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П Р О Т О К О Л  

№ 1 

 

за дейността на комисия, назначена със Заповед № 222 от  05.04.2018 г. на Кмета 

на Община Мездра – Генади Събков, за провеждане на обществена поръчка – публично 

състезание с предмет:  „Избор на изпълнител за извършване на доставка и монтаж 

на оборудване и обзавеждане по проект BG16RFOP001-5.001-0032 „Нови услуги за 

децата на Мездра и техните семейства“ по 3 обособени позиции: Обособена позиция 

№ 1: „Доставка и монтаж на обзавеждане и мебелировка във връзка с изпълнение на 

проект BG16RFOP001-5.001-0032 „Нови услуги за децата на Мездра и техните 

семейства“; Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на специализирано 

оборудване за лечебна физкултура, рехабилитация и психомоторика във връзка с 

изпълнение на проект BG16RFOP001-5.001-0032 „Нови услуги за децата на Мездра и 

техните семейства“; Обособена позиция № 3: „Доставка на черна и бяла техника във 

връзка с изпълнението на проект BG16RFOP001-5.001-0032 „Нови услуги за децата на 

Мездра и техните семейства“, открита с Решение № 166/12.03.2018 г., публикувана в 

Регистъра на обществените поръчки под № 00007-2018-0005 

 

Днес, 05.04.2018 г., комисия в състав:  

Председател: инж. Розалина Костова Георгиева – Началник отдел „Общинска 

собственост, инвестиции, проекти и обществени поръчки“ – Община Мездра, 

Ръководител на проекта, 

Членове: 

1) Соня Кирилова Клисурска – юрист, външен експерт с рег.№ ВЕ-370 от списъка 

по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП; 

2) Теодора Красимирова Василева – мл. експерт „Координация, обществени 

поръчки и енергийна ефективност“ – Община Мездра, експерт „Инвеститорски 

контрол“ по проекта; 

3) Ивалина Ивайлова Цекова – мл. експерт „Инвестиции, проекти и обществени 

поръчки“ – Община Мездра, Координатор на проекта; 

4) Ивалина Владимирова Петрова – мл. експерт „Социални дейности и проекти“ – 

Община Мездра 

 

се събра в заседателната зала на общинска администрация Мездра, находяща се 

в гр. Мездра, ул. „Христо Ботев” № 27 от 09:00 часа за изпълнение на Заповед № 222 
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от  05.04.2018 г.  на Кмета на Община Мездра – Генади Събков за провеждане на 

горепосочената обществена поръчка. 

В 09:00 ч. от деловодството на възложителя чрез Приемо-предавателен 

протокол бяха предадени на председателя на комисията постъпилите 8 (осем) броя 

оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Избор на изпълнител за извършване на доставка и монтаж на оборудване и 

обзавеждане по проект BG16RFOP001-5.001-0032 „Нови услуги за децата на 

Мездра и техните семейства“ по 3 обособени позиции. 

Председателят на комисията уведоми членовете й, че в обявения краен срок – 

до 17:00 ч. на 04.04.2018 г., са постъпили следните оферти: 

 

№  Име на участника Дата на 

подаване на 

офертата 

Час на 

подаване 

на 

офертата 

Входящ 

номер 

Обособена 

позиция, по 

която се 

кандидатства 

1.  ЛИДЕР КОНСТРУКТ 

ЕООД, гр. София 

03.04.2018 г. 08:55 ч. 26.00-356 №1 

2.  СЕСКО ЕООД, гр. София 03.04.2018 г.  11:18 ч. 26.00-361 №1 

3.  ГЛОБЪЛ ЕНТЪРПРАЙЗ 

ЕООД,  гр. София 

04.04.2018 г. 09:16 ч. 26.00-367 №2 

4.  СМАРТ БИЗНЕС 

КЪМПАНИ ЕООД, гр. 

София 

04.04.2018 г. 09:17 ч. 26.00-368 №1, №2, №3 

5.  АМО ЕООД, гр. София 04.04.2018 г. 11:52 ч. 26.00-370 №1 

6.  Кооперация ПАНДА, гр. 

София 

04.04.2018 г. 11:54 ч. 39.00-6 №1 и №3 

7.  ПЕРУН ККБ ЕООД,  гр. 

Благоевград 

04.04.2018 г. 11:56 ч. 26.00-371 №1 и №3 

8.  БМБ ООД 04.04.2018 г. 16:26 ч. 26.00-372 №2 

 

Председателят обяви състава на комисията и нейните задачи. Председателят на 

комисията установи, че на заседанието присъстват редовните членове, с което е налице 

необходимият кворум за вземане на валидни решения. 

След запознаване със списъка на участниците, от които са постъпили оферти, 

всеки член на комисията подписа декларация, съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗОП, във вр. с 

чл. 51, ал. 13 от ППЗОП за липса на конфликт на интереси с участниците и я 

представиха на възложителя на основание чл. 51, ал. 8 ППЗОП. 
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На заседанието на комисията при отваряне на офертите, по реда на тяхното 

постъпване, не присъстваха лица по реда на чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.  

 

I. КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ ОТВАРЯНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ 

ОФЕРТИ ПО РЕДА НА ТЯХНОТО ПОСТЪПВАНЕ, КАКТО СЛЕДВА: 

 

Офертите на участниците са представени в непрозрачна опаковка, запечатана и с 

ненарушена цялост. Отклонения не бяха констатирани. На основание чл. 54, ал. 3 от 

ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне на запечатаните непрозрачни опаковки по 

реда на тяхното постъпване и оповести тяхното съдържание.  

 

1. Участник №1 - „ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД, гр. София, ЕИК 

203750968, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Слатина, ул. 

Слатинска №92а, ет. 5, ап. 13, представлявано от Ивайло Костадинов Петров – 

управител. 

 

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка на участника и оповести 

нейното съдържание и констатира наличието на отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж 

на обзавеждане и мебелировка във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-5.001-

0032 „Нови услуги за децата на Мездра и техните семейства“. 

Комисията оповести, съдържащите се в опаковката документи по чл. 39, ал. 2 и 

чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис и други документи, представени от участника.  

При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на 

комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ по обособена 

позиция №1 и техническото предложение на участника за обособена позиция №1. 

 

2. Участник №2 - „СЕСКО“ ЕООД, гр. София, ЕИК 175351886, със 

седалище и адрес на управление: гр. София, район Люлин, ж.к. Люлин 7, бл. 716, 

вх. Б, ет. 1, ап. 35, представлявано от Силвия Кръстюмирова Илиева - Христова – 

управител. 

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка на участника и оповести 

нейното съдържание и констатира наличието на отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж 

на обзавеждане и мебелировка във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-5.001-

0032 „Нови услуги за децата на Мездра и техните семейства“. 

Комисията оповести, съдържащите се в опаковката документи по чл. 39, ал. 2 и 

чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис и други документи, представени от участника.  
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При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на 

комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ по обособена 

позиция №1 и техническото предложение на участника за обособена позиция №1. 

 

3. Участник №3 – „ГЛОБЪЛ ЕНТЪРПРАЙЗ“ ЕООД, гр. София, ЕИК 

131060992, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Триадица, Гоце 

Делчев 113, ет. 2, ап. 8, представлявано от Ивайло Славчев Танев - управител. 

 

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка на участника и оповести 

нейното съдържание и констатира наличието на отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция № 2 „Доставка и монтаж 

на специализирано оборудване за лечебна физкултура, рехабилитация и психомоторика 

във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-5.001-0032 „Нови услуги за децата 

на Мездра и техните семейства“. 

Комисията оповести, съдържащите се в опаковката документи по чл. 39, ал. 2 и 

чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис и други документи, представени от участника.  

При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на 

комисията подписаха пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ по 

обособена позиция №2 и техническото предложение на участника за обособена позиция 

№2. 

 

4. Участник № 4 – „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД, гр. Габрово, 

ЕИК 201741844, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, бул. „Столетов“ 

127, ет. 1, ап. 1, представлявано от Никола Рашков Рахнев - управител. 

 

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка на участника и оповести 

нейното съдържание и констатира наличието на отделни запечатани непрозрачни 

пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция №1 „Доставка 

и монтаж на обзавеждане и мебелировка във връзка с изпълнение на проект 

BG16RFOP001-5.001-0032 „Нови услуги за децата на Мездра и техните семейства“, за 

обособена позиция №2 „Доставка и монтаж на специализирано оборудване за лечебна 

физкултура, рехабилитация и психомоторика във връзка с изпълнение на проект 

BG16RFOP001-5.001-0032 „Нови услуги за децата на Мездра и техните семейства“, и за 

обособена позиция № 3: „Доставка на черна и бяла техника във връзка с изпълнението 

на проект BG16RFOP001-5.001-0032 „Нови услуги за децата на Мездра и техните 

семейства“. 

Комисията оповести, съдържащите се в опаковката документи по чл. 39, ал. 2 и 

чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис и други документи, представени от участника.  
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При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на 

комисията подписаха пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ по 

обособени позиции № 1, № 2 и № 3 и техническите предложения на участника за 

обособени позиции №1, №2 и №3. 

 

5. Участник №5 - „АМО“ ЕООД, гр. София, ЕИК 831589871, със седалище и 

адрес на управление: гр. София, ж.к. Хиподрума, бл. 128, вх. Б, ап. 54, 

представлявано от Мариета Георгиева Бешева - Митова – управител 

 

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка на участника и оповести 

нейното съдържание и констатира наличието на отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция №1 „Доставка и монтаж 

на обзавеждане и мебелировка във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-5.001-

0032 „Нови услуги за децата на Мездра и техните семейства“. 

Комисията оповести, съдържащите се в опаковката документи по чл. 39, ал. 2 и 

чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис и други документи, представени от участника.  

При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на 

комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ по обособена 

позиция №1 и техническото предложение на участника за обособена позиция №1. 

 

6. Участник № 6 – Кооперация „Панда“ ЕООД, гр. София, ЕИК 000885099, 

със седалище и адрес на управление: гр. София, район Младост, бул. Цариградско 

шосе 139, представлявано от Елка Николова Каменова - Цанкова – председател. 

 

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка на участника и оповести 

нейното съдържание и констатира наличието на отделни запечатани непрозрачни 

пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция № 1 „Доставка 

и монтаж на обзавеждане и мебелировка във връзка с изпълнение на проект 

BG16RFOP001-5.001-0032 „Нови услуги за децата на Мездра и техните семейства“ и 

обособена позиция № 3: „Доставка на черна и бяла техника във връзка с изпълнението 

на проект BG16RFOP001-5.001-0032 „Нови услуги за децата на Мездра и техните 

семейства“. 

