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Изх. № 19273/04.11.2016 г. 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

 

За отваряне офертите на участниците в откритата с Решение                             

№ 15982/25.08.2016 г. на изпълнителния директор на ИА “Военни клубове и 

военно-почивно дело” открита процедура за възлагане на обществена поръчка 

с предмет: “Доставка и монтаж на оборудване, обзавеждане и инвентар за 

нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени 

позиции” и разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя.  

На 30.09.2016 г., от 13:00 ч., комисия, назначена със заповед                              

№ 1421/30.09.2016 г. на изпълнителния директор на ИА “ВКВПД”, в състав: 

 Председател: Вяра Тодева – началник отдел „Обществени поръчки”, 

дирекция „Управление на собствеността и жилищен фонд”; 

Членове:  1. Полина Ангелова – главен експерт в отдел “Счетоводство”, 

дирекция “Финанси”; 

 2. Ваня Георгиева – началник сектор “Общежития”, дирекция 

“Управление на собствеността и жилищен фонд”, 

се събра в зала „Галерия”, в сградата на Централния военен клуб,                   

бул. „Цар Освободител” № 7, гр. София. 

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след 

като установи, че присъстват всички членове на комисията откри заседанието.  

Не присъстваха представители на участниците, подали оферти, както и 

на средствата за масово осведомяване.  

Председателят на комисията обяви, че с протокол от 30.09.2016 г. е 

получил от отдел „Административно обслужване, канцелария и архив”              

13 (тринадесет) броя оферти, подадени за обществена поръчка с предмет 

“Доставка и монтаж на оборудване, обзавеждане и инвентар за нуждите на              

ИА „Военни клубове и военно-почивно дело по обособени позиции”, както 

следва: 

І - ва обособена позиция: ел. оборудване (черна и бяла техника);  

ІІ – ра обособена  позиция: мебелировка; 

ІІІ – та обособена позиция: табели; 

ІV – та обособена позиция: щори. 

 

Подадените оферти са както следва: 

 

№ Вх. №/дата и час 
Име на 

участника 

Обособена 

позиция, за 

която е подадена 

офертата 
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1. Вх. № 9337/28.09.2016 г., 14:09 ч. „Мебеллукс” АД 
ІІ 

2.  Вх. № 9764/29.09.2016 г., 10:11 ч. 
„Кан Учтехспорт 

България” ООД 

ІІ 

3. Вх. № 9772/29.09.2016 г., 10:56 ч. “АМО” ЕООД ІІ 

4. Вх. № 9814/29.09.2016 г., 12:23 ч. “Панов” ЕООД І, ІІ 

5. Вх. № 9815/29.09.2016 г., 12:26 ч. 
“Перун ККБ” 

ЕООД 

І, ІІ, ІV 

6. Вх. № 9816/29.09.2016 г., 12:34 ч. 
“Школснаб 2001” 

ЕООД 

І, ІІ, ІV 

7. Вх. № 9845/29.09.2016 г., 13:11 ч. “Хералд” ЕООД ІІ 

8. Вх. № 9846/29.09.2016 г., 13:20 ч. 
“Смарт бизнес 

къмпани” ЕООД 

І 

9. Вх. № 9905/29.09.2016 г., 15:37 ч. 
“Над дизайн” 

ЕООД 

ІІ 

10. Вх. № 9906/29.09.2016 г., 15:43 ч. “Камакс” ООД ІV 

11 Вх. № 9909/29.09.2016 г., 15:48 ч. 
“Лидер 

Конструкт” ЕООД 

ІІ 

12 Вх. № 9911/29.09.2016 г., 15:54 ч. 
“Кооперация 

Панда” 

І, ІІ, ІV 

13 Вх. № 9973/29.09.2016 г., 17:05 ч. 
“Гърков Консулт” 

ЕООД 

ІІ 

 

Председателят и всички членове на комисията попълниха декларации 

съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

След извършване на горните действия, комисията пристъпи към отваряне 

на офертите.  

 

І. Съобразно изискванията на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията отвори 

запечатаните непрозрачни опаковки по реда на тяхното постъпване, както 

следва: 

1. Комисията отвори опаковката с офертата на „Мебеллукс” АД за ІІ-ра 

обособена позиция и оповести нейното съдържание. Беше констатирано 

наличието на отделен запечатан плик с надпис “Предлагани ценови 

параметри”. 

