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ПРОТОКОЛ №1 
от дейността на комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ежедневно почистване 
на коридори, фоайета и стълбища в сградата на Съдебната палата в гр. София” 

  
На 04 ноември 2014 г., в Кафенето на Партера (Централно фоайе) на Съдебната палата в гр. 

София, бул. „Витоша” №2, в изпълнение на Заповед №1644/04.11.2014г. на Председателя на ВКС се 
състоя заседание на комисия в състав: 

Председател: 
Янка Тодорова Петрова, ЕГН 6402030550, адрес за кореспонденция гр. София, бул. „Витоша” 

№2, на длъжност Директор на дирекция „Финанси и счетоводство”, с квалификация „икономист”; 
Членове: 
1. Маргарита Георгиева Христова – Николова, ЕГН 7102197298, адрес за кореспонденция гр. 

София, бул. „Витоша” №2, на длъжност Началник на отдел „Правен”, с квалификация „правоспособен 
юрист”; 

2. инж. Димитър Йорданов Димитров, ЕГН 5407016640,  адрес за кореспонденция гр. София, 
бул. „Витоша” №2, на длъжност Ръководител сектор „Стопанисване на сградния фонд”, с 
квалификация „инженер”, с професионална компетентност чрез образование и в изпълнение на 
трудово правоотношение; 

3. Надежда Дамянова Атанасова, ЕГН 7810136911, адрес за кореспонденция гр. София, бул. 
„Витоша” №2, на длъжност Главен експерт „Обществени поръчки”, с квалификация „икономист”;  

4. Красимира Василева Николова, ЕГН 5710066972, адрес за кореспонденция гр. София, бул. 
„Витоша” №2, на длъжност Главен специалист сектор „Хигиена”, с професионална компетентност в 
изпълнение на трудово правоотношение. 

 
Заседанието на назначената комисия се откри в 10:00 часа.  
Комисията установи, че в определения срок са постъпили 4 (четири) предложения.  
Председателят на комисията отвори пликовете по реда на тяхното постъпване, както следва: 
 
1. „Фреш Хаус Къмпани” ООД със седалище и адрес на управление в гр. София 1113, 

район Изгрев, ж.к. Изток, ул. „Фредерик Жолио Кюри” №2А, ет.1, ап.1, представлявано от Ирена 
Цветанова Здравкова – Управител, с подадена оферта вх.№1/03.11.2014г.  

В залата присъства Ирена Здравкова – Управител.  
Комисията установи, че офертата съдържа три отделни запечатани плика. Трима членове на 

комисията, както и по един от представител от присъстващите участници, подписаха плик №3 
„Предложена цена”. Трима от членовете на комисията, както и по един от представител от 
присъстващите участници подписаха документите, съдържащи се в плик №2 „Предложение за 
изпълнение на поръчката”, съгласно разпоредбите на чл.68 ал.4 и 5 от ЗОП. 

След това Председателят на комисията отвори плик №1 „Документи за подбор” и оповести 
съдържащите се в него документи, както следва: 

1.1. Съдържание; 
1.2. Информация за участника; 
1.3. Декларация по чл.23 ал.4 от Закона за търговския регистър; 
1.4. Оферта за участие; 
1.5. Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл.50 от ЗОП: 

а) счетоводен баланс към 31.12.2013г. – участникът отговаря на минималните 
изисквания на Възложителя; 

1.6. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл.51 от ЗОП: 
а) списък на основните договори, изпълнени от участника през последните три години – в 
списъка не е посочен предмета на договорите. Комисията може да направи извода, че са 
извършвани услуги със еднакъв или сходен предмет от приложените референции към 
списъка. Референциите отговарят на изискванията за удостоверение по смисъла на чл.51 
ал.4 ЗОП. Съгласно чл.51 ал.1 т.1 ЗОП, всички посочени в списъка договори, следва да са 
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придружени с доказателство за извършената услуга. Комисията установи, че за някои от 
посочените в списъка договори не са приложени доказателства. 
б) декларация брой заети лица за изпълнение на поръчката – участникът отговаря на 
минималните изисквания на Възложителя; 
в) сертификат на участника за управление на здравето и безопасността при работа BS 
OHSAS 18001:2007, валиден до 24.11.2016г. – участникът отговаря на минималните 
изисквания на Възложителя; 
г) декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение 
на поръчката; приемо-предавателни протоколи – участникът отговаря на 
минималните изисквания на Възложителя; 
д) брошури с подробно описание на техническите характеристики на подомиячните 
автомати и доказателства за ползването на технология за почистване с пяна FaST и 
водна електролиза Ec-Н2О – участникът отговаря на минималните изисквания на 
Възложителя; 