Комисията оповести, съдържащите се в опаковката документи по чл. 39, ал. 2 и 

чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис и други документи, представени от участника.  

При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на 

комисията подписаха пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ по 

обособени позиции №1 и №3 и техническите предложения на участника за обособени 

позиции № 1 и № 3. 
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7. Участник № 7 – „Перун - ККБ“ ЕООД, гр. Благоевград, ЕИК 101729823, 

със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Д-р Христо Татарчев“ 

22, представлявано от Кирил Георгиев Кирилов - управител. 

 

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка на участника и оповести 

нейното съдържание и констатира наличието на отделни запечатани непрозрачни 

пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция № 1 „Доставка 

и монтаж на обзавеждане и мебелировка във връзка с изпълнение на проект 

BG16RFOP001-5.001-0032 „Нови услуги за децата на Мездра и техните семейства“ и 

обособена позиция № 3: „Доставка на черна и бяла техника във връзка с изпълнението 

на проект BG16RFOP001-5.001-0032 „Нови услуги за децата на Мездра и техните 

семейства“. 

Комисията оповести, съдържащите се в опаковката документи по чл. 39, ал. 2 и 

чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис и други документи, представени от участника.  

При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на 

комисията подписаха пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ по 

обособени позиции №1 и №3 и техническите предложения на участника за обособени 

позиции №1 и №3. 

 

8. Участник № 8 - „БМБ“ ООД, гр. София, ЕИК 831760443, със седалище и 

адрес на управление: гр. София, кв. Емил Марков, бл. 237, вх. 9, ет. 6, ап. 161, 

представлявано от Богданка Николова Богданова – управител. 

 

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка на участника и оповести 

нейното съдържание и констатира наличието на отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция № 2 „Доставка и монтаж 

на специализирано оборудване за лечебна физкултура, рехабилитация и 

психомоторика във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-5.001-0032 „Нови 

услуги за децата на Мездра и техните семейства“. 

Комисията оповести, съдържащите се в опаковката документи по чл. 39, ал. 2 и 

чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис и други документи, представени от участника.  

При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на 

комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ по обособена 

позиция №2 и техническото предложение на участника за обособена позиция №2. 

 

След извършване на горните действия, Председателят обяви публичната 

част от заседанието за приключена и комисията продължи работата си при 
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условията на закрито заседание, като взе решение да приключи работата си за 

деня.  

На закрито заседание присъстваха всички членове на комисията и е налице 

необходимия кворум за вземане на валидни решения. 

Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от 

ППЗОП, представени с офертите по реда на подаването им.  

В съответствие с чл. 54, ал.7 от ППЗОП комисията разгледа документите по чл. 

39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, представени от Възложителя.  

 

II. ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТИТЕ ПО ЧЛ. 39, АЛ. 2 ОТ ППЗОП ЗА 

СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И 

КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Офертата на всеки участник следва да съдържа документите и информацията, 

изисквани от Възложителя, които се отнасят до личното състояние и критериите за 

подбор поставени от Възложителя. В настоящия протокол се описва/т изчерпателно 

липсващия/те документ/и и/или констатираните несъответствия, непълноти и/или 

нередовности, включително фактически грешки в офертите на участниците. 

По реда на постъпването на офертите на участниците, от членовете на 

комисията бе проверено наличието и редовността на представените документи, при 

което резултатите от проверката са както следва: 

 

КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА: 

 

1. Участник №1 - „ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД, гр. София, ЕИК 

203750968, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Слатина, ул. 

Слатинска № 92 а, ет. 5, ап. 13, представлявано от Ивайло Костадинов Петров – 

управител. 

 

По отношение на участника „ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД, комисията 

констатира следните несъответствия, непълноти и/или липса на информация, или 

фактическа грешка в документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор, или с други изисквания поставени от 

Възложителя в документацията за участие и обявлението за обществена поръчка, 

както следва: 
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1.1. В представения от участника Опис на представените документи по чл. 47, 

ал. 3 от ППЗОП (Образец №1) е посочено в общия комплект от документи от коя до 

коя страница е всеки от тях, но не е посочен броя на страниците, от които е съставен 

всеки отделен документ. 

Комисията указва на участника да представи нов Опис на представените 

документи по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, като попълни същият съгласно указанията по-

горе.  

1.2. При прегледа на представения от участника „ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ 

ЕООД Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), комисията 

установи следното: 

Участникът е представил ЕЕДОП, съставен и попълнен от електронната 

платформа на Европейската комисия.  

Първоначално в документацията за поръчката възложителят действително е 

изискал представянето на електронен ЕЕДОП, като се е съобразил с Методическо 

указание с изх. № МУ-4/02.03.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по 

обществени поръчки. В последствие с разяснение №91.00-32/29.03.2018 г. 

възложителят е посочил, че „участниците в настоящата процедура следва да подадат 

ЕЕДОП само в WORD формат, който е наличен на портала на обществените 

поръчки“, като е мотивирал промяната съобразно публикувана информация в сайта на 

АОП в рубриката „Въпроси и отговори“. Съответно участникът е следвало да 

представи ЕЕДОП във формата, указан с посоченото разяснение. 

 

1.3. В част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка 

и за възлагащия орган или възложителя, в „Информация относно процедурата за 

възлагане на обществена поръчка“, в полето „Референтен номер на досието, 

определен от възлагащия орган или възложителя (ако е приложимо)“ участникът е 

отбелязал - „2“. В случая „референтен номер на досието“ не е определен от 

Възложителя, което се установява и от обявлението за поръчка. В случая ако 

възложителят е предвидил референтен номер на поръчката, същата информация е 

следвало да се съдържа в Раздел. II.1.1) от обявлението за поръчка. В обявлението не е 

посочен референтен номер в раздел II.1.1). 

 

1.4. За удостоверяване на съответствието си с критериите за подбор участникът 

е представил 2 броя референции и 2 броя приемо-предавателни протоколи. 

Доставките са описани и в представения ЕЕДОП от участника. 

За една от посочените доставки с получател Национален център по 

подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на 

Европейския съюз през 2018 г., комисията, чрез проверка в РОП на АОП 
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(http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=345168) и в досието на 

поръчката, публикувано в Профила на купувача на възложителя (Национален център 

по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на 

Европейския съюз през 2018 г.), установи, че действително е налице изпълнение на 

посочената сходна/идентична доставка. 

За отстраняване на горепосочените констатации и на основание чл. 54, ал. 9 

от ППЗОП, в срок от 5 работни дни от получаване на настоящия протокол, 

Комисията указва на участника да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, 

които съдържат променена и/или допълнена информация. 

 

2. Участник № 2 - „СЕСКО“ ЕООД, гр. София, ЕИК 175351886, със 

седалище и адрес на управление: гр. София, район Люлин, ж.к. Люлин 7, бл. 716, 

вх. Б, ет. 1, ап. 35, представлявано от Силвия Кръстюмирова Илиева - Христова 

– управител. 

 

По отношение на участника „СЕСКО“ ЕООД, комисията констатира следните 

несъответствия, непълноти и/или липса на информация, или фактическа грешка в 

документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП с изискванията към личното състояние или 

критериите за подбор, или с други изисквания поставени от Възложителя в 

документацията за участие и обявлението за обществена поръчка, както следва: 

2.1. В представения от участника Опис на представените документи по чл. 47, 

ал. 3 от ППЗОП (Образец №1) е посочен броя на страниците, от които е съставен 

всеки отделен документ, но не е посочено в общия комплект от документи от коя до 

коя страница е всеки от тях. Също така в колона „Наименование на документа“ е 

посочено само приложение/образец и номер, но отсъства точното наименование на 

документа. В колона „Вид на представения документ /оригинал, копие или 

нотариално заверено копие/“ не е посочена изискваната информация дали 

представеният документ е оригинал, копие или нотариално заверено копие. Самият 

Опис на представените документи по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП (Образец №1) не е 

посочен като документ, приложен към офертата.. 

2.2. По отношение на представения от участника „СЕСКО“ ЕООД Единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), комисията установи следното: 

- В част I „Информация за процедурата за възлагане на обществената поръчка и 

за възлагащия орган или възложителя“, първото каре, участникът не е посочил 

препратка към публикацията на национално равнище. А именно не е посочен номера 

на поръчката, под който същата е публикувана в Регистъра на обществени поръчки на 

АОП – а именно: № 00007-2018-0005 

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=345168
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- По-надолу в същия раздел, в карето „Название или кратко описание на 

поръчката, участникът е посочил, освен наименованието на поръчката, и една от 

обособените позиции. Съгласно указанията в самия образец на ЕЕДОП в тази част се 

попълва само информацията от точки II.1.1 и II.1.3 от съответното обявление за 

обществената поръчка. 

- В част II „Информация за икономическия оператор“, раздел А: „Информация 

за икономическия оператор“ участникът е посочил адрес, който не съответства на 

седалището и адреса на управление, посочен в Търговския регистър по партидата на 

дружеството. Комисията указва на участника да посочи адрес съобразно указанията в 

предходното изречение. 

- В част II „Информация за икономическия оператор“, раздел А: „Информация 

за икономическия оператор“ на въпроса: „Ако е приложимо, посочете дали 

икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените 

икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно 

национална квалификационна система (система за предварително класиране)?“ 

участникът е маркирал отговор „Не“. Това изискване не се прилага, съответно тук 

участникът е следвало да маркира отговор „Не се прилага“. 

- В част III „Основания за изключване“, раздел Г: „Други основания за 

изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на 

възлагащия орган или възложителя на държава членка“, в поле „Прилагат ли се 

специфичните национални основания за изключване, които са посочени в 

съответното обявление или в документацията за обществената поръчка?“ участникът е 

декларирал липсата на такива основания, но по надолу в полето не е посочил 

изискания от Възложителя текст/декларация, а именно, че участникът: 

„1/ не е свързано лице, съгласно §2, т. 45 от ДР на ЗОП, във връзка с §1, т. 13 и 

14 от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа с други участници в 

процедурата; 

2/ лицето и контролираните от него лица не са регистрирани в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим. В случай че, участника и контролираните от него 

лица са регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, но са 

приложими изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС, се посочва 

конкретното изключение. Ако по отношение на лицето са налице специфични 

основания за отстраняване в съответното поле се посочва "ДА" и се декларира кои 

основания са налице, респ. предприетите мерки; 

3/ Не е налице осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 

219-252 и чл. 254а-260 от Наказателния кодекс. Посочва се информация за 

престъпления, аналогични на описаните, когато лицата са осъдени в друга държава 

членка на ЕС или трета страна.“ 
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както е посочено в документацията за поръчката в IV. ИЗИСКВАНИЯ, НА 

КОИТО СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯТ УЧАСТНИЦИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО 

ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ФИНАНСОВИ И ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ, 

ТЕХНИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ, т. 2 ИЗИСКВАНИЯ КМ 

ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ, подт. 2.2. Специфични основания за 

изключване. 

