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Изх. № 11598/23.08.2019 г. 
 
 

 
 

ПРОТОКОЛ № 2 
 
 

за разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието 
на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор в 
откритото с Решение № 9111/28.06.2019 г. на изпълнителния директор на ИА 
“Военни клубове и военно-почивно дело” публично състезание за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: “Абонаментно обслужване на асансьорни уредби в 
обекти на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“, по обособени позиции”, 
както и за разглеждане и оценка на офертите. 
 

I. На 19.08.2019 г. в 09:00 ч., комисията, назначена със заповед № 
917/23.07.2019 г., на изпълнителния директор на ИА “Военни клубове и военно-
почивно дело”, в състав:  

 
Председател: Диана Ташева – главен експерт в отдел „Обществени поръчки“, 

дирекция “Управление на собствеността и жилищен фонд”; 
 Членове:  1. Ирина Стефанова – главен експерт в отдел „Координация, 
контрол, маркетинг и реклама“ в Главна дирекция „Военно-почивно дело и военни 
клубове“; 
   2. Тодор Колев – главен юрисконсулт в отдел „Правно 
обслужване“, дирекция „Административно-правно обслужване и човешки 
ресурси“; 
   3. Станка Балдачка – главен експерт в сектор „Общежития“, отдел 
„Жилищен фонд“, дирекция „Управление на собствеността и жилищен фонд“; 
   4. Биляна Ангелова – старши счетоводител в отдел 
„Счетоводство“, дирекция „Финанси“. 

се събра на закрито заседание в сградата на Централния военен клуб,          
бул. „Цар Освободител” № 7, гр.София.  

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като 
установи, че присъстват всички членове на комисията откри заседанието, при което 
беше констатирано следното: 

 
1. Участникът  “ЛИФТ ТРЕЙД” ЕООД е получил Протокол № 1 от работата 

на комисията на 30.07.2019 година.  
 
II. Констатирано бе, че в определения срок са постъпили допълнително 

информация и документи, както следва: 
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№ Вх. №/дата и час Име на участника 

1. вх. № 8814/06.08.2019 г. “ЛИФТ ТРЕЙД” ЕООД 

 
IІI. Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените 

документи по реда на постъпване на офертите, както следва: 
 

1. Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените 
документи с вх. № 8814/06.08.2019 г. от  “ЛИФТ ТРЕЙД” ЕООД и установи 
следното:  В определения срок, съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП са подадени 
надлежно подписани с електронен подпис ЕЕДОП-и  на електронен носител (флаш 
памет) за IV-та обособена позиция – Териториален отдел – Пловдив – Военен клуб 
– Карлово и X-та обособена позиция – Военни общежития – Пловдив. 

Комисията лично се запозна,  разгледа детайлно и подробно, допълнително 
представените документи и информация във връзка с констатациите, изложени в 
Протокол № 1 от нейната работа и констатира, че участникът “ЛИФТ ТРЕЙД” 
ЕООД е представил всичко изискуемо и покрива изискванията за лично 
състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.  

Предвид изложеното, комисията допуска “ЛИФТ ТРЕЙД” ЕООД до 
разглеждане на офертата му в частта на техническото му предложение. 

 
ІV. Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение за 

изпълнение на поръчката от офертата на участника за І-ва обособена позиция. 
 
Беше разгледано техническото предложение за изпълнение на поръчката на 

допуснатият участник, както следва:  
 

№ Вх. №/дата и час Име на участника 

1. Вх. № 8258/22.07.2019 г. “БУЛ ЛИФТ” ЕООД 

1. Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участникът 
“БУЛ ЛИФТ” ЕООД е изготвено съгласно изискванията, посочени в техническата 
спецификация и документацията на поръчката, поради което комисията счита, че 
същото отговаря на изискванията на възложителя и допуска офертата до оценяване.  
 

 V. Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения за 
изпълнение на поръчката от офертите на участника за X-та обособена позиция. 

 

№ Вх. №/дата и час Име на участника 

1. Вх. № 8223/22.07.2019 г. “ЛИФТ ТРЕЙД” ЕООД 
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1. Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участникът 

“ЛИФТ ТРЕЙД” ЕООД е изготвено съгласно изискванията, посочени в 
техническата спецификация и документацията на поръчката, поради което комисията 
счита, че същото отговаря на изискванията на възложителя и допуска офертата до 
оценяване.  