1.7. Сертификат на участника БДС EN ISO 9001:2008; 
1.8. Информационни листа за безопасност на препарати; 
1.9. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47 ал.1 и ал.5 и по ал.2 т.1-5 от ЗОП; 
1.10. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55 ал.7, както и 

за липса на обстоятелство по чл.8 ал.8 т.2 от Закона за обществените поръчки; 
1.11. Декларация по чл.56 ал.1 т.7 от ЗОП; 
1.12. Декларация за приемане на условията в проекта на договор; 
1.13. Декларация за срока на валидност на офертата. 

 
Участникът „Фреш Хаус Къмпани” ООД не е представил следните изискуеми 

документи:  
1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, 

изпълнени от участника през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с 
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. 

 
На основание чл.68 ал.9 от ЗОП комисията указва на участника в срок до 17:00 часа на петия 

работен ден от получаването на настоящия протокол да отстрани нередовностите и да представи 
липсващите документи, посочени по-горе. Участникът може, в съответствие с изискванията на 
Възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи или да представи нови, с 
които смята, че ще удовлетвори поставените от Възложителя критерии за подбор. 

 
2. „Вики Комфорт 2004” ЕООД със седалище и адрес на управление в гр. Варна 9000, ж.к. 

Владислав Варненчик ПЗ Метро, бул. „Цар Освободител” №269А, ет.3, представлявано от Лъчезар 
Тодоров Петров – Управител, с подадена оферта вх.№2/03.11.2014г. 

В залата не присъства представител на дружеството.  
Комисията установи, че офертата съдържа три отделни запечатани плика. Трима членове на 

комисията, както и по един от представител от присъстващите участници, подписаха плик №3 
„Предложена цена”. Трима от членовете на комисията, както и по един от представител от 
присъстващите участници подписаха документите, съдържащи се в плик №2 „Предложение за 
изпълнение на поръчката”, съгласно разпоредбите на чл.68 ал.4 и 5 от ЗОП. 

При подписването на документите в плик №2 членовете на комисията установиха, че на стр.5 
от предложението за комплексно и абонаментно почистване на сграда на ВКС е посочено Ценово 
предложение на месец, с подробен анализ на цената. Посоченият порок на офертата не може да бъде 
отстранен чрез представянето на допълнителни документи и макар комисията да е на етап 
предварителен подбор, установената грешка в офертата я прави неотговаряща на предварително 
обявените от възложителя условия, тъй като в техническото предложение не е предвидено да се 
посочва ценово предложение. 
 Предвид изложеното по-горе и на основание чл.69 ал.1 т.3 от Закона за обществените 
поръчки, комисията предлага участникът „Вики Комфорт 2004” ЕООД да бъде отстранен от 
участие. 
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3. „Шерита - М” ООД със седалище и адрес на управление в гр. София 1504, район 
Оборище, ул. „Искър” № 65, Офис център „УВО София”, представлявано от Маргарита Любомирова 
Петрова – Управител, с подадена оферта вх.№3/03.11.2014г.  

В залата присъства Корнелия Петрова Томова – надлежно упълномощен представител на 
дружеството.  

Комисията установи, че офертата съдържа три отделни запечатани плика. Трима членове на 
комисията, както и по един от представител от присъстващите участници, подписаха плик №3 
„Предложена цена”. Трима от членовете на комисията, както и по един от представител от 
присъстващите участници подписаха документите, съдържащи се в плик №2 „Предложение за 
изпълнение на поръчката”, съгласно разпоредбите на чл.68 ал.4 и 5 от ЗОП. 

