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ПРОТОКОЛ №2 
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 17 ноември 2014 г., в изпълнение на Заповед №1644/04.11.2014г. на Председателя на ВКС 

се състоя заседание на комисия в състав: 
Председател: 
Янка Тодорова Петрова – Директор на дирекция „Финанси и счетоводство”, с квалификация 

„икономист”; 
Членове: 
1. Маргарита Георгиева Христова – Николова – Началник на отдел „Правен”, с квалификация 

„правоспособен юрист”; 
2. инж. Димитър Йорданов Димитров – Ръководител сектор „Стопанисване на сградния фонд”, 

с квалификация „инженер”, с професионална компетентност чрез образование и в изпълнение на 
трудово правоотношение; 

3. Надежда Дамянова Атанасова – Главен експерт „Обществени поръчки”, с квалификация 
„икономист”;  

4. Красимира Василева Николова – Главен специалист сектор „Хигиена”, с професионална 
компетентност в изпълнение на трудово правоотношение. 

 
Заседанието на назначената комисия се откри в 10:30 часа.  

 

Председателят на комисията докладва, че следните участници са представили допълнително 
изисканите документи за подбор: 

1. „Фреш Хаус Къмпани” ООД – вх.№1/17.11.2014г. 

Допълнително представените от участника документи са: 

1.1. Списък на основните договори, изпълнени от „Фреш Хаус Къмпани” ООД през последните 
три години, считано от датата на подаване на офертата, които са еднакви или сходни с предмета на 
обществената поръчка, с посочени стойност, дата и получатели, заедно с доказателства за 
извършените услуги.  

Участникът „Фреш Хаус Къмпани” ООД е представил всички документи, изискуеми 
от Възложителя. 

 

2. „Лукс Клининг Тийм” ЕООД – вх.№4/14.11.2014г. 

Допълнително представените от участника документи са: 
2.1. Оферта за участие, подписана от представляващия дружеството; 
2.2. Информация за участника, подписана от представляващия дружеството; 
2.3. Декларация по чл.47 ал.9 от ЗОП, подписана от представляващия дружеството; 
2.4. 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; 
2.5. Декларация за приемане на условията в проекта на договор; 
2.6. Декларация по чл.33 ал.4 от ЗОП; 
2.7. Списък на извършените услуги през последните три години, с посочена стойност, дата и 

получатели, заедно с доказателства за извършените услуги. 
 
Комисията установи: 
Участникът е приложил списък с десет договора. Съгласно чл.51 ал.1 т.1 ЗОП, всички 

посочени в списъка договори, следва да са придружени с доказателство за извършената услуга. По 
позиция 1, 2 и 3 от посочените в списъка изпълнени договори за услуги, не са представени 
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доказателства по смисъла на чл.51 ал.4 ЗОП. Приложени са заверени копия на фактури, които нямат 
характер на удостоверение по смисъла на горепосочения текст от ЗОП. Фактурата, като първичен 
счетоводен документ, е доказателство за възникнало договорно правоотношение, но не е 
доказателство, че то е изпълнено от страните. Освен това, за посочените в списъка договори по 
позиция 6, 7, 9 и 10 липсват каквито и да било доказателства, че услугата е изпълнена. Участникът не 
е представил изискуемите от Възложителя и посочени в Обявлението за обществена поръчка 
доказателства за техническа възможност за изпълнение на поръчката по чл.51 ал.1 т.1 ЗОП. 

Предвид изложеното по-горе и на основание чл.69 ал.1 т.1 от Закона за обществените 
поръчки, комисията предлага участникът „Лукс Клининг Тийм” ЕООД да бъде отстранен от 
участие. 

 

  Комисията продължи своята работа, като пристъпи към разглеждане на техническите 
предложения на допуснатите участници.  

1. Техническото предложение на участника „Фреш Хаус Къмпани” ООД съдържа 
информация по всички точки от Техническата спецификация на поръчката и отговаря на 
изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие. 

 
2. Техническото предложение на участника „Шерита – М” ООД съдържа информация по 

всички точки от Техническата спецификация на поръчката и отговаря на изискванията на 
Възложителя, посочени в документацията за участие. 

 
 

 Комисията реши, че следващото публично заседание, на което ще бъдат отворени ценовите 
предложения на допуснатите участници, ще се проведе в 09:30 часа на 24.11.2014г. (понеделник), в 
Кафенето на Партера (Централно фоайе) в сградата на Съдебната палата в гр. София. 

 Участниците ще бъдат уведомени за заседанието с писмо, изпратено по факс и електронен 
път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. 

 Настоящият протокол е съставен и подписан на 18.11.2014г.  

 

 

 

 

Председател:       Членове: 

 

Я. Петрова /п/      1. М. Николова /п/ 

 

         2. инж. Д. Димитров /п/ 

 

         3. Н. Атанасова /п/ 

 
         4. Кр. Николова /п/ 

          

         

Възложител: /п/ 

Красимир Влахов 

Заместник на Председателя на Върховния касационен съд, 

упълномощен със Заповед №212/19.02.2014г. 

Дата: 19.11.2014г. 


		2014-11-27T10:51:25+0200
	NADEJDA Damianova Atanassova