 
VI. Списък на участниците, допуснати до отваряне на ценовите предложения:  
1. за I-ва обособена позиция 
 

№ Вх. №/дата и час Име на участника 

1. Вх. № 8258/22.07.2019 г. “БУЛ ЛИФТ” ЕООД 

 
2. за X-та обособена позиция 
 

№ Вх. №/дата и час Име на участника 

1. Вх. № 8223/22.07.2019 г. „ЛИФТ ТРЕЙД“ ЕООД 

 
Комисията определи отварянето на ценовите предложения да се извърши на 

23.08.2019 г. от 11:00 часа в Централния военен клуб на адрес: гр. София, бул. “Цар 
Освободител” № 7, като съобщение до участниците с изх. № 11313/19.08.2019  г. е 
публикувано в профила на купувача, на интернет страницата на ИА “Военни 
клубове и военно-почивно дело”.  

 
VII. На 23.08.2019 г. от 11:00 часа, комисия определена със Заповед           

№ 917/23.07.2019 г. на изпълнителния директор на ИА “Военни клубове и военно-
почивно дело”, в състав: 

Председател: Диана Ташева – главен експерт в отдел „Обществени поръчки”, 
дирекция „Управление на собствеността и жилищен фонд“; 
      Членове:   1. Ирина Стефанова – главен експерт в отдел „Координация, 
контрол, маркетинг и реклама“, главна дирекция „Военно-почивно дело и военни 
клубове“; 
   2. Тодор Колев – главен юрисконсулт в отдел „Правно 
обслужване“ в дирекция „Административно-правно обслужване и човешки 
ресурси“; 
   3. Станка Балдачка – главен експерт в сектор „Общежития“, в 
отдел „Жилищен фонд“, дирекция „Управление на собствеността и жилищен 
фонд“, 
                        4. Биляна Ангелова – старши счетоводител в отдел 
„Счетоводство“, дирекция „Финанси“; 



 4

    
    

се събра за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници в 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Абонаментно 
обслужване на асансьорни уредби в обекти на ИА „Военни клубове и военно-
почивно дело“, по обособени позиции”.  

Председателят на комисията откри заседанието в присъствието на всички 
членове на комисията.  
          На заседанието не присъстваха лица по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.  
 

VIII. След извършване на горните действия, комисията пристъпи към 
отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници, по реда на 
постъпване на офертите, както следва: 

1. Комисията пристъпи към отварянето на плика „Предлагани ценови 
параметри” от оферта на „ЛИФТ ТРЕЙД” ЕООД и оповестяване на предлаганата 
цена.  

Участникът е предложил цена за изпълнение на Х-та обособена позиция – 
Военни общежития – Пловдив в размер на 12 420,00 (дванадесет хиляди 
четиристотин и двадесет) лв. без ДДС, съответно 14 904,00 (четиринадесет 
хиляди деветстотин и четири) лв. с ДДС. 

2. Комисията пристъпи към отварянето на плика „Предлагани ценови 
параметри” от оферта на “БУЛ ЛИФТ” ЕООД и оповестяване на предлаганата 
цена. Участникът е предложил цена за изпълнение на I-ва обособена позиция – 
Резиденция „Лозенец“  в размер на 4 428,00 (четири хиляди четиристотин 
двадесет и осем) лв. без ДДС, съответно 5 313,60 (пет хиляди триста и 
тринадесет и 0,60) лв. с ДДС.  
 След отваряне на ценовите предложения приключи публичната част от 
заседанието на комисията.  
 

IX. Комисията,  продължи работата си по разглеждане на ценовите 
предложения и класиране на допуснатите участниците в обществената поръчка.  

1. Комисията разгледа предложените ценови параметри от оферта на “ЛИФТ 
ТРЕЙД” ЕООД за изпълнение на Х-та обособена позиция – Военни общежития –
Пловдив и установи, че отговарят на предварително обявените изисквания на 
Възложителя. Предложената цена не надхвърля определената прогнозна стойност, 
обявена в документацията.  