След това Председателят на комисията отвори плик №1 „Документи за подбор” и оповести 
съдържащите се в него документи, както следва: 

3.1. Оферта за участие; 
3.2. Информация за участника; 
3.3. Удостоверение за актуално състояние 09.09.2014г. от Агенция по вписванията; 
3.4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47 ал.1 и ал.5 и по ал.2 т.1-5 от ЗОП; 
3.5. Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл.50 от ЗОП: 

а) счетоводен баланс към 31.12.2013г. и удостоверение от „Юробанк България” АД за 
средствата, с които разполага „Шерита – М” ООД – участникът отговаря на 
минималните изисквания на Възложителя; 

3.6. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл.51 от ЗОП: 
а) списък-декларация на договорите (услугите), които са еднакви или сходни с предмета 
на поръчката, изпълнени от участника през последните три години, с приложени 
доказателства за изпълнение – участникът отговаря на минималните изисквания 
на Възложителя; 
б) списък и брой на лицата, които ще отговарят за изпълнение на поръчката – 
участникът отговаря на минималните изисквания на Възложителя; 
в) сертификат на участника за управление на здравето и безопасността при работа BS 
OHSAS 18001:2007, валиден до 19.08.2015г. – участникът отговаря на минималните 
изисквания на Възложителя; 
г) списък-декларация за техническото оборудване и видовете почистваща техника, с 
което разполага участникът  и декларация за техническото оборудване, с което ще се 
изпълнява поръчката – участникът отговаря на минималните изисквания на 
Възложителя; 
д) брошури с подробно описание на техническите характеристики на подомиячните 
автомати и доказателства за ползването на технология за почистване с пяна FaST и 
водна електролиза Ec-Н2О – участникът отговаря на минималните изисквания на 
Възложителя; 

3.7. Сертификат на участника EN ISO 9001:2008; 
3.8. Сертификат на участника EN ISO 14001:2005; 
3.9. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55 ал.7, както и 

за липса на обстоятелство по чл.8 ал.8 т.2 от Закона за обществените поръчки; 
3.10. Декларация за приемане на условията в проекта на договор; 
3.11. Списък на препаратите, с които ще се осъществява почистването, придружен от 

документи за качество и произход, информационни листа за безопасност; 
3.12. Списък на документите, съдържащи се в офертата. 
Участникът „Шерита - М” ООД е представил всички документи, изискуеми от 

Възложителя. 
 

4. „Лукс Клининг Тийм” ЕООД със седалище и адрес на управление в гр. София 1202, 
район Сердика, ул. „Индустриална” №11, ет.1, представлявано от Емил Любомиров Венков – 
Управител, с подадена оферта вх.№4/03.11.2014г.  

В залата не присъства надлежно упълномощен представител на дружеството.  
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Комисията установи, че офертата съдържа три отделни запечатани плика. Трима членове на 
комисията, както и по един от представител от присъстващите участници, подписаха плик №3 
„Предложена цена”. Трима от членовете на комисията, както и по един от представител от 
присъстващите участници подписаха документите, съдържащи се в плик №2 „Предложение за 
изпълнение на поръчката”, съгласно разпоредбите на чл.68 ал.4 и 5 от ЗОП. 

След това Председателят на комисията отвори плик №1 „Документи за подбор” и оповести 
съдържащите се в него документи, както следва: 

4.1. Списък на документите; 
4.2. Оферта за участие – двете страници от офертата са заверени „Вярно с оригинала”, но 

самата оферта не е подписана; 
4.3. Информация за участника – информацията е заверена „Вярно с оригинала”, но не е 

подписана; 
4.4. Представяне на участника; 
4.5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47 ал.1 и ал.5 и по ал.2 т.1-5 от ЗОП – 

вместо втора страница от декларацията е приложена последна страница от проекта на 
договор; 

4.6. Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл.50 от ЗОП: 
а) счетоводен баланс към 31.12.2013г. – участникът отговаря на минималните 
изисквания на Възложителя; 

