
1 

 

 

 

 

УТВЪРДИЛ:   /п/ 

 

       ДИРЕКТОР РЗИ – ХАСКОВО 

       Д-Р СОНЯ ДИМИТРОВА 

 

 

 

 

 

 
П Р О Т О К О Л 

 

От дейността на комисия, назначена със Заповед №  РД-09-14/11.01.2016 г., 

за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за възлагане на обществена 

поръчка, чрез публична покана по Глава осма „а“ от ЗОП, с предмет: „Ежедневно 

почистване на работни и санитарни помещения в сгради на РЗИ - Хасково“ 

   

 

 

 

 

 Днес, 26.01.2016 г. в 10.00 часа в сградата на РЗИ – Хасково на ул. „П. Евтимий“ № 

2, етаж 2, стая 71, се проведе заседание на комисията в състав: 

 

 

Председател: д-р Иван Гоговски – гл. секретар на РЗИ - Хасково 

 

Членове:  

1. Теодора Христозова – директор ДАПФСО;  

2.  Илиян Янкулов – юрисконсулт; 

3.  Нели Стефанова - гл. експерт в отдел ФС, ДАПФСО. 

 

 Всички членове на комисията попълниха декларации по чл.35 ал.3 от ЗОП за 

обстоятелствата по чл.35,ал.1 и ал. 2 от ЗОП – 4 броя. 

 Разглеждането и оценката на офертите се извърши по реда, определен от чл.68, 

ал.3 от ЗОП и вътрешните правила на РЗИ - Хасково. 

 Комисията установи, че до определения краен срок за подаване на оферти – 17,00 

часа на 25.01.2016 г. в РЗИ – Хасково са подадени общо седем оферти от 

кандидати за изпълнение, както следва: 

- Оферта с вх. № РД-01-78#2/19.01.2016г., подадена от „ДЕЛЛА 

МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД  - гр. Димитровград, бул. „Г.С. Раковски“, бл.3, вх.А, 

ет.11, ап.35, ЕИК: 203642706. 

- Оферта с  вх. № РД-01-78#3/25.01.2016г., подадена от „ЙОАНА КЛИЙН 

СЪРВИСИЗ“ ЕООД – гр. Шумен, ул. „Поройна“ № 4, ЕИК: 203574155. 

- Оферта с  вх. № РД-01-78#4/25.01.2016г., подадена от „РАЙТ КЛИЙНИНГ“ 

ООД – гр. София, ж.к. „Красна поляна“, ул. „Сали Яшар“ № 39, ЕИК: 

200500255. 

- Оферта с  вх. № РД-01-78#5/25.01.2016г., подадена от „ЛУКСИМА ГРУП“ 

ЕООД – гр. София, р-н „Сердика“, ж.к. „Банишора“, бл. 56а, вх. А, ет.3, ап.6, 

ЕИК: 202929322. 

- Оферта с  вх. № РД-01-78#6/25.01.2016г., подадена от „БОРИВАН“ ООД – гр. 

София, ж.к. „Обеля - 1“, бл.118, вх.В, партер, ЕИК: 131478807. 

- Оферта с  вх. № РД-01-78#7/25.01.2016г., подадена от „РОНИ 2015“ ЕООД – 

гр. София, ж.к. „Обеля - 1“, бл.118, вх.В, партер, ЕИК: 203695370. 

- Оферта с  вх. № РД-01-78#8/25.01.2016г., подадена от „ВИС - 42“ ООД – гр. 

Хасково, ул. „Пловдивска“ № 39, ЕИК: 126655238. 



 

Всички оферти са постъпили при възложителя в запечатани, надписани, 

непрозрачни пликове, съгласно изискванията на чл.101в, ал.2 от ЗОП.  

  

На основание чл.68, ал.3 от ЗОП, отварянето на офертите се извърши публично. 

Съгласно разпоредбите на посочения член, в процедурата могат да присъстват участници 

или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово 

осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на 

РЗИ – Хасково.               

  

След надлежно легитимиране, комисията констатира, че за отваряне на офертите 

се явяват следните лица: 

 Цветан Лазаров Стоянов – представител на „ВИС - 42“ ООД, ЕГН **********; 

 Божидар Петков Петков – представител на „ДЕЛЛА МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД, ЕГН 

**********. 

Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на офертите по реда на тяхното 

постъпване.  

 

На основание чл. 101г, ал.3, изр.2 от ЗОП, комисията предложи на един от явилите 

се представители на участник в процедурата да подпише документациите и ценовите 

предложения, съдържащи се в офертите.  

По решение на комисията документацията и ценовите предложения бяха подписани 

и от всички нейни членове. 