Съгласно изискванията на чл. 54, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП, трима от 

членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри” на участника.  

 

2. Комисията отвори опаковката с офертата на „Кан Учтехспорт 

България” ООД  за ІІ-ра обособена позиция и оповести нейното съдържание. 

Беше констатирано наличието на отделен запечатан плик с надпис 

“Предлагани ценови параметри”. 
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Съгласно изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на 

комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри” на участника.  

 

3. Комисията отвори опаковката с офертата на „АМО” ЕООД  за ІІ-ра 

обособена позиция и оповести нейното съдържание. Беше констатирано 

наличието на отделен запечатан плик с надпис “Предлагани ценови 

параметри”. 

Съгласно изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на 

комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри” на участника.  

 

4. Комисията отвори опаковката с офертата на „Панов” ЕООД за І-ва и ІІ-

ра обособена позиция и оповести нейното съдържание. Беше констатирано 

наличието на 2 (два) отделни запечатани плика с надпис “Предлагани ценови 

параметри” – съответно за І-ва и за ІІ-ра обособена позиция. 

Съгласно изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на 

комисията подписаха техническите предложения и пликовете с надпис 

„Предлагани ценови параметри” на участника за І-ва и ІІ-ра обособена 

позиция. 

 

5. Комисията отвори опаковката с офертата на „Перун ККБ” ЕООД  и 

оповести нейното съдържание за І-ва, ІІ-ра и IV-та обособена позиция. Беше 

констатирано наличието на 3 (три) отделни запечатани плика с надпис 

“Предлагани ценови параметри” – съответно за І-ва, за ІІ-ра и за ІІІ-та 

обособена позиция. 

Съгласно изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на 

комисията подписаха техническите предложения и пликовете с надпис 

„Предлагани ценови параметри” на участника за І-ва, ІІ-ра и IV-та обособена 

позиция.  

 

6. Комисията отвори опаковката с офертата на „Школснаб 2001” ЕООД  

за І-ва, ІІ-ра и IV-та обособена позиция и оповести нейното съдържание. Беше 

констатирано наличието на 3 (три) отделни запечатани плика с надпис 

“Предлагани ценови параметри” – съответно за І-ва, за ІІ-ра и за ІІІ-та 

обособена позиция. 

Съгласно изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на 

комисията подписаха техническите предложения и пликовете с надпис 

„Предлагани ценови параметри” на участника за І-ва, ІІ-ра и IV-та обособена 

позиция. 

 

7. Комисията отвори опаковката с офертата на „Хералд” ЕООД  за ІІ-ра 

обособена позиция и оповести нейното съдържание. Беше констатирано 

наличието на отделен запечатан плик с надпис “Предлагани ценови 

параметри”. 
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Съгласно изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на 

комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри” на участника.  

 

8. Комисията отвори опаковката с офертата на „Смарт Бизнес Къмпани” 

ЕООД  за І-ва обособена позиция и оповести нейното съдържание. Беше 

констатирано наличието на отделен запечатан плик с надпис “Предлагани 

ценови параметри”. 

Съгласно изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на 

комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри” на участника.  

 

9. Комисията отвори опаковката с офертата на „Над Дизаийн” ЕООД  за 

ІІ-ра обособена позиция и оповести нейното съдържание. Беше констатирано 

наличието на отделен запечатан плик с надпис “Предлагани ценови 

параметри”. 

Съгласно изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на 

комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри” на участника.  

 

10. Комисията отвори опаковката с офертата на „Камакс” ООД за ІV-та 

обособена позиция и оповести нейното съдържание. Беше констатирано 

наличието на отделен запечатан плик с надпис “Предлагани ценови 

параметри”. 

Съгласно изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на 

комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри” на участника.  

 

11. Комисията отвори опаковката с офертата на „Лидер Конструкт” 

ЕООД за ІІ-ра обособена позиция и оповести нейното съдържание. Беше 

констатирано наличието на отделен запечатан плик с надпис “Предлагани 

ценови параметри”. 