- В част IV „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални 

способности“, т. 1б) участникът е декларирал, че е изпълнил доставки с предмет и 

обем, идентичен или сходен с този на поръчката, но от така посочените обстоятелства 

комисията не може да установи дали участникът отговаря на посоченото в 

Документацията за поръчката изискване на Възложителя, а именно посоченото в т. IV. 

ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯТ УЧАСТНИЦИТЕ, 

ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ФИНАНСОВИ И ИКОНОМИЧЕСКИ 

УСЛОВИЯ, ТЕХНИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ, т. 3 КРИТЕРИИ 

ЗА ПОДБОР, Технически и професионални способности, т. 1: „Участникът трябва да 

е изпълнил доставка с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, за 

последните три години от датата на подаване на офертата. За идентичен или 

сходен предмет и обем с предмета на поръчката се приема производство и/или 

доставка на минимум следното количество артикули или еквивалентни на посочените, 

като обемът не е задължително да е изпълнен в рамките на една доставка: За 

Обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на обзавеждане и мебелировка във 

връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-5.001-0032 „Нови услуги за децата на 

Мездра и техните семейства“ - различно обзавеждане и различни мебели, както 

следва: маси и/или столове, и/или легла, и/или гардероби, и/или стелажи, и/или 

кухненско оборудване, и/или мека мебел, и/или бюра, независимо от размера им, с общ 

обем не по-малко от 10 броя.“ Също така в колона „Дати“ за всяка доставка е 

посочена само една дата, вместо начална и крайна дата на изпълнение на съответната 

доставка. 

2.3. На следващо място, участникът не е представил Декларация за задължени 

лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП (Образец №2), подписана от участника. Това е в 

противоречие с изискването на Възложителя, посочено в т. VIII ЗАЯВЯВАНЕ НА 

УЧАСТИЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ, т. 2 „Съдържание на заявленията за 

участие и офертите на хартиен носител“, подт. 2.1. ПАПКА 1 „(3) Декларация за 

задължени лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП (Образец №2), подписана от участника. 

Представя се в оригинал“ в документацията за поръчката. 

2.4. На същото място в документацията за поръчката, в края на т. 2.3 

Възложителят е посочил: „Всички страници на оригинала трябва да са номерирани 

последователно.“ В представената от участника оферта това изискване не е спазено. 
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За отстраняване на горепосочените констатации и на основание чл. 54, ал. 9 

от ППЗОП, в срок от 5 работни дни от получаване на настоящия протокол, 

Комисията указва на участника да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, 

които съдържат променена и/или допълнена информация. 

 

3. Участник №3 – „ГЛОБЪЛ ЕНТЪРПРАЙЗ“ ЕООД, гр. София, ЕИК 

131060992, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Триадица, Гоце 

Делчев 113, ет. 2, ап. 8, представлявано от Ивайло Славчев Танев - управител. 

 

По отношение на участника „ГЛОБЪЛ ЕНТЪРПРАЙЗ“ ЕООД, комисията 

констатира следните несъответствия, непълноти и/или липса на информация, или 

фактическа грешка в документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор, или с други изисквания поставени от 

Възложителя в документацията за участие и обявлението за обществена поръчка, както 

следва: 

 

3.1. В представения от участника Опис на представените документи по чл. 47, 

ал. 3 от ППЗОП (Образец №1) е посочено от коя до коя страница е всеки документ, но 

не е посочен броя на страниците, от които е съставен всеки отделен документ. Също 

така в горния десен ъгъл на представения опис липсва текстът „Образец №1“, което е в 

противоречие с  утвърдения от Възложителя образец. 

3.2. На следващо място, видно от представения Опис на представените 

документи по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, документите в офертата на участника не са 

подредени в поредността, съобразно изискванията на Възложителя, посочени в т. VIII 

ЗАЯВЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ, т. 2 „Съдържание на 

заявленията за участие и офертите на хартиен носител“. По-надолу от указаното в 

предходното изречение място в документацията, в т. 2.4 Възложителят е посочил, че 

„Участник, документите в чиято оферта не са систематизирани по указания по–

горе начин, може да бъде отстранен от участие в процедурата по възлагане на 

настоящата обществена поръчка.“ 

3.3. По отношение на представения от участника „ГЛОБЪЛ ЕНТЪРПРАЙЗ“ 

ЕООД Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), комисията 

установи следното: 

- В част I „Информация за процедурата за възлагане на обществената поръчка и 

за възлагащия орган или възложителя“, първото каре, участникът не е посочил 

препратка към публикацията на национално равнище. А именно не е посочен номера 
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на поръчката, под който същата е публикувана в Регистъра на обществени поръчки на 

АОП – а именно: № 00007-2018-0005 

- В част I „Информация за процедурата за възлагане на обществената поръчка и 

за възлагащия орган или възложителя“, в раздел „Информация за процедурата за 

възлагане на обществена поръчка“, в поле „Референтен номер на досието, определен от 

възлагащия орган или възложителя (ако е приложимо)“ участникът е посочил номер, 

който не е посочен в  точка II. 1.1 от обявлението за поръчката, където следва да бъде 

посочен този референтен номер, ако беше приложимо за настоящата поръчка. По 

отношение на обществената поръчка с горецитирания предмет не е приложим 

референтен номер.  

- В част II „Информация за икономическия оператор“, раздел А: „Информация за 

икономическия оператор“ на въпроса: „Ако е приложимо, посочете дали 

икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените 

икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно 

национална квалификационна система (система за предварително класиране)?“ 

участникът не е маркирал нито един от възможните отговори. 

- В част II „Информация за икономическия оператор“, раздел А: „Информация за 

икономическия оператор“, в поле „д) Икономическият оператор може ли да 

представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или 

информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи 

удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка 

държава членка?“ участникът не е маркирал нито един от възможните отговори. 

- В част II „Информация за икономическия оператор“, раздел А: „Информация за 

икономическия оператор“, в поле „Когато е приложимо, означение на 

обособената/ите позиция/и, за които икономическият оператор желае да направи 

оферта:“ участникът не е посочил пълното наименование на обособената позиция, за 

която е подал оферта. 

- В част III „Основания за изключване“, раздел Г: „Други основания за 

изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на 

възлагащия орган или възложителя на държава членка“, в поле „Прилагат ли се 

специфичните национални основания за изключване, които са посочени в 

съответното обявление или в документацията за обществената поръчка?“ участникът е 

декларирал липсата на такива основания, но по надолу в полето не е посочил изискания 

от Възложителя текст/декларация, а именно, че участникът: 

„1/ не е свързано лице, съгласно §2, т. 45 от ДР на ЗОП, във връзка с §1, т. 13 и 

14 от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа с други участници в 

процедурата; 
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2/ лицето и контролираните от него лица не са регистрирани в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим. В случай че, участника и контролираните от него 

лица са регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, но са 

приложими изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС, се посочва конкретното 

изключение. Ако по отношение на лицето са налице специфични основания за 

отстраняване в съответното поле се посочва "ДА" и се декларира кои основания са 

налице, респ. предприетите мерки; 

3/ Не е налице осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 

219-252 и чл. 254а-260 от Наказателния кодекс. Посочва се информация за 

престъпления, аналогични на описаните, когато лицата са осъдени в друга държава 

членка на ЕС или трета страна.“ 

както е посочено в документацията за поръчката в IV. ИЗИСКВАНИЯ, НА 

КОИТО СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯТ УЧАСТНИЦИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО 

ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ФИНАНСОВИ И ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ, 

ТЕХНИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ, т. 2 ИЗИСКВАНИЯ КМ 

ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ, подт. 2.2. Специфични основания за 

изключване. 

Текстът, който е посочил участникът на това място в ЕЕДОП е текст, който 

Възложителят е посочил в указанията за попълване на електронен ЕЕДОП. 

Изискването за представяне на електронен ЕЕДОП и съответните указания за него са 

отпаднали с разяснение № 91.00-32/29.03.2018 г. на Възложителя, с което той е указал, 

че „участниците в настоящата процедура следва да подадат ЕЕДОП само в WORD 

формат, който е наличен на портала на обществените поръчки“, като е мотивирал 

промяната съобразно публикувана информация в сайта на АОП в рубриката „Въпроси и 

отговори“. Съответно участникът е следвало да се съобрази с изискванията за 

попълване на ЕЕДОП в WORD формат и да посочи на съответното място в него текста 

от подт. 2.2. Специфични основания за изключване от документацията за поръчката. 

- В част IV „Критерии за подбор“, раздел А: Годност, в поле „2) При поръчки за 

услуги: Необходимо ли е специално разрешение или членство в определена 

организация, за да може икономическият оператор да изпълни съответната услуга в 

държавата на установяване?“ участникът е маркирал отговор „Не“. Настоящата 

обществена поръчка е с предмет доставки, а не услуги, съответно това поле е 

неприложимо за нея и не трябва да се попълва. 

- В част IV „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални 

способности“, т. 1б) участникът е декларирал, че е изпълнил доставки с предмет и 

обем, идентичен или сходен с този на поръчката, но от така посочените обстоятелства 

комисията не може да установи дали участникът отговаря на посоченото в 

Документацията за поръчката изискване на Възложителя, а именно посоченото в т. IV. 
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ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯТ УЧАСТНИЦИТЕ, 

ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ФИНАНСОВИ И ИКОНОМИЧЕСКИ 

УСЛОВИЯ, ТЕХНИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ, т. 3 КРИТЕРИИ 

ЗА ПОДБОР, Технически и професионални способности, т. 1: „Участникът трябва да 

е изпълнил доставка с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, за 

последните три години от датата на подаване на офертата. За идентичен или 

сходен предмет и обем с предмета на поръчката се приема производство и/или 

доставка на минимум следното количество артикули или еквивалентни на посочените, 

като обемът не е задължително да е изпълнен в рамките на една доставка: За 

Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на специализирано оборудване за 

лечебна физкултура, рехабилитация и психомоторика във връзка с изпълнение на 

проект BG16RFOP001-5.001-0032 „Нови услуги за децата на Мездра и техните 

семейства“ –  различно специализирано оборудване, както следва: опорен парапет за 

хора със затруднено придвижване и/или опорна ръкохватка за хора със затруднено 

предвижване, и/или позициониращ /терапевтичен/ стол за деца с увреждания, и/или 

масажна кушетка, и/или стълба за рехабилитация, и/или шведска стена, и/или 

материали за терапевтична и консултативна работа, и/или прожектори, с общ обем 

не по-малко от 5 броя.“ Също така в колона „Дати“ за доставката е посочена само 

една дата, вместо начална и крайна дата на изпълнение на съответната доставка. 

