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УТВЪРДИЛ
ДИРЕКТОР НА СУ „Св.Патриарх Евтимий“

________(п)__________ /Валентина Стоенчева-Георгиева /

Подписът е заличен съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП

П Р О Т О К О Л
на основание чл.97, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за

обществените поръчки (ППЗОП)
 

  На основание  чл. 20, ал.3, т.2 от Закона за обществени поръчки
/ЗОП/ във връзка с чл. 187 от ЗОП от Закона за обществените поръчки,    със
Заповед № 519/30.11.2016г. на Директора на  СУ „Св.Патриарх Евтимий”,  със
седалище  и  адрес  на  управление:  град  Пловдив,  ул.“Иван  Вазов“  №  19,  с
Булстат № 115889082 – публичен възложител  по смисъла на чл.5,  ал.2  от
ЗОП,  е  открита  процедура  за  събиране  на  оферти  с  обява  за  възлагане  на
обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените
поръчки с предмет:   „Абонаментно комплексно почистване на сградите и
двора на Средно училище „Свети Патриарх Евтимий”, в град Пловдив,
ул.„Иван Вазов” №19.“.  
 На основание Глава двадесет и шеста от Закона за обществените
поръчки,  обявата  за  събиране  на  оферти  за  участие  в  процедурата  е
публикувана, заедно с техническата спецификация и документация за участие,
на  електронната  страница  на  СУ  „Св.Патриарх  Евтимий“  в  профила  на
купувача  -  http://www.patriarcha.com,  както  и  в  същия  ден  Информация  за
публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност
по чл. 20, ал. 3 от ЗОП е публикувана  на портала за обществени поръчки на
Агенцията за обществените поръчки под № 9059284 от 30.11.2016г., повече от
7  дни  преди  крайният  срок  за  подаване  на  оферти–  до  16:30  часа  на
08.12.2016г.,  съгласно  изискванията  на  чл.188,  ал.1  от  ЗОП.  Условията  и
документацията  за  участие  в  процедурата  са  публикувани  на  „Профил  на
купувача”  на  интернет  страницата  на  СУ  „Св.  Патриарх  Евтимий”-
http://www.patriarcha.com/index.php?option=com_content&view=article&id=399&Itemid=61.   
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 С  оглед  обстоятелството,  че  до  изтичане  на  крайния  срок  е
подадена само една оферта,  на основание чл.188, ал.2 от ЗОП е удължен от
Възложителя срокът за получаване на оферти с повече от три дни, а именно –
до  14.12.2016г.,  като  е  публикувана  информация  за  удължаване  на
първоначалния срок за получаване на оферти на електронната страница на СУ
„Св.Патриарх  Евтимий“  в  профила  на  купувача,  както  и  в  същия  ден  е
публикувана на портала за обществени поръчки на Агенцията за обществените
поръчки под № 9059727 от 09.12.2016г.

 Със  Заповед  №  699/15.12.2016г.  на  Директора  на  СУ  „Свети
Патриарх Евтимий”,   е сформирана комисия  за да отвори, разгледа, оцени и
класира  офертите  на  участниците,  при  условията  и критериите,  посочени  в
документацията  на  Възложителя. Членовете  на  комисията  са  запознати  със
заповедта.  

 На  15.12.2016г.  от 10:00 часа,  в  сградата   на СУ „Св.Патриарх
Евтимий”, ет.2, се проведе заседание на комисията в състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ 
  1.ДИАНА ИЛИЕВА КАРТЕЛОВА, със служебен адрес: град Пловдив,
ул. „Иван Вазов” №19 – на длъжност „Заместник-директор  учебна дейност“ в
СУ „Св.Патриарх Евтимий” - Пловдив;