Съгласно изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на 

комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри” на участника.  

 

12. Комисията отвори опаковката с офертата на „Кооперация “Панда” за 

І-ва, ІІ-ра и IV-та обособена позиция и оповести нейното съдържание. Беше 

констатирано наличието на 3 (три) отделни запечатани плика с надпис 

“Предлагани ценови параметри” за І-ва, ІІ-ра и ІІІ-та обособена позиция. 

Съгласно изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на 

комисията подписаха техническите предложения и пликовете с надпис 

„Предлагани ценови параметри” на участника – съответно за І-ва, за ІІ-ра и за 

IV-та обособена позиция. 

 

13. Комисията отвори опаковката с офертата на „Лидер Конструкт” 

ЕООД  за ІІ-ра обособена позиция и оповести нейното съдържание. Беше 
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констатирано наличието на отделен запечатан плик с надпис “Предлагани 

ценови параметри”. 

Съгласно изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на 

комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри” на участника.  

След отваряне на подадените оферти за участие и извършването на 

предвидените в чл. 54, ал. 3 и 4 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки (ППЗОП) действия, приключи публичната част от 

заседанието на комисията. 

В съответствие с чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП, председателят свика 

следващите заседания на комисията на 25.10.2016 г. от 14.00 ч. и на 04.11.2016 

г. от 09.00 часа. Заседанията се проведоха в сградата на Централния военен 

клуб, на адрес: гр. София, бул. “Цар освободител” № 7. 

 

ІІ. На 25.10.2016 г. от 14.00 ч., комисията продължи своята работа, като на 

основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, пристъпи към разглеждане на документите 

по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.  

 

Разглеждането на документите се извърши по реда на постъпване на 

офертите, както следва: 

1. По офертата на „Мебеллукс” АД, вх. № 9337/28.09.2016 г., за ІІ-ра 

обособена позиция: 

Участникът е представил ЕЕДОП за ІІ-ра обособена позиция. От 

представената информация в ЕЕДОП и приложените: “Списък на доставките, 

които са идентични или сходни с тези на поръчката, през последните 3 (три) 

години (считано от датата на подаване на офертата)”, “Удостоверения за добро 

изпълнение – 5 бр.”, “Приемно-предавателен протокол за извършени доставки 

– 3 бр.”, “Техническа спецификация от документация по изпълнена обществена 

поръчка за МО Институт по отбрана “Цв. Лазаров”, не може да се установи, че 

участникът е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с 

тези на поръчката за ІІ-ра обособена позиция, през последните 3 години 

(считано от датата на подаване на офертата). Не е констатирано наличието на 

изпълнени дейности, както следва: 

- долен кухненски шкаф за мивка – 18 бр.; 

- гръб за кухня – 18 бр.  

- кухненска мивка еднокоритна – 18 бр.  

- смесителна батерия за кухненска мивка – 18 бр. 

Съгласно Раздел ІІІ.1.3. “Технически и професионални способности” от 

обявлението на обществената поръчка, предмета и обема на  изпълнените 

дейности следва да отговаря минимум на този, посочен в техническата 

спецификация за съответната обособена позиция - (брой и вид на доставеното 

оборудване).  

Предвид изложеното, участникът не доказва съответствие с 

поставените от възложителя критерии по отношение на техническите и 

професионални възможности, посочени в Раздел ІІІ.1.3. “Технически и 

професионални възможности” от Обявлението за поръчката и т. 1.2. 

“Изисквания за технически и професионални способности” от Раздел ІІ.А. 
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“Изисквания към участниците в процедурата” от документацията на 

поръчката. 

 

2. По офертата на „Кан Учтехспорт България” ООД, вх.                                 