4.7. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл.51 от ЗОП: 
а) списък на извършени услуги от участника през последните три години, с приложени 
доказателства за изпълнение – в приложения списък липсва начална и крайна дата на 
изпълнение на договорите; приложени са само 4бр. доказателства за изпълнение, като 
2бр. от тях не касаят договорите, посочени в списъка, а 1бр. не е изведен с изх.№ и е 
подписан от експерт, а не от представляващ – референциите не отговарят на 
изискванията за удостоверение, посочени в чл.51 ал.4 ЗОП.; 
б) декларация за наетия персонал за изпълнението на поръчката – участникът 
отговаря на минималните изисквания на Възложителя; 
в) сертификат на участника за управление на здравето и безопасността при работа BS 
OHSAS 18001:2007, валиден до 27.04.2017г. – участникът отговаря на минималните 
изисквания на Възложителя; 
г) декларация за техническото оборудване за изпълнение на поръчката – участникът 
отговаря на минималните изисквания на Възложителя; 
д) технически характеристики на подомиячен автомат и доказателства за ползването на 
технология за почистване с пяна FaST и водна електролиза Ec-Н2О – участникът 
отговаря на минималните изисквания на Възложителя; 

4.8. Сертификат на участника EN ISO 9001:2008; 
4.9. Сертификат на участника EN ISO 14001:2004; 
4.10. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55 ал.7, както и 

за липса на обстоятелство по чл.8 ал.8 т.2 от Закона за обществените поръчки – на 
декларацията е поставен печат „Вярно с оригинала” и подпис на декларатор, което обаче 
създава неяснота дали подписът е положен като декларатор или като заверка на 
верността на документа; 

4.11. Декларация за приемане на условията в проекта на договор – на декларацията е 
поставен печат „Вярно с оригинала” и подпис на декларатор, което обаче създава 
неяснота дали подписът е положен като декларатор или като заверка на верността на 
документа; 

4.12. Декларация по чл.33 ал.4 от ЗОП – на декларацията е поставен печат „Вярно с 
оригинала” и подпис на декларатор, което обаче създава неяснота дали подписът е 
положен като декларатор или като заверка на верността на документа. 

 
Участникът Лукс Клининг Тийм” ЕООД не е представил следните изискуеми 

документи: 
1. Оферта за участие, подписана от представляващия дружеството; 
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2. Информация за участника, подписана от представляващия дружеството; 
3. Декларация по чл.47 ал.9 от ЗОП, подписана от представляващия дружеството; 
4. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, 

изпълнени от участника през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с 
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга; 

5. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55 ал.7, както и за 
липса на обстоятелство по чл.8 ал.8 т.2 от Закона за обществените поръчки; 

6. Декларация за приемане на условията в проекта на договор; 
7. Декларация по чл.33 ал.4 от ЗОП. 

 
На основание чл.68 ал.9 от ЗОП комисията указва на участника в срок до 17:00 часа на петия 

работен ден от получаването на настоящия протокол да отстрани нередовностите и да представи 
липсващите документи, посочени по-горе. Участникът може, в съответствие с изискванията на 
Възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи или да представи нови, с 
които смята, че ще удовлетвори поставените от Възложителя критерии за подбор. 

 
В 11:30 приключи публичната част от заседанието на комисията и представителите на 

участниците напуснаха залата. 
 
 Копие от настоящия протокол ще бъде публикувано в Профила на купувача, както и изпратено 
на участниците по факс и електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния 
документ и електронния подпис.  
 Настоящият протокол е съставен и подписан на  07 ноември 2014 г.  
 
 
 
 
Председател: Членове:     
   
Я. Петрова /п/ 1. М. Николова /п/   
   

 2. инж. Д. Димитров /п/ 
 
  3. Н. Атанасова /п/ 
          
  4. К. Николова /п/ 
 
 
 
Възложител: /п/ 
Красимир Влахов 
Заместник на Председателя на ВКС, 
упълномощен със Заповед №212/19.02.2014г. 
Дата: 07.11.2014г. 
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