С оглед на така поставеното изискване, за да може комисията да установи 

съответствието на участника с поставения критерий за подбор, необходимо е 

самият участник да посочи пълни и коректни данни извършената от него 

доставка. Поради което комисията указва на участника да допълни в указаната 

насока представената от него информация. 

- В Част VI: Заключителни положения участникът не е попълнил изискваната 

информация в трите квадратни скоби. 

 

За отстраняване на горепосочените констатации и на основание чл. 54, ал. 9 

от ППЗОП, в срок от 5 работни дни от получаване на настоящия протокол, 

Комисията указва на участника да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, 

които съдържат променена и/или допълнена информация. 

 

4. Участник №4 – „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД, гр. Габрово, ЕИК 

201741844, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, бул. „Столетов“ 127, 

ет. 1, ап. 1, представлявано от Никола Рашков Рахнев - управител. 

 

По отношение на участника „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД, 

комисията констатира следните несъответствия, непълноти и/или липса на 
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информация, или фактическа грешка в документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП с 

изискванията към личното състояние или критериите за подбор, или с други 

изисквания поставени от Възложителя в документацията за участие и обявлението за 

обществена поръчка, както следва: 

 

4.1. Участникът не е поставил номерация на всяка от страниците в комплекта от 

документи в неговата оферта. 

4.2. По отношение на представения от участника „СМАРТ БИЗНЕС 

КЪМПАНИ“ ЕООД Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), 

комисията установи следното: 

- В част I „Информация за процедурата за възлагане на обществената поръчка и 

за възлагащия орган или възложителя“, първото каре, участникът не е посочил 

препратка към публикацията на национално равнище. А именно не е посочен номера 

на поръчката, под който същата е публикувана в Регистъра на обществени поръчки на 

АОП – а именно: № 00007-2018-0005. 

- В част I „Информация за процедурата за възлагане на обществената поръчка и 

за възлагащия орган или възложителя“, в карето „Название или кратко описание на 

поръчката, участникът не е посочил наименованието на поръчката така, както е 

посочено в точка II.1.1 от съответното обявление за обществената поръчка. 

- В част II „Информация за икономическия оператор“, раздел А: „Информация за 

икономическия оператор“, в поле „д) Икономическият оператор може ли да 

представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или 

информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи 

удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка 

държава членка?“ участникът не е маркирал нито един от възможните отговори. 

- В част III „Основания за изключване“, раздел Г: „Други основания за 

изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на 

възлагащия орган или възложителя на държава членка“, в поле „Прилагат ли се 

специфичните национални основания за изключване, които са посочени в 

съответното обявление или в документацията за обществената поръчка?“ участникът е 

декларирал липсата на такива основания, но по-надолу в полето не е посочил изискания 

от Възложителя текст/декларация, а именно, че участникът: 

„1/ не е свързано лице, съгласно §2, т. 45 от ДР на ЗОП, във връзка с §1, т. 13 и 

14 от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа с други участници в 

процедурата; 

2/ лицето и контролираните от него лица не са регистрирани в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим. В случай че, участника и контролираните от него 

лица са регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, но са 
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приложими изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС, се посочва конкретното 

изключение. Ако по отношение на лицето са налице специфични основания за 

отстраняване в съответното поле се посочва "ДА" и се декларира кои основания са 

налице, респ. предприетите мерки; 

3/ Не е налице осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 

219-252 и чл. 254а-260 от Наказателния кодекс. Посочва се информация за 

престъпления, аналогични на описаните, когато лицата са осъдени в друга държава 

членка на ЕС или трета страна.“ 

както е посочено в документацията за поръчката в IV. ИЗИСКВАНИЯ, НА 

КОИТО СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯТ УЧАСТНИЦИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО 

ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ФИНАНСОВИ И ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ, 

ТЕХНИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ, т. 2 ИЗИСКВАНИЯ КМ 

ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ, подт. 2.2. Специфични основания за 

изключване. 

Текстът, който е посочил участникът на това място в ЕЕДОП е текст, който 

Възложителят е посочил в указанията за попълване на електронен ЕЕДОП. 

Изискването за представяне на електронен ЕЕДОП и съответните указания за него са 

отпаднали с разяснение №91.00-32/29.03.2018 г. на Възложителя, с което той е указал, 

че „участниците в настоящата процедура следва да подадат ЕЕДОП само в WORD 

формат, който е наличен на портала на обществените поръчки“, като е мотивирал 

промяната съобразно публикувана информация в сайта на АОП в рубриката „Въпроси и 

отговори“. Съответно участникът е следвало да се съобрази с изискванията за 

попълване на ЕЕДОП в WORD формат и да посочи на съответното място в него текста 

от подт. 2.2. Специфични основания за изключване от документацията за поръчката. 

 

- В част IV „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални 

способности“, т.1б) участникът е декларирал, че е изпълнил доставки с предмет и обем, 

идентичен или сходен с предмета на поръчката, през последните три години от датата 

на подаване на офертата. Тъй като участникът подава оферта и за трите обособени 

позиции, в представения от него ЕЕДОП е деклариран сходен/идентичен опит за всяка 

от позициите. 

Комисията извърши справка в сайта на РОП на АОП и в досиетата на 

посочените от участника изпълнени обществени поръчки, публикувани на Профила на 

купувача на съответния възложител. 

А. По отношение на декларираните доставки с предмет и обем, идентичен 

или сходен с предмета на обособена позиция №1 комисията констатира следното: 

- Участникът е изпълнил обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

обзавеждане за офис, зали и кампус“, в изпълнение на проект BG06 – 102 „Младежки 
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център Добрич – Вашето утре”, по Програма „Деца и младежи в риск“, финансирана от 

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014. 

Обособена позиция 1 (ОП 1) – „Доставка на мебели и електродомакински уреди“. 

Участникът правилно е посочил суми и получатели. В колони описание и дати 

комисията констатира, че информацията в ЕЕДОП на участника и публично достъпната 

в РОП на АОП (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=325967) се 

различават. Също така не е посочен обемът на извършените доставки. Въпреки това, с 

оглед на факта, че комисията установи кое е точното наименование на поръчката и 

нейния обем (вкл. и чрез проверка на досието на поръчката 

(http://egateway.dobrich.bg/procurement.aspx?ProviderID=92e44767-d947-4aa1-9695-

3cb81099318f&Guid=e87cc3f0-8e81-4cd8-826e-ede3df57dc72), публикувано на Профила 

на купувача на възложителя), приема този опит на участника, но му указва да 

допълни информацията с коректни данни. 

- Участникът е изпълнил обществена поръчка с предмет: Доставка и монтаж на 

оборудване и обзавеждане по проект BG16RFOP001-1.027-0001-C01“Подобряване на 

образователната среда в гр.Горна Оряховица“ – по обособени позиции: Обособена 

позиция № 1: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за обект ЦДГ “Бодра 

смяна”, гр. Горна Оряховица”. В колона дати комисията констатира, че участникът не е 

посочил начална дата на изпълнение на горецитираната обществена поръчка. Също 

така не е посочен обема на извършените доставки. Въпреки това, комисията приема 

този опит на участника, тъй като извърши справка в РОП на АОП 

(http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=340661) и в  досието на 

поръчката, публикувано на Профила на купувача на възложителя (http://www.g-

oryahovica.org/2014-07-20-16-47-27/-15042016/118-2016-04-15-09-50-49/5151----------

bg16rfop001-1027-0001-c01--.html) и установи коя е началната дата и какъв е обемът на 

извършените доставки. Но комисията указва на участника да допълни 

информацията относно доставката в ЕЕДОП с коректни данни. 

- Участникът е изпълнил обществена поръчка с предмет: Доставка и монтаж на 

оборудване и обзавеждане по проект BG16RFOP001-1.027-0001-C01 „Подобряване на 

образователната среда в гр.Горна Оряховица“ – по обособени позиция: Обособена 

позиция № 2: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за обект ОДЗ “Елена 

Грънчарова”, гр. Горна Оряховица”. В колона дати комисията констатира, че 

участникът не е посочил начална дата на изпълнение на горецитираната обществена 

поръчка, а посочената крайна дата се различава от дата в обявлението за приключване 

на договора, публикувано в РОП на АОП. Също така не е посочен обема на 

извършените доставки. Въпреки това, комисията приема този опит на участника, тъй 

като извърши справка в РОП на АОП 

(http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=340661) и в  досието на 

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=325967
http://egateway.dobrich.bg/procurement.aspx?ProviderID=92e44767-d947-4aa1-9695-3cb81099318f&Guid=e87cc3f0-8e81-4cd8-826e-ede3df57dc72
http://egateway.dobrich.bg/procurement.aspx?ProviderID=92e44767-d947-4aa1-9695-3cb81099318f&Guid=e87cc3f0-8e81-4cd8-826e-ede3df57dc72
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=340661
http://www.g-oryahovica.org/2014-07-20-16-47-27/-15042016/118-2016-04-15-09-50-49/5151----------bg16rfop001-1027-0001-c01--.html
http://www.g-oryahovica.org/2014-07-20-16-47-27/-15042016/118-2016-04-15-09-50-49/5151----------bg16rfop001-1027-0001-c01--.html
http://www.g-oryahovica.org/2014-07-20-16-47-27/-15042016/118-2016-04-15-09-50-49/5151----------bg16rfop001-1027-0001-c01--.html
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=340661
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поръчката, публикувано на Профила на купувача на възложителя (http://www.g-

oryahovica.org/2014-07-20-16-47-27/-15042016/118-2016-04-15-09-50-49/5151----------

bg16rfop001-1027-0001-c01--.html)  и установи, кои са началната и крайна дата и какъв е 

обемът на извършените доставки. Но комисията указва на участника да допълни 

информацията относно доставката в ЕЕДОП с коректни данни. 

С оглед на така поставеното изискване, за да може комисията да установи 

съответствието на участника с поставения критерий за подбор, необходимо е 

самият участник да посочи пълни и коректни данни извършената от него 

доставка. Поради което комисията указва на участника да допълни в указаната 

насока представената от него информация. 

 

Б. По отношение на декларираните доставки с предмет и обем, идентичен 

или сходен с предмета на обособена позиция №2 комисията констатира следното: 

- Участникът е изпълнил обществена поръчка с предмет: Доставка и монтаж на 

оборудване и обзавеждане по проект BG16RFOP001-1.027-0001-C01“Подобряване на 

образователната среда в гр. Горна Оряховица“ – по обособени позиции: Обособена 

позиция № 1: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за обект ЦДГ “Бодра 

смяна”, гр. Горна Оряховица”. В колона дати комисията констатира, че участникът не е 

посочил начална дата на изпълнение на горецитираната обществена поръчка. 