№ 9764/29.09.2016 г., за ІІ-ра обособена позиция: 

  Участникът е представил ЕЕДОП за ІІ-ра обособена позиция, в който: 

- не е предоставена информация за липсата на основанията за 

отстраняване по т. 2.9 и 2.10 от т. 2 на Раздел ІІ.А. “Изисквания към 

участниците в процедурата”, “Условия за участие” от документацията на 

поръчката. Съгласно б. “з” на т. 1 “Единен европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП)” от Раздел Б. “Информация относно личното състояние и 

критериите за подбор. Доказателства”, липсата на основанията за отстраняване 

по т. 2.9 и т. 2.10 от раздел ІІ.А се отразява в част Ш.Г от ЕЕДОП; 

- не е предоставена информация за минималния оборот в сферата, 

попадаща в обхвата на поръчката. Предоставена е информация за общия 

годишен оборот. Съгласно т. 1.1. “Изисквания за икономическо и финансово 

състояние” от Раздел ІІ.А. “ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В 

ПРОЦЕДУРАТА” от документацията на поръчката, участниците следва да са 

реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката по 

съответната обособена позиция, изчислен на база годишните обороти през 

последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на 

която са създадени или са започнали дейността си. За ІІ – ра обособена  

позиция участниците следва да са реализирали минимален оборот в сферата, 

попадаща в обхвата на поръчката в размер на 101 880,00 лева. 

От представената информация в ЕЕДОП и приложените: “Удостоверения 

с фактури – 5 бр.”, не може да се установи, че участникът е изпълнил дейности 

с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за ІІ-ра обособена 

позиция, през последните 3 години (считано от датата на подаване на 

офертата). В  Част ІV “Критерии за подбор”, т. В “Технически и 

професионални способности” и посочените удостоверения и фактури са 

изброени доставки на мебели без да е посочен техния обем (брой и вид на 

доставеното оборудване). 

Съгласно Раздел ІІІ.1.3. “Технически и професионални способности” от 

обявлението на обществената поръчка, предмета и обема на  изпълнените 

дейности следва да отговаря минимум на този, посочен в техническата 

спецификация за съответната обособена позиция - (брой и вид на доставеното 

оборудване).  

Предвид изложеното, участникът не доказва съответствие с 

поставените от възложителя изисквания към личното състояние и 

критериите по отношение на икономическо и финансово състояние, 

посочени в Раздел ІІІ.1.2. “Икономическо и финансово състояние” от 

Обявлението за поръчката и т. 1.1. “Изисквания за икономическо и 

финансово състояние” от Раздел ІІ.А. “Изисквания към участниците в 

процедурата” от документацията на поръчката, както и по отношение    на 

 техническите и професионални възможности, посочени в Раздел ІІІ.1.3. 

“Технически и професионални възможности” от Обявлението за 

поръчката и т. 1.2. “Изисквания за технически и професионални 
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способности” от Раздел ІІ.А. “Изисквания към участниците в 

процедурата” от документацията на поръчката. 

- не е попълнена Част VI “Заключителни положения” от ЕЕДОП, където в 

декларацията за съгласие за достъп до документите, подкрепящи 

информацията, която е предоставена в ЕЕДОП, следва да се посочат името на 

възложителя и наименованието на обществената поръчка, до която се отнася. 

 

3. По офертата на „АМО” ЕООД, вх. № 9772/29.09.2016 г., за ІІ-ра 

обособена позиция: 

 При извършената проверка комисията установи, че участникът е 

представил ЕЕДОП за ІІ-ра обособена позиция, в който: 

- не е предоставена информация за минималния оборот в сферата, 

попадаща в обхвата на поръчката. Предоставена е информация за общия 

годишен оборот. Съгласно т. 1.1. “Изисквания за икономическо и финансово 

състояние” от Раздел ІІ.А. “ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В 

ПРОЦЕДУРАТА” от документацията на поръчката, участниците следва да са 

реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката по 

съответната обособена позиция, изчислен на база годишните обороти през 

последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на 

която са създадени или са започнали дейността си. За ІІ – ра обособена  

позиция участниците следва да са реализирали минимален оборот в сферата, 

попадаща в обхвата на поръчката в размер на 101 880,00 лева. 

От представената информация в ЕЕДОП, не може да се установи, че 

участникът е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с 

тези на поръчката за ІІ-ра обособена позиция, през последните 3 години 

(считано от датата на подаване на офертата). В  Част ІV “Критерии за подбор”, 

т. В “Технически и професионални способности” на представения ЕЕДОП са 

изброени доставки на офис оборудване и обзавеждане за библиотека, 

компютърни зали, лабораторни, учебни зали, общежития и офиси без да е 

посочен техния обем (брой и вид на доставеното оборудване).  