 ЧЛЕНОВЕ:
 2. АНТОАНЕТА ПЕТКОВА КЪРКЕЛАНОВА,  със служебен адрес за  
кореспонденция: град Пловдив, ул. „Иван Вазов” №19 – на длъжност Главен 
счетоводител в СУ „Св.Патриарх Евтимий” - Пловдив;
 3. ХРИСТИНА КОСТАДИНОВА РАЙЧЕВА, с адрес: град Пловдив, 
ул. „Свети Климент” №2А, ет.2, офис №5 – правоспособен юрист, адвокат;
 4. МАРИЯ ЙОСИФОВА ЧАРАДЖИЙСКА,  със служебен адрес: град 
Пловдив, ул. „Иван Вазов” №19 – на длъжност Домакин в СУ „Св.Патриарх 
Евтимий” – Пловдив;
 5. ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ШИНДОВА, със служебен адрес: град 
Пловдив, ул. „Иван Вазов” №19 – на длъжност „Заместник-директор  учебна 
дейност“ в СУ „Св.Патриарх Евтимий” - Пловдив;

  Председателят на комисията прие от служител на деловодството 
постъпилата оферта и в 10:00 часа  откри заседанието като обяви условията и 
реда за провеждане на процедурата по ЗОП и списъка с участника, подал 
оферта. 
 От  комисията  беше  констатирано,  че  в  първоначално  определения  и
удължения по чл.188, ал.2 от ЗОП срок за представяне на оферти   - до 16:30
часа на 14.12.2016г., в СУ „Св.Патриарх Евтимий”,   е подадена само 1 (една)
оферти,  от  „ВИКИ  КОМФОРТ  2004”  ЕООД,   със  седалище  и  адрес  на
управление:   гр. Варна-9000, район „Владислав Варненчик“, ж.к. „Владислав
Варненчик“  ПЗ  МЕТРО,  бул.  „Цар  Освободител“  №269А,  ет.  3,  вписано  в
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търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК: 103877183, с адрес за
кореспонденция:  град  Пловдив,  бул.“Кукленско  шосе“  №9ж,  партер  с
електронна поща /е-mail/:  dimka.kuneva@mundus.bg, marina.kisyova@mail.bg  с
Управители   ИВАЙЛО  КОСТАДИНОВ  ИВАНОВ  и  СЛАВЧО  ПЕТРОВ
ПАРУШЕВ,  подадена с вх.№644/08.12.2016г. в 14:50 часа.

 На  заседанието  на  комисията  не  присъстваха  управителите  на
дружеството, нито упълномощен представител.

След  обявяване  на  списъка  с  фирмата-участник  в  обществената
поръчка,   в  изпълнение  на  чл.  51,  ал.  8  от  ППЗОП,  всички  членове  на
комисията попълниха декларации относно изискванията  на чл.  103,  ал.  2 от
ЗОП и чл. 52 от ППЗОП, и се пристъпи към отваряне на офертата и проверка за
съответствие  с  условията  за  участие  и  изискванията,  на  които  следва  да
отговаря. 
 Комисията  установи,  че  офертата  е  представена  в  запечатана
непрозрачна  опаковка,  с  посочени  върху  нея  данни  в  съответствие  с
изискванията  на  Възложителя.  Във  връзка  с  предстоящото  разглеждане,
комисията извърши справка в Търговския регистър, по ЕИК на участника, за
актуални вписани данни, която се прилага към настоящия протокол.

 Отварянето  на  подадената  оферта  се  извърши  при  условията  на
чл.97,  ал.3  от  ППЗОП.  Комисията  отвори  офертата  от  „ВИКИ  КОМФОРТ
2004“ЕООД  и  обяви  ценовото  предложение.  С  тези  действия  приключи
публичната част по отварянето на постъпилата оферта, след което комисията
продължи своята работа в закрито заседание. 

 І. Офертата на „ВИКИ КОМФОРТ 2004“ ЕООД съдържа следните
документи  в  съответствие  с  изискванията  и  указанията  на  Възложителя  и
разпоредбата на  чл. 97, ал. 5 и ал.6 от ЗОП, а именно: 

1. Списък  на  документите,  съдържащи  се  в  офертата,  подписан   от
представител на участника;

2. Оферта - по Образец №1 на Възложителя, подписана от управителите и
подпечатана,  в  която  е  заявено,  че  са  запознати  с  условията  за  участие
посочени в обявата, с всички документи,  техническа спецификация и проекта
на договора, съгласни са с поставените условия и ги приемат без възражения,
както  и  текстовете  на  договора;  няма  да  ползват  подизпълнители;  приемат
начина на разплащане; валидност на офертата – 60 дни, считано от крайния
срок на подаване на офертите; 