Комисията извърши справка в РОП на АОП и установи, коя е началната дата. 

- Комисията извърши справка в профила на купувача на Община Горна 

Оряховица, за да провери дали посоченият опит отговаря на посоченото в 

Документацията за поръчката изискване на Възложителя, а именно посоченото в т. IV. 

ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯТ УЧАСТНИЦИТЕ, 

ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ФИНАНСОВИ И ИКОНОМИЧЕСКИ 

УСЛОВИЯ, ТЕХНИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ, т. 3 КРИТЕРИИ 

ЗА ПОДБОР, Технически и професионални способности, т. 1: „Участникът трябва да 

е изпълнил доставка с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, за 

последните три години от датата на подаване на офертата. За идентичен или 

сходен предмет и обем с предмета на поръчката се приема производство и/или 

доставка на минимум следното количество артикули или еквивалентни на посочените, 

като обемът не е задължително да е изпълнен в рамките на една доставка: За 

Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на специализирано оборудване за 

лечебна физкултура, рехабилитация и психомоторика във връзка с изпълнение на 

проект BG16RFOP001-5.001-0032 „Нови услуги за децата на Мездра и техните 

семейства“ –  различно специализирано оборудване, както следва: опорен парапет за 

хора със затруднено придвижване и/или опорна ръкохватка за хора със затруднено 

предвижване, и/или позициониращ /терапевтичен/ стол за деца с увреждания, и/или 

http://www.g-oryahovica.org/2014-07-20-16-47-27/-15042016/118-2016-04-15-09-50-49/5151----------bg16rfop001-1027-0001-c01--.html
http://www.g-oryahovica.org/2014-07-20-16-47-27/-15042016/118-2016-04-15-09-50-49/5151----------bg16rfop001-1027-0001-c01--.html
http://www.g-oryahovica.org/2014-07-20-16-47-27/-15042016/118-2016-04-15-09-50-49/5151----------bg16rfop001-1027-0001-c01--.html
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масажна кушетка, и/или стълба за рехабилитация, и/или шведска стена, и/или 

материали за терапевтична и консултативна работа, и/или прожектори, с общ обем 

не по-малко от 5 броя.“ 

- Комисията извърши проверка в досието на обществената поръчка 

(http://www.g-oryahovica.org/2014-07-20-16-47-27/-15042016/118-2016-04-15-09-50-

49/5151----------bg16rfop001-1027-0001-c01.html ), публикувано в Профила на купувача 

на Община Горна Оряховица. Във файла „Технически спецификации на оборудване и 

обзавеждане Обособена позиция №1“ на сайта на възложителя - Община Горна 

Оряховица, комисията констатира, че в обема на поръчката има само един брой артикул 

– устройство за придвижване на инвалидни колички, който отговаря на изискванията на 

Възложителя в настоящата обществена поръчка, при наличие на условие за общ обем 

не по-малко от 5 броя. Тъй като участникът не е посочил друг сходен/идентичен опит, 

от който комисията да направи извод, че отговаря на критериите за подбор, комисията с 

настоящия протокол му предоставя на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП възможност да 

представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 

допълнена информация. 

С оглед на така поставеното изискване, за да може комисията да установи 

съответствието на участника с поставения критерий за подбор, необходимо е 

самият участник да посочи пълни и коректни данни извършената от него 

доставка. Поради което комисията указва на участника да допълни в указаната 

насока представената от него информация. 

 

В. По отношение на декларираните доставки с предмет и обем, идентичен 

или сходен с предмета на обособена позиция №3 комисията констатира следното: 

- Участникът е изпълнил обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

обзавеждане за офис, зали и кампус“, в изпълнение на проект BG06 – 102 “Младежки 

център Добрич – Вашето утре”, по Програма „Деца и младежи в риск“, финансирана от 

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014. 

Обособена позиция 1 (ОП 1) – „Доставка на мебели и електродомакински уреди“. 

Участникът правилно е посочил суми и получатели. В колони описание и дати 

комисията констатира, че информацията в ЕЕДОП на участника и публично достъпната 

в РОП на АОП (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=325967) се 

различават. Също така не е посочен обемът на извършените доставки. Въпреки това, с 

оглед на факта, че комисията установи кое е точното наименование на поръчката и 

нейния обем (вкл. и чрез проверка на досието на поръчката 

(http://egateway.dobrich.bg/procurement.aspx?ProviderID=92e44767-d947-4aa1-9695-

3cb81099318f&Guid=e87cc3f0-8e81-4cd8-826e-ede3df57dc72), публикувано на Профила 

на купувача на възложителя), приема този опит на участника. Но комисията указва на 

http://www.g-oryahovica.org/2014-07-20-16-47-27/-15042016/118-2016-04-15-09-50-49/5151----------bg16rfop001-1027-0001-c01.html
http://www.g-oryahovica.org/2014-07-20-16-47-27/-15042016/118-2016-04-15-09-50-49/5151----------bg16rfop001-1027-0001-c01.html
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=325967
http://egateway.dobrich.bg/procurement.aspx?ProviderID=92e44767-d947-4aa1-9695-3cb81099318f&Guid=e87cc3f0-8e81-4cd8-826e-ede3df57dc72
http://egateway.dobrich.bg/procurement.aspx?ProviderID=92e44767-d947-4aa1-9695-3cb81099318f&Guid=e87cc3f0-8e81-4cd8-826e-ede3df57dc72
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участника да допълни информацията относно доставката в ЕЕДОП с коректни 

данни. 

- Участникът е декларирал, че е изпълнил обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на цветен лазерен принтер и лазерен принтер, принтери, настолни 

компютри“ с получател Министерство на отбраната. След справка в РОП на АОП 

(http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=320511) и в досието на 

поръчката (https://pp.mod.bg/MO-DIO-2014-025), публикувано на Профила на купувача 

на възложителя, комисията установи, че наименованието на поръчката не е коректно 

посочено от участника, също така не е посочен обема на извършените доставки. 

Въпреки това, с оглед на факта, че комисията установи кое е точното наименование на 

поръчката и нейния обем, приема този опит на участника. Но комисията указва на 

участника да допълни информацията относно доставката в ЕЕДОП с коректни 

данни. 

- Участникът е декларирал, че е изпълнил обществена поръчка с предмет: 

"Изработване, доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за Информационно-

посетителски център „Приморска Странджа“ – гр. Ахтопол" с получател ДПП 

„Странджа“. След справка в РОП на АОП 

(http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=325718) комисията установи, че 

наименованието на поръчката не е коректно посочено от участника – участникът е 

посочил само наименованието на обособената позиция, която е изпълнил, но не е 

посочил  наименованието на обществената поръчка. Също така не е посочен обема на 

извършените доставки. Началната и крайната дата на изпълнение не съвпадат с 

посочените в Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка на сайта 

на РОП на АОП. Въпреки това, с оглед на факта, че комисията установи кое е точното 

наименование на поръчката и нейния обем чрез справка в досието на поръчката 

(http://www.strandja.bg/bg/buyer_profile/783-Koncepcii), публикувано на Профила на 

купувача на ДПП „Странджа“, комисията приема този опит на участника, но му указва 

да допълни информацията с коректни данни. 

- Участникът е декларирал, че е изпълнил обществена поръчка с предмет: 

„Настолни компютри, преносими компютри, принтери лазерни, мултифункционални 

устройства и принтери лазерни цветни“ с получател Министерство на отбраната. След 

справка в РОП на АОП (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=327736) 

и в досието на поръчката (https://pp.mod.bg/MO-DIO-2015-053), публикувано на 

Профила на купувача на възложителя, комисията установи, че наименованието на 

поръчката не е коректно посочено от участника, също така не е посочен обема на 

извършените доставки. Въпреки това, с оглед на факта, че комисията установи кое е 

точното наименование на поръчката и нейния обем, приема този опит на участника, но 

му указва да допълни информацията с коректни данни. 

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=320511
https://pp.mod.bg/MO-DIO-2014-025
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=325718
http://www.strandja.bg/bg/buyer_profile/783-Koncepcii
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=327736
https://pp.mod.bg/MO-DIO-2015-053


   

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.001-0032 „Нови услуги за децата на Мездра и 

техните семейства“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в 

растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата 

отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия 

орган на ОПР 2014-2020 г. 
Стр. 22 от 35 

 

С оглед на така поставеното изискване, за да може комисията да установи 

съответствието на участника с поставения критерий за подбор, необходимо е 

самият участник да посочи пълни и коректни данни извършената от него 

доставка. Поради което комисията указва на участника да допълни в указаната 

насока представената от него информация. 

 

- В Част VI: Заключителни положения участникът е дал съгласие възложителят 

да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в 

част II, раздел А, част III, раздел А, Б, В, част IV. Участникът следва да предостави 

достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в части II- 

IV. 

4.3. На следващо място, в офертата на участника липсва обща номерация на 

представените документи. Допълнителните документи, които е указано на участника на 

представи следва да бъдат номерирани.   

 

За отстраняване на горепосочените констатации и на основание чл. 54, ал. 9 

от ППЗОП, в срок от 5 работни дни от получаване на настоящия протокол, 

Комисията указва на участника да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, 

които съдържат променена и/или допълнена информация. 

 

5. Участник №5 - „АМО“ ЕООД, гр. София, ЕИК 831589871, със седалище и 

адрес на управление: гр. София, ж.к. Хиподрума, бл. 128, вх. Б, ап. 54, 

представлявано от Мариета Георгиева Бешева - Митова – управител 

 

По отношение на участника „АМО“ ЕООД, комисията констатира следните 

несъответствия, непълноти и/или липса на информация, или фактическа грешка в 

документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП с изискванията към личното състояние или 

критериите за подбор, или с други изисквания поставени от Възложителя в 

документацията за участие и обявлението за обществена поръчка, както следва: 

 

5.1. При прегледа на представения от участника „АМО“ ЕООД Единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), комисията установи следното: 

- Участникът е представил електронен ЕЕДОП. Първоначално в документацията 

за поръчката възложителят действително е изискал представянето на електронен 

ЕЕДОП, като се е съобразил с Методическо указание с изх. № МУ-4/02.03.2018 г. на 

Изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки. В последствие с 

разяснение №91.00-32/29.03.2018 г. възложителят е посочил, че „участниците в 

настоящата процедура следва да подадат ЕЕДОП само в WORD формат, който е 
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наличен на портала на обществените поръчки“, като е мотивирал промяната съобразно 

публикувана информация в сайта на АОП в рубриката „Въпроси и отговори“. 

Съответно участникът е следвало да представи ЕЕДОП във формата, указан с 

посоченото разяснение. 