Съгласно Раздел ІІІ.1.3. “Технически и професионални способности” от 

обявлението на обществената поръчка, предмета и обема на  изпълнените 

дейности следва да отговаря минимум на този, посочен в техническата 

спецификация за съответната обособена позиция - (брой и вид на доставеното 

оборудване).  

Предвид изложеното, участникът не доказва съответствие с 

поставените от възложителя критерии по отношение на икономическо и 

финансово състояние, посочени в Раздел ІІІ.1.2. “Икономическо и 

финансово състояние” от Обявлението за поръчката и т. 1.1. “Изисквания 

за икономическо и финансово състояние” от Раздел ІІ.А. “Изисквания към 

участниците в процедурата” от документацията на поръчката, както и по 

отношение на техническите и професионални възможности, посочени в 

Раздел ІІІ.1.3. “Технически и професионални възможности” от 

Обявлението за поръчката и т. 1.2. “Изисквания за технически и 

професионални способности” от Раздел ІІ.А. “Изисквания към 

участниците в процедурата” от документацията на поръчката. 

- не е попълнена Част VI “Заключителни положения” от ЕЕДОП, където в 

декларацията за съгласие за достъп до документите, подкрепящи 
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информацията, която е предоставена в ЕЕДОП, следва да се посочат името на 

възложителя и наименованието на обществената поръчка, до която се отнася. 

 

4. По офертата на „ПАНОВ” ЕООД, вх. № 9814/29.09.2016 г., за І-ва и 

ІІ-ра обособена позиция: 

 Участникът е представил ЕЕДОП за І-ва и ЕЕДОП за ІІ-ра обособена 

позиция. 

 В представения от участника ЕЕДОП за І-ва обособена позиция, 

комисията констатира следното: 

- не е предоставена информация за минималния оборот в сферата, 

попадаща в обхвата на поръчката. Предоставена е информация за общия 

годишен оборот. Съгласно т. 1.1. “Изисквания за икономическо и финансово 

състояние” от Раздел ІІ.А. “ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В 

ПРОЦЕДУРАТА” от документацията на поръчката, участниците следва да са 

реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката по 

съответната обособена позиция, изчислен на база годишните обороти през 

последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на 

която са създадени или са започнали дейността си. За І – ва обособена  позиция 

участниците следва да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща 

в обхвата на поръчката в размер на 198 158,00 лева. 

Предвид изложеното, за І-ва обособена позиция, участникът не 

доказва съответствие с поставените от възложителя критерии по 

отношение на икономическо и финансово състояние, посочени в Раздел 

ІІІ.1.2. “Икономическо и финансово състояние” от Обявлението за 

поръчката и т. 1.1. “Изисквания за икономическо и финансово състояние” 

от Раздел ІІ.А. “Изисквания към участниците в процедурата” от 

документацията на поръчката 

 В представения от участника ЕЕДОП за ІІ-ра обособена позиция, 

комисията констатира следното: 

- не е предоставена информация за минималния оборот в сферата, 

попадаща в обхвата на поръчката. Предоставена е информация за общия 

годишен оборот. Съгласно т. 1.1. “Изисквания за икономическо и финансово 

състояние” от Раздел ІІ.А. “ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В 

ПРОЦЕДУРАТА” от документацията на поръчката, участниците следва да са 

реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката по 

съответната обособена позиция, изчислен на база годишните обороти през 

последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на 

която са създадени или са започнали дейността си. За ІІ – ра обособена  

позиция участниците следва да са реализирали минимален оборот в сферата, 

попадаща в обхвата на поръчката в размер на 101 880,00 лева. 

От представената информация в ЕЕДОП, не може да се установи, че 

участникът е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с 

тези на поръчката за ІІ-ра обособена позиция, през последните 3 години 

(считано от датата на подаване на офертата). Не е констатирано наличието на 

изпълнени дейности, както следва: 

- долен кухненски шкаф за мивка – 18 бр.; 

- гръб за кухня – 18 бр.  
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Съгласно Раздел ІІІ.1.3. “Технически и професионални способности” от 

обявлението на обществената поръчка, предмета и обема на  изпълнените 

дейности следва да отговаря минимум на този, посочен в техническата 

спецификация за съответната обособена позиция - (брой и вид на доставеното 

оборудване).  

