

1. Комисията установи, че в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП са постъпили допълнителни 

документи от следните участници: 

1. „Райт клийнинг“ ООД вх. № 022/07.02.2017 г. 14:20 ч.; 

2. ЕТ „НИМ-В Надежда Василева“, вх. № 023/08.02.2017 г. 11:20 ч.  

3. „Ю Сървисиз“ ООД, вх. № 024/08.02.2017 г. 16:40 ч.; 

4. „ВНП Фасилити“ ЕООД, вх. № 028/09.02.2017 г. 15:50 ч.; 

5. „Це Ес Ге България“ ООД, вх. № 030/09.02.2017 г. 16:10 ч. 

 

2. При разглеждането на документите, комисията установи, че участниците са 

представили всички изискуеми от възложителя документи, с които доказват съответствието си 

с предварително обявените критерии за подбор. 

 

3. Комисията приключи своето заседание след разглеждане на допълнително 

представените от участниците документи. 

 

VI. Комисията разгледа техническите предложения на участниците, чиито оферти 

отговарят на поставените от възложителя критерии за подбор на закрито заседание на 

13.02.2017 г. от 11:00 часа в програмно-редакционната сграда на БНР. Комисията установи, 

че техническите предложения на всички участници са изготвени съобразно техническата 

спецификация, част от документацията за участие в процедурата и отговарят на 

предварително обявените изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката. 

След разглеждане на техническите предложения, комисията реши в деня на 

съставяне и подписване на протокола от извършеното разглеждане, председателят на 

комисията да изготви съобщение за датата и часа на отваряне на ценовите предложения на 

допуснатите участници.  
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VII. 1. Комисията проведе публично заседание на 17.02.2017 г. от 08:30 часа в 

програмно-редакционната сграда на БНР за отваряне на ценовите предложения на 

участниците, чиито технически предложения отговарят на изискванията на възложителя.  

 

На заседанието присъстваха следните представители на участниците: 

 Вяра Василева Христова-Андреева, упълномощена от Любомир Владимиров 

Андонов – управител на „Це Ес Ге България“ ООД. 

 

2. Комисията отвори запечатаните непрозрачни пликове, съдържащи ценовите 

предложения на участниците за изпълнение на поръчката по реда на постъпване на 

допуснатите оферти и обяви направените ценови предложения. С това приключи публичната 

част от заседанието на комисията. 

 

3. Комисията установи, че нито един участник не е направил предложение, с повече от 

20 (двадесет) на сто по-изгодно от средната стойност на предложенията на останалите 

участници. 

 

VIII. В резултат на извършените действия, комисията направи следното класиране на 

участниците, съгласно предварително обявения критерий по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП – „най-

ниска цена”: 

 

1. На първо място: Оферта на „Чи100“ ООД – предложена цена без ДДС в размер на 

на 279 936 лв. (двеста седемдесет и девет хиляди деветстотин тридесет и шест лева) 

 

2. На второ място: Оферта на „Райт клийнинг“ ООД – предложена цена без ДДС в 

размер на 279 972 лв. (двеста седемдесет и девет хиляди деветстотин седемдесет и два 

лева) 

 

3. На трето място: Оферта на ЕТ „НИМ-В Надежда Василева“ – предложена цена без 

ДДС в размер на 293 760 лв. (двеста деветдесет и три хиляди седемстотин и шестдесет 

лева) 

 

4. На четвърто място: Оферта на „Це Ес Ге България“ ООД – предложена цена без 

ДДС в размер на 298 980 лв. (двеста деветдесет и осем хиляди деветстотин и осемдесет 

лева) 

 

5. На пето място: Оферта на „Ред стар сървиз“ ЕООД – предложена цена без ДДС в 

размер на 332 280 лв. (триста тридесет и две хиляди двеста и осемдесет лева)  

 

6. На шесто място: Оферта на „Бориван“ ООД – предложена цена без ДДС в размер 

на 333 792 лв. (триста тридесет и три хиляди седемстотин деветдесет и два лева) 
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7. На седмо място: Оферта на „Ю Сървисиз“ ООД – предложена цена без ДДС в 

размер на 374 562 лв. (триста седемдесет и четири хиляди петстотин шестдесет и два 

лева) 

 

8. На осмо място: Оферта на „ВНП Фасилити“ ЕООД – предложена цена без ДДС в 

размер на 395 059,76 лв. (триста деветдесет и пет хиляди и петдесет и девет лева и 

седемдесет и шест стотинки) 

 

 

Мотиви: Офертите на участниците отговарят на поставените от възложителя критерии 

за подбор и са изготвени съобразно техническата спецификация за изпълнение на 

поръчката по обособена позиция № 1. Офертите са оценени по предварително обявения от 

възложителя критерий по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП – „най-ниска цена”. 

 

IX. Въз основа на направеното класиране, комисията предлага да бъде сключен 

договор за изпълнение на обществената поръчка със следния участник: 

 

„Чи100“ ООД 

 

Неразделна част от настоящия доклад са Протоколи № 1 – 3, изготвени в хода на 

работата на комисията, както и цялата необходима документация за вземане на решение 

от възложителя. 

 

Докладът е съставен и подписан на 14.02.2017 г. 

 

Комисия: 

Дари Йорданов:  (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

Николай Кирилов: (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

Мариелен Клисурова-Тодорова: (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

Милен Митев: (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

Мина Павлова: (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 