След отварянето на офертите и подписването им от представителите на 

участниците, публичната част от процедурата приключи, след което те напуснаха 

заседателната зала. 

След разглеждането на документацията представена със седемте оферти, 

комисията констатира, че са представени всички изискуеми документи, поради което ги 

допуска до разглеждане, оценяване и класиране както следва: 

 

- Оферта с вх. № РД-01-78#2/19.01.2016 г., подадена от „ДЕЛЛА 

МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД  - гр. Димитровград, бул. „Г.С. Раковски“, бл.3, 

вх.А, ет.11, ап.35, ЕИК: 203642706 – предложена цена – 18 780 лв.. 

 

- Оферта с  вх. № РД-01-78#3/25.01.2016г., подадена от „ЙОАНА КЛИЙН 

СЪРВИСИЗ“ ЕООД – гр. Шумен, ул. „Поройна“ № 4, ЕИК: 203574155– 

предложена цена – 16 356 лв.. 

 

- Оферта с  вх. № РД-01-78#4/25.01.2016г., подадена от „РАЙТ КЛИЙНИНГ“ 

ООД – гр. София, ж.к. „Красна поляна“, ул. „Сали Яшар“ № 39, ЕИК: 

200500255 – предложена цена – 18 000 лв.. 

 

- Оферта с  вх. № РД-01-78#5/25.01.2016г., подадена от „ЛУКСИМА ГРУП“ 

ЕООД – гр. София, р-н „Сердика“, ж.к. „Банишора“, бл. 56а, вх. А, ет.3, 

ап.6, ЕИК: 202929322 – предложена цена – 15 480 лв.. 

 

- Оферта с  вх. № РД-01-78#6/25.01.2016г., подадена от „БОРИВАН“ ООД – 

гр. София, ж.к. „Обеля - 1“, бл.118, вх.В, партер, ЕИК: 131478807 – 

предложена цена – 18 100 лв.. 

 

- Оферта с  вх. № РД-01-78#7/25.01.2016г., подадена от „РОНИ 2015“ ЕООД 

– гр. София, ж.к. „Обеля - 1“, бл.118, вх.В, партер, ЕИК: 203695370 – 

предложена цена – 17 350 лв.. 

 

- Оферта с  вх. № РД-01-78#8/25.01.2016г., подадена от „ВИС - 42“ ООД – 

гр. Хасково, ул. „Пловдивска“ № 39, ЕИК: 126655238 – предложена цена – 

17 999 лв.. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане и оценка на допуснатите оферти по указания 

в публичната покана критерий „най–ниска цена“, и единодушно: 

 

 



 

Р Е Ш И: 

 

 

І. Класира кандидатите, подали оферти, както следва: 

На първо място - „ЛУКСИМА ГРУП“ ЕООД – гр. София, с предложена цена 15 480 

лв.  

На второ място - „ЙОАНА КЛИЙН СЪРВИСИЗ“ ЕООД – гр. Шумен, с предложена 

цена 16 356 лв.  

На трето място - „РОНИ 2015“ ЕООД – гр. София, с предложена цена 17 350 лв.  

На четвърто място - „ВИС - 42“ ООД – гр. Хасково, с предложена цена 17 999 лв.  

На пето място - „РАЙТ КЛИЙНИНГ“ ООД – гр. София, с предложена цена 18 000 

лв.  

На шесто място - „БОРИВАН“ ООД – гр. София, с предложена цена 18 100 лв.  

На седмо място - „ДЕЛЛА МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД  - гр. Димитровград, с 

предложена цена 18 780 лв.  

 

ІІ. Комисията предлага на директора на РЗИ – Хасково, на основание чл. 101е от 

ЗОП, да сключи договор за възлагане на обществената поръчка с класирания на първо 

място участник в процедурата - „ЛУКСИМА ГРУП“ ЕООД – гр. София. 

 

ІІІ. Настоящият протокол се състави на основание чл.101г, ал.4 от ЗОП и следва да 

се представи за утвърждаване на директора на РЗИ – Хасково, след което в един и същи 

ден да се изпрати на всички участници в процедурата и да се публикува на профила на 

купувача на електронната страница на РЗИ – Хасково, при спазване условията на чл.22б, 

ал.3 от ЗОП. 

 

 

 

Председател : ………………/п/………………… 

     д-р Иван Гоговски 

  

                                                     

Членове :   

1. ……………/п/……………….. 

Теодора Христозова 

                                                                                 

2. ……………/п/………………….. 

Илиян Янкулов 

 

3. ……………/п/……………………  

Нели Стефанова  

 