Предвид изложеното, за ІІ-ра обособена позиция, участникът не 

доказва съответствие с поставените от възложителя критерии по 

отношение на икономическо и финансово състояние, посочени в Раздел 

ІІІ.1.2. “Икономическо и финансово състояние” от Обявлението за 

поръчката и т. 1.1. “Изисквания за икономическо и финансово състояние” 

от Раздел ІІ.А. “Изисквания към участниците в процедурата” от 

документацията на поръчката, както и по отношение на техническите и 

професионални възможности, посочени в Раздел ІІІ.1.3. “Технически и 

професионални възможности” от Обявлението за поръчката и т. 1.2. 

“Изисквания за технически и професионални способности” от Раздел ІІ.А. 

“Изисквания към участниците в процедурата” от документацията на 

поръчката. 

 

5. По офертата на “Перун ККБ”  ЕООД, вх. № 9815/29.09.2016 г., за І-

ва, ІІ-ра и ІV-та обособена позиция: 

 Участникът е представил един ЕЕДОП за І-ва, ІІ-ра и ІV-та обособена 

позиция, като Раздел Б “Икономическо и финансово състояние” и Раздел В 

“Технически и професионални способности” са представени по отделно за 

всяка от посочените обособени позиции.  

Съгласно чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, заявлението за участие включва най-

малко следните документи: ЕЕДОП, документи за доказване на предприетите 

мерки за надеждност, когато е приложимо и документите по чл. 37, ал. 4 когато 

е приложимо. Съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, при открита процедура и 

публично състезание опаковката по ал. 2 включва документите по чл. 39, ал. 2 

и ал. 3, т. 1, опис на представените документи, както и отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис “Предлагани ценови параметри”, който съдържа 

ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП. Съгласно чл. 47, ал. 10 

от ППЗОП, когато критериите за подбор по отделните обособени позиции са 

еднакви, за тях се допуска представяне на едно заявление за участие, ако тази 

възможност е посочена в обявлението, с което се оповестява откриването на 

процедурата, а при процедури по чл. 18, ал. 1, т. 8-10 и т. 13 от ЗОП – в 

поканата за участие в преговори.  

Предвид, че в настоящата процедура, критериите за подбор за 

отделните обособени позиции са различни, следва, че участниците трябва 

да подадат отделни заявления за участие със съдържание по чл. 39, ал. 2 от 

ППЗОП за всяка отделна обособена позиция. 
От представената информация в ЕЕДОП и приложените 7 бр. референции 

за добро изпълнение на договори със сходен предмет за І-ва обособена 

позиция, не може да се установи, че участникът е изпълнил дейности с предмет 

и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за І-ва обособена позиция, 

през последните 3 години (считано от датата на подаване на офертата). В т. В 

“Технически и професионални способности” на представената част от ЕЕДОП 
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са изброени доставки на оборудване и обзавеждане, без да е посочен техния 

обем (брой и вид на доставеното оборудване). 

Съгласно Раздел ІІІ.1.3. “Технически и професионални способности” от 

обявлението на обществената поръчка, предмета и обема на  изпълнените 

дейности следва да отговаря минимум на този, посочен в техническата 

спецификация за съответната обособена позиция - (брой и вид на доставеното 

оборудване).  

  Педставено е заверено копие на Сертификат ISO 9001:2008 с обхват: 

Търговия с канцеларски и офис материали, хартия, хигиенни и почистващи 

продукти, учебни пособия и книги. Доставка и монтаж на мебели, 

обзавеждане, офис техника и консумативи, хардуер, периферни устройства, 

видеонаблюдение, учебно и спортно оборудване. Рекламни и печатни услуги. 

Предвид изложеното, комисията констатира, че участникът не разполага със 

сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт EN 

ISO 9001 или еквивалентен с обхват – предмета на обществената поръчка за І - 

ва обособена позиция: ел. оборудване (черна и бяла техника). 