- В част II: Информация за икономическия оператор, раздел А: Информация за 

икономическия оператор, буква д) на въпроса „Икономическият оператор може ли да 

представи удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или 

информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи 

удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни в 

съответната държава членка?“ участникът е маркирал отговор „Не“. Комисията 

счита, че съгласно поставените изисквания към личното състояние на участника, 

отговорът следва да бъде „Да“. 

- В част III „Основания за изключване“, раздел Г: Специфични национални 

основания за изключване, участникът е декларирал наличието на такива основания, 

като е маркирал отговор Да“, но по-надолу в полето е посочил, че не са налице.  

С оглед така декларираните противоречащи си данни и невъзможността 

комисията да установи какво реално е искал да декларира участника, Комисията му 

указва да посочи коректна информация. В случай, че за участника са налице 

специфични основания за изключване, да маркира отговор „Да“ и да опише в 

следващото поле какви мерки за надеждност е предприел. Ако не са налице такива 

основания, следва да се маркира отговор „Не“ и в полето да посочи изискания от 

Възложителя текст/декларация, а именно, че участникът: 

„1/ не е свързано лице, съгласно §2, т. 45 от ДР на ЗОП, във връзка с §1, т. 13 и 

14 от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа с други участници в 

процедурата; 

2/ лицето и контролираните от него лица не са регистрирани в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим. В случай че, участника и контролираните от него 

лица са регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, но са 

приложими изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС, се посочва 

конкретното изключение. Ако по отношение на лицето са налице специфични 

основания за отстраняване в съответното поле се посочва "ДА" и се декларира кои 

основания са налице, респ. предприетите мерки; 

3/ Не е налице осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 

219-252 и чл. 254а-260 от Наказателния кодекс. Посочва се информация за 

престъпления, аналогични на описаните, когато лицата са осъдени в друга държава 

членка на ЕС или трета страна.“ 

както е посочено в документацията за поръчката в IV. ИЗИСКВАНИЯ, НА 

КОИТО СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯТ УЧАСТНИЦИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО 
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ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ФИНАНСОВИ И ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ, 

ТЕХНИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ, т. 2 ИЗИСКВАНИЯ КМ 

ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ, подт. 2.2. Специфични основания за 

изключване. 

- В част IV „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални 

способности“, участникът е декларирал, че е изпълнил доставки с предмет и обем, 

идентичен или сходен с предмета на поръчката, през последните три години от датата 

на подаване на офертата. Тъй като участникът подава оферта и за трите обособени 

позиции, в представения от него ЕЕДОП е деклариран сходен/идентичен опит за всяка 

от позициите. 

По отношение на изпълненият договор за обществена поръчка с възложител  

Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ - МВР, 

участникът не е посочил коректно наименованието на обществената поръчка. Не е 

посочен и обема на извършените доставки, за да се установи дали участникът отговаря 

на посоченото в Документацията за поръчката изискване на Възложителя, а именно 

посоченото в т. IV. ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯТ 

УЧАСТНИЦИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ФИНАНСОВИ И 

ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ, ТЕХНИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ И 

КВАЛИФИКАЦИЯ, т. 3 КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, Технически и професионални 

способности, т. 1: „Участникът трябва да е изпълнил доставка с предмет и обем, 

идентичен или сходен с този на поръчката, за последните три години от датата на 

подаване на офертата. За идентичен или сходен предмет и обем с предмета на 

поръчката се приема производство и/или доставка на минимум следното количество 

артикули или еквивалентни на посочените, като обемът не е задължително да е 

изпълнен в рамките на една доставка: За Обособена позиция № 1: „Доставка и 

монтаж на обзавеждане и мебелировка във връзка с изпълнение на проект 

BG16RFOP001-5.001-0032 „Нови услуги за децата на Мездра и техните семейства“ - 

различно обзавеждане и различни мебели, както следва: маси и/или столове, и/или 

легла, и/или гардероби, и/или стелажи, и/или кухненско оборудване, и/или мека мебел, 

и/или бюра, независимо от размера им, с общ обем не по-малко от 10 броя.“ 

Комисията извърши справка в РОП на АОП 

(http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=328714) и в досието на 

поръчката), публикувано в Профила на купувача на възложителя, въз основа на което 

приема този опит на участника. Но комисията указва на участника да допълни 

информацията относно обема на извършените доставки. 

По отношение на изпълненият договор за обществена поръчка с възложител 

Софийска математическа гимназия /СМГ/ "Паисий Хилендарски" участникът не е 

посочил обема на извършените доставки. Също така посочените начална и крайна дата 

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=328714
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не съвпадат с посочените в Информация за изпълнението на договор за обществена 

поръчка, публикувана в РОП на АОП. Комисията извърши справка в РОП на АОП 

(http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=335164) и в досието на 

поръчката (https://sop.bg/smg-58/obshtestveni-porachki-zop/), публикувано в Профила на 

купувача на възложителя, въз основа на което приема този опит на участника. Но 

комисията му указва да допълни информацията относно обема на извършените 

доставки. 

С оглед на така поставеното изискване, за да може комисията да установи 

съответствието на участника с поставения критерий за подбор, необходимо е 

самият участник да посочи пълни и коректни данни извършената от него 

доставка. Поради което комисията указва на участника да допълни в указаната 

насока представената от него информация. 

5.2. На следващо място, в офертата на участника липсва обща номерация на 

представените документи. Комисията указва на участника при представянето на 

допълните документи на основание настоящия протокол, същите да бъдат номерирани. 

За отстраняване на горепосочените констатации и на основание чл. 54, ал. 9 

от ППЗОП, в срок от 5 работни дни от получаване на настоящия протокол, 

Комисията указва на участника да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, 

които съдържат променена и/или допълнена информация. 

 

6. Участник №6 – Кооперация „Панда“ ЕООД, гр. София, ЕИК 000885099, 

със седалище и адрес на управление: гр. София, район Младост, бул. Цариградско 

шосе 139, представлявано от Елка Николова Каменова - Цанкова – председател. 

 

По отношение на участника „Кооперация „Панда“ ЕООД, комисията 

констатира следните несъответствия, непълноти и/или липса на информация, или 

фактическа грешка в документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор, или с други изисквания поставени от 

Възложителя в документацията за участие и обявлението за обществена поръчка, както 

следва: 

6.1. В Описа на представените документи по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП (Образец 

№1) участникът не е посочил броя страници, от които е съставен всеки един от 

документите.  

6.2. По отношение на представения от участника Кооперация „Панда“ ЕООД 

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), комисията установи 

следното: 

- В част IV „Критерии за подбор“, раздел А: Годност, в поле „2) При поръчки за 

услуги: Необходимо ли е специално разрешение или членство в определена 

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=335164
https://sop.bg/smg-58/obshtestveni-porachki-zop/
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организация, за да може икономическият оператор да изпълни съответната услуга в 

държавата на установяване?“ участникът е маркирал отговор „Не“. Настоящата 

обществена поръчка е с предмет доставки, а не услуги, съответно това поле е 

неприложимо за нея и не трябва да се попълва. 

- В част IV „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални 

способности“, участникът е декларирал, че е изпълнил доставки с предмет и обем, 

идентичен или сходен с предмета на поръчката, през последните три години от датата 

на подаване на офертата. Тъй като участникът подава оферта за първа и трета 

обособени позиции, в представения от него ЕЕДОП е деклариран сходен/идентичен 

опит за всяка от позициите. 

Участникът е представил за всяка от посочените доставки 

референция/удостоверение за добро изпълнение или извадка от РОП на АОП за 

изпълнен договор. 

А. По отношение на декларирания опит, относим към критериите за подбор 

по обособена позиция № 1, комисията констатира, че в колона „Суми“ са посочени 

началните и крайните дати на изпълнените договори, а в колона „Дати“ са 

посочени сумите по договорите. 

Относно сходната/идентичната доставка с получател Община Бургас, 

декларирана като изпълнена от участника, при справка в РОП на АОП 

(http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=335371) и в досието на 

поръчката (https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/25991), публикувано в профила на 

купувача на възложителя,  комисията установи, че участникът не е посочил коя 

обособена позиция е изпълнил. 

Относно сходната/идентичната доставка с получател Национална 

професионална гимназия по полиграфия и фотография, декларирана като изпълнена от 

участника, комисията установи, че посоченият от участника обем в ЕЕДОП не съвпада 

с данните за обема, посочени в приложеното от участника Удостоверение, издадено от 

НПГПФ – София от дата 10.02.2017 г. В удостоверението е посочено, че Кооперация 

„Панда“ е изпълнила „периодични доставки на училищно обзавеждане и оборудване / 

СТОЛ ПИКО НАД VIII КЛАС СИВ МЕТАЛ И СЕДАЛКА БУК – 120 БР., ЧИН САВ. ДВ. 

НАД VIII КЛАС 118/50/76 – 60“. В ЕЕДОП участникът е декларирал доставка на 

„чинове 150 бр., ученически столове 200 бр., учителски бюра 78 бр. и др“. С оглед на 

констатираните разминавания в информацията, декларирана от участника в ЕЕДОП, и 

представеното от него Удостоверение, издадено от НПГПФ – София от дата 10.02.2017 

г., комисията указва на участника да отстрани посочените несъответствия. 

Относно сходната/идентичната доставка с получател Община Стара Загора, 

декларирана като изпълнена от участника, при справка в РОП на АОП 

(http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=302091) и в досието на 

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=335371
https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/25991
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=302091
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поръчката (https://www.starazagora.bg/bg/arhiv/dostavka-i-montazh-na-obzavezhdane-i-

oborudvane-za-detski-zavedeniya-v-gr-stara-zagora), публикувано в профила на купувача 

на възложителя, комисията установи, че участникът не е посочил наименованието на 

обособената позиция, която е изпълнил. 

Относно сходната/идентичната доставка с получател ТП на НОИ Пазарджик, 

декларирана като изпълнена от участника, при справка в РОП на АОП 

(http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=350451) и в досието на 

поръчката, публикувано в профила на купувача на възложителя и по-конкретно при 

преглед на сключения договор,  комисията установи, че посоченият от участника обем 

в ЕЕДОП не съвпада с данните за обема, получени от горепосочената справка. 

Б. По отношение на декларирания опит, относим към критериите за подбор 

по обособена позиция №3, комисията констатира следното: 

Относно сходната/идентичната доставка с получател Национално сдружение на 

общините в РБ комисията извърши справка в РОП на АОП 

(http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=329233) и в досието на 

поръчката (http://www.namrb.org/dostavka-na-mebeli-i-technika-za-nuzdite-na-centara-za-

obutchenie-na-mestnite-vlasti-v-s-gergini-obshtchina-gabrovo-s-4-obosobeni-pozicii) 

публикувано в профила на купувача на възложителя, комисията установи, че 

посоченото от участника наименование на поръчката не съответства на действителното 

такова. Също така посоченият от участника обем не съвпада с данните за обема, 

получени от горепосочената справка чрез преглед на сключения договор с участника. 

