
 

 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№1774/26.11.2014г. 

за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка 

 

 На основание чл.73 ал.1 и ал.2 от Закона за обществените поръчки и отразени резултати в 
протоколи №1/07.11.2014г., №2/18.11.2014г. и №3/24.11.2014г. на комисия, назначена със Заповед 
№1644/04.11.2014г. за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет „Ежедневно почистване на коридори, фоайета и стълбища в сградата на 
Съдебната палата в гр. София”, открита с Решение №1446/29.09.2014г.  

ОБЯВЯВАМ: 

І. Класирането на участниците в процедурата:  
 І-во място – „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, с подадена оферта 
вх.№1/03.11.2014г. и предлагана годишна цена за ежедневно почистване на коридори, фоайета и 
стълбища в сградата на Съдебната палата в гр. София 88 456.03 (осемдесет и осем хиляди 
четиристотин петдесет и шест и 0.03) лева с включен ДДС. 

ІІ-ро място – „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. и предлагана годишна цена 
за ежедневно почистване на коридори, фоайета и стълбища в сградата на Съдебната палата в гр. 
София 88 456.08 (осемдесет и осем хиляди четиристотин петдесет и шест и 0.08) лева с 
включен ДДС.  
 
 ІІ. Участникът, избран чрез жребий, проведен по реда на чл.71 ал.5 ЗОП за изпълнител на 
поръчката – „Фреш Хаус Къмпани” ООД. 

  
 ІІІ. Отстранени участници: 

1. „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, с подадена оферта 
вх.№2/03.11.2014г. 

Мотиви: В техническото предложение за комплексно и абонаментно почистване на сграда на 
ВКС, участникът е посочил Ценово предложение на месец, с подробен анализ на цената. 

Основание: чл.69 ал.1 т.3 от Закона за обществените поръчки, по предложение на комисията, 
назначена със Заповед №1644/04.11.2014г. 
 

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

Мотиви: 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, а именно: доказателства за извършените услуги, посочени в приложения Списък на 
извършените услуги през последните три години, с посочена стойност, дата и получатели. 

Основание: чл.69 ал.1 т.1 от Закона за обществените поръчки, по предложение на комисията, 
назначена със Заповед №1644/04.11.2014г. 

 

 
 
 



 
 
 
 

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване: 

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията 
Адрес: гр. София, бул. „Витоша” №18 
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 
www.cpc.bg 

 
 Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 ал.2 от Закона за обществените поръчки. 

 
На основание чл.73 ал.3 от Закона за обществените поръчки, настоящото решение да се 

изпрати на всички участници в тридневен срок от издаването му. 
 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

  КРАСИМИР ВЛАХОВ /п/ 

 Заместник на Председателя на Върховния касационен съд, 

 съгласно Заповед №212/19.02.2014г. 
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