2. Комисията разгледа ценовите параметри от оферта на “БУЛ ЛИФТ” ЕООД 
за изпълнение на I-ва обособена позиция – Резиденция „Лозенец“ и установи, че 
отговарят на предварително обявените изисквания на Възложителя. Предложената 
цена не надхвърля определената прогнозна стойност, обявена в документацията.  
 
 X. На основание чл. 61, т. 3 от ППЗОП, комисията пристъпи към оценка на 
офертите: 
 Критерият за възлагане на поръчката е Оптимално съотношение 
качество/цена въз основа на: цена и качествени показатели 
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Показатели за оценка:  
Име:  
Р1 – Ценово предложение – тежест в комплексната оценка – 85 % 
Р2 – Срок за отстраняване на заявена неизправност при необходимост от 
доставянето на резервни части, материали и консумативи – тежест в комплексната 
оценка – 15 %         
Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите е  
1. Показател Р1 -„Ценово предложение”  
Максимален брой точки по показателя – 100 точки. 
Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 85 %. 
Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата: 
Р1 = (Цmin / Цi) х 100 = .......... (брой точки) 
- Цi е предложената обща цена в лева, без ДДС, съгласно Ценовото предложение на 
съответния участник. 
- Цmin е минималната предложена обща цена в лева, без ДДС, съгласно Ценовите 
предложения на всички участници за съответната обособена позиция. 
2. Показател Р2 - „Срок за отстраняване на констатирана неизправност при 
необходимост от доставянето на резервни части, материали и консумативи“  
Максимален брой точки по показателя – 100 точки. 
Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 15 %. 
Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата: 
Р2 = (Ср.min / Ср.i) х 100 = .......... (брой точки) 
Ср.min е най-краткият предложен от участниците срок за отстраняване на 
констатирана неизправност, при необходимост от доставянето на резервни части, 
материали и консумативи. 
Ср.съотв. е предложения срок за отстраняване на констатирана неизправност, при 
необходимост от доставянето на резервни части, материали и консумативи от 
съответния участник. 
Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е:  
КО = Р1 х 85% + Р2 х 15% 
 
 1. Оценка на офертата за I-ва обособена позиция на „БУЛ ЛИФТ“ ЕООД: 
 
 1.1. По показател Р1 – Ценово предложение: 
 Р1 = (Цmin / Цi) х 100  
 P1= (4 428/4 428) х 100 
 P1=100 
 1.2.  По показател Р2 – Срок за отстраняване на заявена неизправност при 
необходимост от доставянето на резервни части, материали и консумативи: 
 Р2 = (Ср.min / Ср.i) х 100 
 P2= (24/24) х 100 
 P2 = 100 
 1.3. Комплексна оценка: 
 КО = Р1 х 85% + Р2 х 15% 
 КО=100 х 85 + 100 х 15 
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 КО=85 + 15 
 КО = 100 точки 
 
 2. Оценка на офертата за X-та обособена позиция на „ЛИФТ ТРЕЙД“ 
ЕООД: 
 2.1. По показател Р1 – Ценово предложение: 
 Р1 = (Цmin / Цi) х 100  
 P1= (12 420/12 420) х 100 
 P1=100 
 2.2.  По показател Р2 – Срок за отстраняване на заявена неизправност при 
необходимост от доставянето на резервни части, материали и консумативи: 
 Р2 = (Ср.min / Ср.i) х 100 
 P2= (72/72) х 100 
 P2 = 100 
 2.3. Комплексна оценка: 
 КО = Р1 х 85% + Р2 х 15% 
 КО=100 х 85 + 100 х 15 
 КО=85 + 15 
 КО = 100 точки 
 

XI. Комисията пристъпи към класиране на офертите: 
 
За І-ва обособена позиция:  
1-во място: „БУЛ ЛИФТ” ЕООД 
 
За Х-та обособена позиция:  
1-во място: „ЛИФТ СЕРВИЗ” ЕООД 
 
Комисията състави и подписа настоящия протокол на 23.08.2019 година. 

 
КОМИСИЯ: 

 
                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                   /П/ /Диана Ташева /     
                                                  
                                             ЧЛЕНОВЕ: 

1.   /П/ /Ирина Стефанова/    
                                           

2.   /П/ /Тодор Колев/     

 
3.   /П/ /Станка Балдачка/ 

 
4.  /П/ /Биляна Ангелова/ 