Предвид изложеното, за І-ва обособена позиция, участникът не 

доказва съответствие с поставените от възложителя критерии по 

отношение на техническите и професионални възможности, посочени в 

Раздел ІІІ.1.3. “Технически и професионални възможности” от 

Обявлението за поръчката и т. 1.2. “Изисквания за технически и 

професионални способности” от Раздел ІІ.А. “Изисквания към 

участниците в процедурата” от документацията на поръчката. 

От представената информация в ЕЕДОП и приложените 11 бр. референции 

за добро изпълнение на договори със сходен предмет за ІІ-ра обособена 

позиция, не може да се установи, че участникът е изпълнил дейности с предмет 

и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за ІІ-ра обособена позиция, 

през последните 3 години (считано от датата на подаване на офертата). В т. В 

“Технически и професионални способности” на представения част от ЕЕДОП 

са изброени доставки на оборудване и обзавеждане, без да е посочен техния 

обем (брой и вид на доставеното оборудване). 

Съгласно Раздел ІІІ.1.3. “Технически и професионални способности” от 

обявлението на обществената поръчка, предмета и обема на  изпълнените 

дейности следва да отговаря минимум на този, посочен в техническата 

спецификация за съответната обособена позиция - (брой и вид на доставеното 

оборудване).  

Предвид изложеното, участникът не доказва съответствие с 

поставените от възложителя критерии по отношение на техническите и 

професионални възможности, посочени в Раздел ІІІ.1.3. “Технически и 

професионални възможности” от Обявлението за поръчката и т. 1.2. 

“Изисквания за технически и професионални способности” от Раздел ІІ.А. 

“Изисквания към участниците в процедурата” от документацията на 

поръчката. 

От представената информация в ЕЕДОП и приложените 2бр. референции 

за добро изпълнение на договори със сходен предмет за ІV-та обособена 

позиция, не може да се установи, че участникът е изпълнил дейности с предмет 

и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за ІV-та обособена позиция, 

през последните 3 години (считано от датата на подаване на офертата). В т. В 
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“Технически и професионални способности” на представената част от ЕЕДОП 

са изброени доставки на оборудване и обзавеждане, доставка и монтаж на 

щори, без да е посочен техния обем (брой и вид на доставеното оборудване). 

Съгласно Раздел ІІІ.1.3. “Технически и професионални способности” от 

обявлението на обществената поръчка, предмета и обема на  изпълнените 

дейности следва да отговаря минимум на този, посочен в техническата 

спецификация за съответната обособена позиция - (брой и вид на доставеното 

оборудване).  

Предвид изложеното, за IV-та обособена позиция, участникът не 

доказва съответствие с поставените от възложителя критерии по 

отношение на техническите и професионални възможности, посочени в 

Раздел ІІІ.1.3. “Технически и професионални възможности” от 

Обявлението за поръчката и т. 1.2. “Изисквания за технически и 

професионални способности” от Раздел ІІ.А. “Изисквания към 

участниците в процедурата” от документацията на поръчката. 

 

6. По офертата на „ШКОЛСНАБ” ЕООД, вх. № 9816/29.09.2016 г.: 

 Участникът е представил ЕЕДОП за І-ва, ЕЕДОП за ІІ-ра и ЕЕДОП за ІІІ-

та обособена позиция. 

 От представената информация в ЕЕДОП за І-ва обособена позиция, не 

може да се установи, че участникът е изпълнил дейности с предмет и обем, 

идентични или сходни с тези на поръчката за І-ва обособена позиция, през 

последните 3 години (считано от датата на подаване на офертата). В  Част ІV 

“Критерии за подбор”, т. В “Технически и професионални способности” на 

представения ЕЕДОП са изброени доставки на оборудване и обзавеждане 

(телевизори, стойки за телевизори, хладилници, музикални уредби, 

абсорбатори, перални, печки) без да е посочен техния обем (брой и вид на 

доставеното оборудване). 

Съгласно Раздел ІІІ.1.3. “Технически и професионални способности” от 

обявлението на обществената поръчка, предмета и обема на  изпълнените 

дейности следва да отговаря минимум на този, посочен в техническата 

спецификация за съответната обособена позиция - (брой и вид на доставеното 

оборудване).  