3. Представяне на участника  по Образец №2 на Възложителя, подписано
и подпечатано от управителите с посочен ЕИК на дружеството.  Приложено е и
подробно  представяне  на  фирмата  с  описание  на  извършваните  услуги  и
клиенти  на  фирмата;  Сертификат  „Коректна  фирма“  от  13.05.2015г.;
Сертификат за членство от Конфедерация на работодателите и индустриалците
в  България;  Два  броя  Сертификати  по  ISО  9001:2008  с  валидност  до
30.07.2016г  и  ISО  14001:2004   с  валидност  до  03.08.2016г.  с  преводи  на
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български  език;   Сертификат  по   OHSAS  18001:2007  с  валидност  до
02.08.2017г. с превод на български език.

4. Декларация за извършен оглед по Образец  №3 на Възложителя.
5. Декларация  по  чл.54,  ал.1,т.1,  т.2  и  т.7 от  Закона  за  обществените

поръчки  от  Управителите  на  дружеството  –  2  броя,  че  не  са  осъждани  за
посочените престъпления и не е налице конфликт на интереси - /Образец №4
на Възложителя/;

6. Декларация по чл.54, ал.1, т.3-5 от Закона за обществените поръчки,  че
участникът няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски
по смисъла на чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК, както и към Общината, не е налице
неравнопоставеност по чл.44, ал.5 от ЗОП, не е представил документ с невярно
съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване
или  изпълнението  на  критериите  за  подбор,  подписана  от  управителите  на
дружеството- 2 броя по Образец №5 на Възложителя;

7. Декларация  по  чл.3, т.8  и  чл.4 от  Закона  за  икономическите  и
финансовите  отношения  с  дружествата,  регистрирани  в  юрисдикции  в
преференциален данъчен режиз, свързаните с тях лица и техните действителни
собствениици,  в  която  е  посочено,  че  дружеството  не  е  регистрирано  в
юрисдикция  с  преференциален  данъчен  режим  и  не  е  свързано  с  лица,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, подписана от
управителите на участника – 2 броя /Образец №6 на Възложителя/;

8. Декларация  по  чл.64,  ал.1,  т.4  и  т.6  от  Закона  за  обществените
поръчки  /Образец  №7  на  Възложителя/  –  доказателства  за  техническата
възможност за изпълнение на поръчката – описание на техническо оборудване,
машини и съоръжения за почистване, собствено на участника; както и видовете
ползвани  препарати.  Списък  на  лица  –  6  броя,  които  ще  участват  при
изпълнение  на  поръчката,  с  посочване  на  длъжност,  образование  и  трудов
стаж. Към декларация са приложени документи– 6 броя трудови договори и
два  броя  допълнителни  споразумения;  Диплома  за  полувисше  образование;
Диплома  за  висше  образование;  4  броя  фактури  за  закупено  оборудване  и
техника от 27.05.2015г.;  от 10.11.2010г.;  от 09.01.2014г. и от 13.01.2014г.;   5
броя  Информационни  листове  за  безопасност  и  начин  на  употреба  на
препаратите;  Разрешение за пускане на пазара на биоциден препарат;  

9. Списък по чл. 64, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки /Образец
№8 на  Възложителя/,  подписан  от  управителите,  съдържащ  информация  за
изпълнени договори за услуги, с предмет идентичен или сходен с предмета на
поръчката  –  за  абонаментно  почистване  –  посочени  5  броя  Възложители  с
изпълнени 9 броя договори, с приложени към списъка Референции за добро
изпълнение  на  договори–  6  броя,  Договор  от  10.12.2015г.  за  възложена
обществена  поръчка  за  ежедневно  почистване  на  сграда  от  ПГТ „Проф.Д-р
Асен Златаров“-Варна за срок от 2 години; Рамков договор от 26.03.2012г. За
възложена обществена поръчка за комплексно почистване на сгради от „ЕОН
България  мрежи“  за  срок  от  2  години   и  Декларация  в  която  са  посочени
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публични регистри, в които се съдържа информация за  възложени и изпълнени
от дружеството обществени поръчки с идентичен или сходен предмет; 

10. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.101, ал.11 от
ЗОП, във връзка с чл.107, т.4 от ЗОП по образец на Възложителя /Образец №9/,
подписана от управителите;

11. Декларация,  че  няма  да  ползват  подизпълнител  по  образец  на
възложителя /Образец №10/, подписана от управителите;

12.  Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договора
по чл.39, ал.3, т.1, буква „в“ от ППЗОП, по образец на Възложителя /Образец
№ 11/, подписана от управителите.