Също така участникът е приложил извадка от РОП на АОП за изпълнен договор, 

сключен със същия възложител, но касаещ друга обществена поръчка, а не посочената 

в ЕЕДОП. 

Относно сходната/идентичната доставка с получател Община Русе комисията 

извърши справка в РОП на АОП 

(http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=338711) и в досието на 

поръчката (http://www.ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/219/index.html) публикувано в 

профила на купувача на възложителя, комисията установи, че посоченото от участника 

наименование на поръчката не съответства на действителното такова. Също така 

посоченият от участника обем не съвпада с данните за обема, получени от 

горепосочената справка. От представената от участника извадка от РОП на АОП се 

подкрепят изводите на комисията. Комисията указва на участника да посочи коректни 

данни за наименованието и обема на изпълнената от него доставка. 

Относно сходната/идентичната доставка с получател СУ „Св. Климент 

Охридски“ комисията извърши справка в РОП на АОП 

(http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=287724) и в досието на 

https://www.starazagora.bg/bg/arhiv/dostavka-i-montazh-na-obzavezhdane-i-oborudvane-za-detski-zavedeniya-v-gr-stara-zagora
https://www.starazagora.bg/bg/arhiv/dostavka-i-montazh-na-obzavezhdane-i-oborudvane-za-detski-zavedeniya-v-gr-stara-zagora
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=350451
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=329233
http://www.namrb.org/dostavka-na-mebeli-i-technika-za-nuzdite-na-centara-za-obutchenie-na-mestnite-vlasti-v-s-gergini-obshtchina-gabrovo-s-4-obosobeni-pozicii
http://www.namrb.org/dostavka-na-mebeli-i-technika-za-nuzdite-na-centara-za-obutchenie-na-mestnite-vlasti-v-s-gergini-obshtchina-gabrovo-s-4-obosobeni-pozicii
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=338711
http://www.ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/219/index.html
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=287724
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поръчката, публикувано в профила на купувача на възложителя, и установи, че 

участникът не е посочил наименованията на обособените позиции, които е изпълнил. 

Относно сходната/идентичната доставка с получател Главна дирекция 

„Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието комисията извърши 

справка в РОП на АОП (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=315818) 

и установи, че участникът не е посочил наименованието на обособената позиция, която 

е изпълнил. Същото се потвърждава  от приложената от участника извадка от РОП на 

АОП. 

С оглед на така поставеното изискване, за да може комисията да установи 

съответствието на участника с поставения критерий за подбор, необходимо е 

самият участник да посочи пълни и коректни данни извършената от него 

доставка. Поради което комисията указва на участника да допълни в указаната 

насока представената от него информация. 

За отстраняване на горепосочените констатации и на основание чл. 54, ал. 9 

от ППЗОП, в срок от 5 работни дни от получаване на настоящия протокол, 

Комисията указва на участника да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, 

които съдържат променена и/или допълнена информация. 

 

7. Участник №7 – „Перун - ККБ“ ЕООД, гр. Благоевград, ЕИК 101729823, 

със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Д-р Христо Татарчев“ 

22, представлявано от Кирил Георгиев Кирилов - управител. 

 

По отношение на участника „Перун-ККБ“ ЕООД, комисията констатира 

следните несъответствия, непълноти и/или липса на информация, или фактическа 

грешка в документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП с изискванията към личното състояние 

или критериите за подбор, или с други изисквания поставени от Възложителя в 

документацията за участие и обявлението за обществена поръчка, както следва: 

Констатации относно представените документи за обособена позиция №1: 

7.1. В представения от участника Опис на представените документи по чл. 47, 

ал. 3 от ППЗОП (Образец №1), в колона „Наменование на документа“, т. 1 участникът 

не е посочил точното наименование на документа.  

Участникът не е поставил обща номерация на всяка от страниците в комплекта 

от документи в неговата оферта. 

7.2. По отношение на представения от участника „Перун - ККБ“ ЕООД Единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за обособена позиция № 1, 

комисията установи следното: 

- В част I „Информация за процедурата за възлагане на обществената поръчка и 

за възлагащия орган или възложителя“, първото каре, участникът не е посочил 

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=315818
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препратка към публикацията на национално равнище. А именно не е посочен номера 

на поръчката, под който същата е публикувана в Регистъра на обществени поръчки на 

АОП – а именно: № 00007-2018-0005 

- В част II „Информация за икономическия оператор“, раздел А: „Информация за 

икономическия оператор“, в поле „д) Икономическият оператор може ли да 

представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или 

информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи 

удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка 

държава членка?“ участникът не е маркирал нито един от възможните отговори. 

- В част IV „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални 

способности“, т.1б) участникът е декларирал, че е изпълнил доставки с предмет и обем, 

идентичен или сходен с предмета на поръчката, през последните три години от датата 

на подаване на офертата. 

Относно сходната/идентичната доставка с получател Община Стара Загора, 

декларирана като изпълнена от участника, въз основа на извършена от комисията 

справка в РОП на АОП (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=319092) 

и в досието на поръчката (https://www.starazagora.bg/bg/protseduri-po-zop-do-15-april-

2016/dostavka-na-obzavezhdane-i-oborudvane-po-proekt-bg-06-101-mezhdunaroden-

mladezhki-tsentar-za-rabota-s-detsa-i-mladezhi-v-risk-v-grad-stara-zagora), публикувано в 

профила на купувача на възложителя, комисията установи, че участникът е изпълнил 

такава доставка, съответно приема този опит на участника. Участникът е представил 

референция за изпълнената доставка, издадена от Община Стара Загора. 

Относно сходната/идентичната доставка с получател Електроенергиен системен 

оператор /ЕСО/ ЕАД, декларирана като изпълнена от участника, въз основа на 

извършена от комисията справка в досието на поръчката 

(https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=RmhIN3RhQ0NpWTNzdHZlTW5qM

CszQT09), публикувано в профила на купувача на възложителя, комисията установи, че 

участникът е изпълнил такава доставка, съответно приема този опит на участника. 

Участникът не е посочил точното наименование на договора. Представил е 

Удостоверение за добро изпълнение на тази доставка, издадено от ЕСО. 

Относно доставка с получател Община Дупница, декларирана като изпълнена от 

участника, въз основа на извършена от комисията справка в досието на поръчката 

(http://www.dupnitsa.bg/), публикувано в профила на купувача на възложителя, 

комисията установи, че участникът е изпълнил такава доставка, но наименованието на 

изпълнената обществена поръчка е непълно. На следващо място, тя не е 

сходна/идентична с предмета и обема на обособена позиция №1. Съгласно  

Документацията за поръчката, Възложителят приема за такава доставка, отговаряща на 

изискването, посочено в т. IV. ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯТ 

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=319092
https://www.starazagora.bg/bg/protseduri-po-zop-do-15-april-2016/dostavka-na-obzavezhdane-i-oborudvane-po-proekt-bg-06-101-mezhdunaroden-mladezhki-tsentar-za-rabota-s-detsa-i-mladezhi-v-risk-v-grad-stara-zagora
https://www.starazagora.bg/bg/protseduri-po-zop-do-15-april-2016/dostavka-na-obzavezhdane-i-oborudvane-po-proekt-bg-06-101-mezhdunaroden-mladezhki-tsentar-za-rabota-s-detsa-i-mladezhi-v-risk-v-grad-stara-zagora
https://www.starazagora.bg/bg/protseduri-po-zop-do-15-april-2016/dostavka-na-obzavezhdane-i-oborudvane-po-proekt-bg-06-101-mezhdunaroden-mladezhki-tsentar-za-rabota-s-detsa-i-mladezhi-v-risk-v-grad-stara-zagora
https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=RmhIN3RhQ0NpWTNzdHZlTW5qMCszQT09
https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=RmhIN3RhQ0NpWTNzdHZlTW5qMCszQT09
http://www.dupnitsa.bg/
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УЧАСТНИЦИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ФИНАНСОВИ И 

ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ, ТЕХНИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ И 

КВАЛИФИКАЦИЯ, т. 3 КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, Технически и професионални 

способности, т. 1: „Участникът трябва да е изпълнил доставка с предмет и обем, 

идентичен или сходен с този на поръчката, за последните три години от датата на 

подаване на офертата. За идентичен или сходен предмет и обем с предмета на 

поръчката се приема производство и/или доставка на минимум следното количество 

артикули или еквивалентни на посочените, като обемът не е задължително да е 

изпълнен в рамките на една доставка: За Обособена позиция № 1: „Доставка и 

монтаж на обзавеждане и мебелировка във връзка с изпълнение на проект 

BG16RFOP001-5.001-0032 „Нови услуги за децата на Мездра и техните семейства“ - 

различно обзавеждане и различни мебели, както следва: маси и/или столове, и/или 

легла, и/или гардероби, и/или стелажи, и/или кухненско оборудване, и/или мека 

мебел, и/или бюра, независимо от размера им, с общ обем не по-малко от 10 броя.“ 

Посочената от участника доставка включва различни видове техника – мултимедиен 

проектор, стойка за мултимедиен проектор, преносим компютър, мултифункционално 

устройство, инетрактивна дъски. Видимо този опит на участника не съответства на 

изискването на възложителя. 

Относно сходната/идентичната доставка с получател Столична община, 

декларирана като изпълнена от участника, въз основа на извършена от комисията 

справка в РОП на АОП (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=342423) 

и в досието на поръчката, публикувано в профила на купувача на възложителя, 

комисията установи, че участникът е изпълнил такава доставка, съответно приема този 

опит на участника. Участникът не е посочил пълното наименование на изпълнената 

обществена поръчка.  

С оглед на така поставеното изискване, за да може комисията да установи 

съответствието на участника с поставения критерий за подбор, необходимо е 

самият участник да посочи пълни и коректни данни извършената от него 

доставка. Поради което комисията указва на участника да допълни в указаната 

насока представената от него информация. 

Констатации относно представените документи за обособена позиция № 3: 

7.3. В представения от участника Опис на представените документи по чл. 47, 

ал. 3 от ППЗОП (Образец №1), в колона „Наменование на документа“, т. 1 участникът 

не е посочил точното наименование на документа. Също така подписа на 

представляващия участника и печата не са поставени на отреденото за това място в 

образеца. 

Участникът не е поставил обща номерация на всяка от страниците в комплекта 

от документи в неговата оферта. 

