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ПРОТОКОЛ №3 

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 24 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, ЕГН 6402030550, адрес за кореспонденция гр. София, бул. „Витоша” 
№2, на длъжност Директор на дирекция „Финанси и счетоводство”, с квалификация „икономист”; 

Членове: 

1. Маргарита Георгиева Христова – Николова, ЕГН 7102197298, адрес за кореспонденция гр. 
София, бул. „Витоша” №2, на длъжност Началник на отдел „Правен”, с квалификация „правоспособен 
юрист”; 

2. инж. Димитър Йорданов Димитров, ЕГН 5407016640,  адрес за кореспонденция гр. София, 
бул. „Витоша” №2, на длъжност Ръководител сектор „Стопанисване на сградния фонд”, с 
квалификация „инженер”, с професионална компетентност чрез образование и в изпълнение на 
трудово правоотношение; 

3. Надежда Дамянова Атанасова, ЕГН 7810136911, адрес за кореспонденция гр. София, бул. 
„Витоша” №2, на длъжност Главен експерт „Обществени поръчки”, с квалификация „икономист”;  

4. Красимира Василева Николова, ЕГН 5710066972, адрес за кореспонденция гр. София, бул. 
„Витоша” №2, на длъжност Главен специалист сектор „Хигиена”, с професионална компетентност в 
изпълнение на трудово правоотношение. 

 

След проверка на редовността на състава на комисията, заседанието на назначената комисия 
се откри в 09:30 часа. 

В залата присъстват: 

- Ирена Цветанова Здравкова – Управител на „Фреш Хаус Къмпани” ООД; 

- Корнелия Петрова Томова – надлежно упълномощен представител на „Шерита – М” ООД 

 

Председателят на комисията прочете на присъстващите в залата Протокол №2/18.11.2014г.  

 След това комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на допуснатите 
участници.   

 Предложените от участниците цени за ежедневно почистване на коридори, фоайета и 
стълбища в сградата на Съдебната палата в  гр. София са, както следва: 

1. „Фреш Хаус Къмпани” ООД 

1.1. Стойност за 1 (един) месец с включен ДДС – 7 371.34 лв. (седем хиляди триста 
седемдесет и един и 0.34) лева 

1.2. Обща стойност за 1 (една) година с включен ДДС – 88 456.03 (осемдесет и осем 
хиляди четиристотин петдесет и шест и 0.03) лева 

 

2. „Шерита – М” ООД 

2.1. Стойност за 1 (един) месец с включен ДДС – 7 371.34 лв. (седем хиляди триста 
седемдесет и един и 0.34) лева 

2.2. Обща стойност за 1 (една) година с включен ДДС – 88 456.08 (осемдесет и осем 
хиляди четиристотин петдесет и шест и 0.08) лева 

 

Предложената от участниците цена за 1 месец е абсолютно еднаква и комисията приема, че и 
общата стойност за една година е еднаква. Разликата от 0.05 лв. се получава от закръглението и е 
пренебрежимо малка за отчитане. 



 стр. 2 от 2 

 Тъй като двамата участници са предложили еднаква цена за ежедневно почистване на 
коридори, фоайета и стълбища в сградата на съдебната палата в гр. София, на основание чл.71 ал.5 
т.1 от Закона за обществените поръчки, комисията реши да проведе жребий за определяне на 
изпълнител, на същото публично заседание. 

Представителите на участниците написаха собственоръчно имената на представляваните от 
тях фирми на по един бял лист, които поставиха и запечатаха в два еднакви бели непрозрачни плика. 
Комисията реши, че ще бъде изтеглен един плик, като участникът, чието име е записано в него, ще 
бъде определен за изпълнител. 

Жребият изтегли Председателят на комисията.  

Въз основа на изтегления жребий, за изпълнител на поръчката беше избрана фирма „Фреш 
Хаус Къмпани” ООД. 

 

 С изтеглянето на жребия приключи публичната част на заседанието на комисията и 
представителите на участниците напуснаха залата в 09.55ч. 

 

 Класиране на участниците, съгласно критерия за оценка „най-ниска предложена 
цена”: 
 І-во място – „Фреш Хаус Къмпани” ООД, с предлагана обща стойност за 1 (една) година 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, с предлагана обща стойност за 1 (една) година 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. 

 

Настоящият протокол, съставен на 25 ноември 2014г. е неизменна част от предходните 
протоколи на комисията и ведно с цялата документация в процедурата се предава на Възложителя за 
вземане на решение по чл.73 ал.1 от Закона за обществените поръчки. 
 

 

 

 

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: 26.11.2014г. 
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