13. Представена е Полица за застраховка „Обща гражданска отговорност“
която е с изтекла валидност до 10.11.2016г.

14. Представено е  Предложение за изпълнение на поръчката  по Образец
№12 на  Възложителя,  с  посочена  подробно организация  на  работата,  какво
включва ежедневното почистване, основното почистване и снегопочистването,
технология за почистване; график за изпълнение и организация на дейността,
описание на машини и други обстоятелства.  

15.  Представено е Ценово предложение по Образец №13 на възложителя с
посочени цени без ДДС и с ДДС на месец и общо за срока на договора за 1
година.

 Офертата съдържа всички необходими документи, посочени в обявата.
Членове  на  комисията  подписаха  техническото  и  ценово  предложение  на
участника. 

 ІІ. Проверка за съответствие с условията за участие:

 В представените към офертата декларации по образец на Възложителя,
е декларирана липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т.1–т.5 и т.7 от ЗОП,
както и че дружеството – участник в обществената поръчка не е регистрирано
и не е свързано с лица регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим. 

 ІІІ.  Проверка на съответствието с изискванията за технически и
професионални способности:

  От  участника  са  представени  документи  установяващи  техническата
възможност за изпълнение на поръчката – наличие на техническо оборудване,
машини и съоръжения за почистване, собствено на участника; както и видовете
ползвани  препарати,  които  са  разрешени  за  употреба;  представени  са
доказателства, че участникът разполага с необходимите  човешки ресурси за
изпълнение  на  поръчката.   Относно   установяване  опита  на  участника  в
изпълнението  на  услуги  с  идентичен  или  сходен  предмет,  като  съгласно
изискванията на Възложителя следва да е изпълнен  поне 1 (един) договор за
абонаментно  почистване  на  сгради,  в  тригодишен период назад,  считано  от
датата на подаване на офертата,  е представен  Списък на услугите с идентичен
или сходен  предмет  за  ежедневно,  абонаментно,  комплексно  почистване  на

5



сгради,  през  последните три години,  в  който са  отразени за  5  Възложителя
сключени 9 договора за периода от 2013г. до 2016г. Към списъка са приложени
Референции за добро изпълнение на договори– 6 броя, Договор от 10.12.2015г.
за възложена обществена поръчка за ежедневно почистване на сграда от ПГТ
„Проф.Д-р  Асен  Златаров“-Варна  за  срок  от  2  години;  Рамков  договор  от
26.03.2012г.  За възложена обществена поръчка за комплексно почистване на
сгради от „ЕОН България мрежи“ за срок от 2 години и Декларация в която са
посочени публични регистри, в които се съдържа информация за  възложени и
изпълнени  от  дружеството  обществени  поръчки  с  идентичен  или  сходен
предмет. Комисията направи справка в публичните регистри на АОП и Профил
на купувача на ПГТ „Проф.Д-р Асен Златаров“-Варна и направи разпечатка за
информацията относно изпълнените договори за обществени поръчки. 

От  информацията  в  списъка  и  представените  към  него  документи  се
установява,  че участникът отговаря на изискването за приключен най-малко
един  договор  за  изпълнени  услуги  за  абонаментно  почистване  на  сгради,
идентичен или сходен с предмета и обема на настоящата обществена поръчка
за последните три години.  

 От  представените  документи,  безспорно  се  установява,  че  участникът
разполага с екип за изпълнение на услугите. Представен е списък с 6 лица, с
посочено образование и трудов стаж, с приложени 6 броя трудови договори и 2
броя  допълнителни  споразумения,  с  което  минималното  изискване  е
изпълнено. 