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=342423
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7.4. По отношение на представения от участника „Перун - ККБ“ ЕООД Единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за обособена позиция № 3, 

комисията установи следното: 

- В част I „Информация за процедурата за възлагане на обществената поръчка и 

за възлагащия орган или възложителя“, първото каре, участникът не е посочил 

препратка към публикацията на национално равнище. 

- В част II „Информация за икономическия оператор“, раздел А: „Информация за 

икономическия оператор“, в поле „д) Икономическият оператор може ли да 

представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или 

информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи 

удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка 

държава членка?“ участникът не е маркирал нито един от възможните отговори. 

- В част IV „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални 

способности“, т.1б) участникът е декларирал, че е изпълнил доставки с предмет и обем, 

идентичен или сходен с предмета на поръчката, през последните три години от датата 

на подаване на офертата. 

- Относно сходната/идентичната доставка с получател Община Елена, 

декларирана като изпълнена от участника, въз основа на извършена от комисията 

справка в РОП на АОП (http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=314197) 

и в досието на поръчката (http://zop.elena.bg/?p=95), публикувано в профила на 

купувача на възложителя, комисията установи, че участникът е изпълнил такава 

доставка, съответно приема този опит на участника. Участникът не е посочил коректно 

наименованието на изпълнената обществена поръчка. Също така в колона „Суми“ е 

указал, че сумата е без ДДС, но комисията установи, че е с ДДС. Не са посочени 

коректни данни за датите на начало и край на изпълнението. В колона получатели 

посочените данни за сключения договор не съответстват на действителните. Това се 

потвърждава и от Удостоверението за добра търговска репутация, издадено от Община 

Елена и приложено от участника в офертата му. С оглед на посочените констатации 

комисията не може да установи дали този опит на участника отговаря на поставеното 

от възложителя изискване, посочено в т. IV. ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО СЛЕДВА ДА 

ОТГОВАРЯТ УЧАСТНИЦИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗИСКВАНИЯТА ЗА 

ФИНАНСОВИ И ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ, ТЕХНИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ И 

КВАЛИФИКАЦИЯ, т. 3 КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, Технически и професионални 

способности, т. 1: „Участникът трябва да е изпълнил доставка с предмет и обем, 

идентичен или сходен с този на поръчката, за последните три години от датата на 

подаване на офертата. 

Относно доставка с получател Община Дупница, декларирана като изпълнена от 

участника, въз основа на извършена от комисията справка в досието на поръчката 

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=314197
http://zop.elena.bg/?p=95
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(http://www.dupnitsa.bg/), публикувано в профила на купувача на възложителя, 

комисията установи, че участникът е изпълнил такава доставка, но наименованието на 

изпълнената обществена поръчка е непълно. Останалата информация за този опит на 

участника е коректна и отговаря на критерия за подбор. 

С оглед на така поставеното изискване, за да може комисията да установи 

съответствието на участника с поставения критерий за подбор, необходимо е 

самият участник да посочи пълни и коректни данни извършената от него 

доставка. Поради което комисията указва на участника да допълни в указаната 

насока представената от него информация. 

За отстраняване на горепосочените констатации и на основание чл. 54, ал. 9 

от ППЗОП, в срок от 5 работни дни от получаване на настоящия протокол, 

Комисията указва на участника да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, 

които съдържат променена и/или допълнена информация. 

 

8. Участник №8 - „БМБ“ ООД, гр. София, ЕИК 831760443, със седалище и 

адрес на управление: гр. София, район Триадица, кв. Емил Марков, бл. 237, вх. 9, 

ет. 6, ап. 161, представлявано от Богданка Николова Богданова – управител. 

 

По отношение на участника „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД, 

комисията констатира следните несъответствия, непълноти и/или липса на 

информация, или фактическа грешка в документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП с 

изискванията към личното състояние или критериите за подбор, или с други 

изисквания поставени от Възложителя в документацията за участие и обявлението за 

обществена поръчка, както следва: 

8.1. При прегледа на представения от участника „БМБ“ ООД Единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), комисията установи следното: 

Участникът е представил електронен ЕЕДОП.  

Първоначално в документацията за поръчката възложителят действително е 

изискал представянето на електронен ЕЕДОП, като се е съобразил с Методическо 

указание с изх. № МУ-4/02.03.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по 

обществени поръчки. В последствие с разяснение №91.00-32/29.03.2018 г. 

възложителят е посочил, че „участниците в настоящата процедура следва да подадат 

ЕЕДОП само в WORD формат, който е наличен на портала на обществените 

поръчки“, като е мотивирал промяната съобразно публикувана информация в сайта на 

АОП в рубриката „Въпроси и отговори“. Съответно участникът е следвало да 

представи ЕЕДОП във формата, указан с посоченото разяснение. 

- В част II: Информация за икономическия оператор, раздел А: Информация за 

икономическия оператор, в поле „Улица и номер“ участникът е посочил улица, номер и 
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пощенски код. В следващото поле, в което се въвежда информация за пощенски код, 

участникът е посочил друг пощенски код. 

- В част IV „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални 

способности“, участникът е декларирал, че е изпълнил доставки с предмет и обем, 

идентичен или сходен с предмета на поръчката, през последните три години от датата 

на подаване на офертата. 

Относно сходната/идентичната доставка с получател Община Ботевград, 

декларирана като изпълнена от участника, въз основа на извършена от комисията 

справка в досието на поръчката, публикувано в профила на купувача на възложителя, 

комисията установи, че участникът е изпълнил такава доставка. Участникът не е 

посочил в какъв обем са извършените от него доставки. 

В Документацията за поръчката е въведено следното изискване от Възложителя 

в т. IV. ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯТ УЧАСТНИЦИТЕ, 

ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ФИНАНСОВИ И ИКОНОМИЧЕСКИ 

УСЛОВИЯ, ТЕХНИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ, т. 3 КРИТЕРИИ 

ЗА ПОДБОР, Технически и професионални способности, т. 1: „Участникът трябва да 

е изпълнил доставка с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, за 

последните три години от датата на подаване на офертата. За идентичен или 

сходен предмет и обем с предмета на поръчката се приема производство и/или 

доставка на минимум следното количество артикули или еквивалентни на посочените, 

като обемът не е задължително да е изпълнен в рамките на една доставка: За 

Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на специализирано оборудване за 

лечебна физкултура, рехабилитация и психомоторика във връзка с изпълнение на 

проект BG16RFOP001-5.001-0032 „Нови услуги за децата на Мездра и техните 

семейства“ –  различно специализирано оборудване, както следва: опорен парапет за 

хора със затруднено придвижване и/или опорна ръкохватка за хора със затруднено 

предвижване, и/или позициониращ /терапевтичен/ стол за деца с увреждания, и/или 

масажна кушетка, и/или стълба за рехабилитация, и/или шведска стена, и/или 

материали за терапевтична и консултативна работа, и/или прожектори, с общ обем 

не по-малко от 5 броя.“ 

С оглед на така поставеното изискване, за да може комисията да установи 

съответствието на участника с поставения критерий за подбор, необходимо е 

самият участник да посочи не само предмета, но и обема на извършената от него 

доставка. Поради което комисията указва на участника да допълни в указаната 

насока представената от него информация. 

За отстраняване на горепосочените констатации и на основание чл. 54, ал. 9 

от ППЗОП, в срок от 5 работни дни от получаване на настоящия протокол, 
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Комисията указва на участника да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, 

които съдържат променена и/или допълнена информация. 

Въз основа на горното, комисията взе следните 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП да се уведомят участниците за направените 

констатации относно установени липса на документи, непълнота или несъответствие на 

информацията, включително и нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, или с 

други изисквания поставени от Възложителя в документацията за участие и 

обявлението за обществена поръчка, като им изпрати настоящия протокол в деня на 

публикуването му в профила на купувача.  

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП комисията предоставя на участниците, по 

отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, в срок 

до 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на настоящия протокол, да 

предоставяне на нов/и ЕЕДОП или други документи, които съдържат променена или 

допълнителна информация.  

С оглед на констатираните несъответствия, непълноти и/или липса на 

информация, или фактическа грешка в документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП от 

офертите на участниците, Комисията им дава следните указания: 

1. За изпълнение на горепосочените констатации и на основание чл. 54, ал. 

9 от ППЗОП, в срок от 5 работни дни от получаване на настоящия 

протокол, Комисията указва на участниците да представят нов/и 

ЕЕДОП (в WORD формата, публикуван на сайта на АОП) и/или други 

документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.  

2. По отношение на изискването за изпълнена през последните три години 

една сходна/идентична с предмета на съответна обособена позиция 

доставка Комисията подчертава, че е необходимо изпълнението на една 

такава доставка и/или няколко, които да покриват изискването за обем. 

Необходимо е да се посочи точна информация в описанието, суми, дати и 

получатели. Да се посочи в колона „Описание“ точно наименование на 

обществената поръчка и на обособената позиция (ако е приложимо), 

която участникът е изпълнил, или точно наименование на изпълнения 

договор, а също и точни данни за обема на изпълнените доставки. В 

колона „Суми“ да се посочи сумата, която действително е получил 

участника, и да се укаже дали е с ДДС или без ДДС. В колона „Дати“ да 

се посочат начална (дата на сключване на договора) и крайна (дата на 
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приключване на договора) дата. В колона „Получатели“ да се посочи 

точното име на съответния възложител. 

3. Комисията напомня на участниците да се придържат точно към 

обявените условия и да използват утвърдените от Възложителя образци. 

4. Участниците следва да изписват пълното наименование на 

обществената поръчка и съответната обособена позиция, където е 

необходимо. 

Комисията напомня, че на основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП няма да разглежда 

техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на 

изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.  

Комисията възлага на Председателя на комисията да организира подготвянето и 

изпращането на придружителни писма до участниците, ведно с копие от протокола. 

Изпращането на протокола да се осъществи на посочените от участниците адреси за 

кореспонденция по поща, имейл и/или по факс.  

Следващото заседание на комисията ще се проведе в зависимост от датата на 

получаването на допълнително изисканите нов/и ЕЕДОП или други документи. 

Комисията възлага на председателя да свика следващото заседание след 

получаване на допълнително изисканите нов/и ЕЕДОП или други документи и/или 

изтичането на срока за предоставянето им.  

Протоколът се приключи на 11.07.2018 г. Протоколът се подписа от 

председателя на комисията и от нейните членове, както следва:  

КОМИСИЯ: 

 

Председател: 

 

Инж. Розалина Георгиева  

 

……………/п/……………. 

 

Соня Клисурска Теодора Василева 

 

……………/п/……………. 

 

………………/п/…………. 

 

Ивалина Цекова Ивалина Петрова 

 

……………/п/……………. 

 

………………/п/…………. 

Данните са заличени на основание чл. 23, ал. 2 от ЗЗЛД 