ІІІ.  Проверка  за  съответствието  на  техническото  предложение  с
изискванията на възложителя:

 След като разгледа техническото предложение, представено от участника
с  посочена  подробно  организация  на  работата,  какви  услуги  включват
ежедневното  почистване,  основното  почистване  и  снегопочистването,
технология за почистване; график за изпълнение и организация на дейността,
описание  на  машини  и  други  обстоятелства,  с  оглед предложения  начин  и
организация  на  работата,  график  на  служителите  за  ежедневно  и  основно
почистване  и  осигурени  служители  от  мобилна  група/МГ/-Пловдив  за
извършване  на  основни  планови  почиствания,  комисията  установи,  че
предложението  отговаря  на  изискванията  на  Възложителя  и  участникът  ще
може да осъществи и осигури извършване на услугите за посоченото работно
време от 06:00ч. до 14:30ч.  и  от 12:00ч. до 20:30ч. на две смени.  

ІV. Проверка ценовото предложение на участника: 

 „ВИКИ КОМФОРТ 2004” ЕООД  предлага да  изпълни  обществената
поръчка,  съобразно  условията  на  документацията   за  цена в общ размер на
39954.00лв. /тридесет и девет хиляди, деветстотин петдесет и четири лева/ без
вкл. ДДС, 47944.80лв. /четиридесет и седем хиляди, деветстотин четиридесет
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и четири лева и осемдесет стотинки/ с вкл. ДДС за целия срок на изпълнение
на поръчката – 12 месеца, след сключването на договор и при месечна цена за
описаните услуги по почистване и поддържане в размер на  3329.00лв. /три
хиляди, триста двадесет и девет лева/ без вкл. ДДС,  3995.40лв. /три хиляди,
деветстотин  деветдесет  и  пет  лева  и  четиридесет  стотинки/  с  вкл.  ДДС.
Ценовата оферта за изпълнение на доставките, е определена в съответствие с
условията на обявата и не надвишава прогнозната стойност на Възложителя.

Предложената  цена,  с  оглед  обстоятелството,  че  няма  други
участници е най-ниската предложена цена. 

 

 Въз  основа  на  извършеното  разглеждане,  оценяване  и  класиране  на
получената  оферта,  комисията  предлага  за  изпълнител  на  обществената
поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, като оферти са събирани с
обява  публикувана  на  портала  за  обществени  поръчки  на  Агенцията  за
обществените  поръчки  под  №  9059284  от  30.11.2016г.,  с  предмет
„Абонаментно  комплексно  почистване  на  сградите  и  двора  на  Средно
училище „Свети Патриарх Евтимий”, в град Пловдив, ул.„Иван Вазов”
№19.“,  да бъде определено дружеството: 

 „ВИКИ  КОМФОРТ  2004”  ЕООД,   със  седалище  и  адрес  на
управление:   гр. Варна-9000, район „Владислав Варненчик“, ж.к. „Владислав
Варненчик“  ПЗ  МЕТРО,  бул.  „Цар  Освободител“  №269А,  ет.  3,  вписано  в
търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК: 103877183, с адрес за
кореспонденция:  град  Пловдив,  бул.“Кукленско  шосе“  №9ж,  партер,  с
електронна поща /е-mail/:  dimka.kuneva@mundus.bg, marina.kisyova@mail.bg  с
Управители   ИВАЙЛО  КОСТАДИНОВ  ИВАНОВ  и  СЛАВЧО  ПЕТРОВ
ПАРУШЕВ.

 От членове на  комисията  не постъпиха възражения или особени
мнения във връзка с  допускането и класирането на участника.  
  Комисията  приключи  своята  работа,  след  което  настоящият
протокол  заедно  с  цялата  документация  по  поръчката  да  се  предаде  на
Директора  на   СУ  „Свети  Патриарх  Евтимий”   за  утвърждаване,  съгласно
чл.97, ал. 4 от ППЗОП.

Настоящият  протокол  се  изготви  и  подписа  в  два  еднообразни
екземпляра.
 

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1._________ (п)___________  / Диана Картелова /

ЧЛЕНОВЕ: 2. _________(п)_________ /Антоанета Къркеланова/
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         3. __________(п)____________ /Христина Райчева/

          4. __________(п)__________ / Мария Чараджийска/

         5. __________(п)__________ /Теодора Шиндова/

Подписите са заличени съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с чл.42, 
ал.5 от ЗОП
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