Предвид изложеното, за І-ва обособена позиция, участникът не 

доказва съответствие с поставените от възложителя критерии по 

отношение на техническите и професионални възможности, посочени в 

Раздел ІІІ.1.3. “Технически и професионални възможности” от 

Обявлението за поръчката и т. 1.2. “Изисквания за технически и 

професионални способности” от Раздел ІІ.А. “Изисквания към 

участниците в процедурата” от документацията на поръчката. 

 

От представената информация в ЕЕДОП за ІІ-ра обособена позиция, не 

може да се установи, че участникът е изпълнил дейности с предмет и обем, 

идентични или сходни с тези на поръчката за ІІ-ра обособена позиция, през 

последните 3 години (считано от датата на подаване на офертата). В  Част ІV 

“Критерии за подбор”, т. В “Технически и професионални способности” на 

представения ЕЕДОП са изброени доставки на оборудване и обзавеждане 

(мебели) без да е посочен техния обем (брой и вид на доставеното оборудване). 
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Съгласно Раздел ІІІ.1.3. “Технически и професионални способности” от 

обявлението на обществената поръчка, предмета и обема на  изпълнените 

дейности следва да отговаря минимум на този, посочен в техническата 

спецификация за съответната обособена позиция - (брой и вид на доставеното 

оборудване).  

Предвид изложеното, за ІІ-ра обособена позиция, участникът не 

доказва съответствие с поставените от възложителя критерии по 

отношение на техническите и професионални възможности, посочени в 

Раздел ІІІ.1.3. “Технически и професионални възможности” от 

Обявлението за поръчката и т. 1.2. “Изисквания за технически и 

професионални способности” от Раздел ІІ.А. “Изисквания към 

участниците в процедурата” от документацията на поръчката. 

От представената информация в ЕЕДОП за ІV-та обособена позиция, не 

може да се установи, че участникът е изпълнил дейности с предмет и обем, 

идентични или сходни с тези на поръчката за ІV-та обособена позиция, през 

последните 3 години (считано от датата на подаване на офертата). В  Част ІV 

“Критерии за подбор”, т. В “Технически и професионални способности” на 

представения ЕЕДОП са изброени доставки на оборудване и обзавеждане 

(мебели) без да е посочен техния обем (брой и вид на доставеното оборудване). 

Съгласно Раздел ІІІ.1.3. “Технически и професионални способности” от 

обявлението на обществената поръчка, предмета и обема на  изпълнените 

дейности следва да отговаря минимум на този, посочен в техническата 

спецификация за съответната обособена позиция - (брой и вид на доставеното 

оборудване).  

Предвид изложеното, за IV-та обособена позиция, участникът не 

доказва съответствие с поставените от възложителя критерии по 

отношение на техническите и професионални възможности, посочени в 

Раздел ІІІ.1.3. “Технически и професионални възможности” от 

Обявлението за поръчката и т. 1.2. “Изисквания за технически и 

професионални способности” от Раздел ІІ.А. “Изисквания към 

участниците в процедурата” от документацията на поръчката. 

 

7. По офертата на „ХЕРАЛД” ЕООД, вх. № 9845/29.09.2016 г. за ІІ-ра 

обособена позиция: 

 Участникът е представил ЕЕДОП за ІІ-ра обособена позиция. 

В представения ЕЕДОП, не са посочени изпълнени дейности с предмет и 

обем, идентични или сходни с тези на поръчката за обособената позиция, за 

която подава оферта, през последните 3 години (считано от датата на подаване 

на офертата). 

Съгласно Раздел ІІІ.1.3. “Технически и професионални способности” от 

обявлението на обществената поръчка, предмета и обема на  изпълнените 

дейности следва да отговаря минимум на този, посочен в техническата 

спецификация за съответната обособена позиция - (брой и вид на доставеното 

оборудване).  

В ЕЕДОП не е представена информация, че участникът разполага със 

сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт EN 

ISO. Заверено копие на същия с обхват “Производство и реализация на мебели 

от дървесина” е представено към офертата. 
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Предвид изложеното, участникът не доказва съответствие с 

поставените от възложителя критериите по отношение на техническите и 

професионални възможности, посочени в Раздел ІІІ.1.3. “Технически и 

професионални възможности” от Обявлението за поръчката и т. 1.2. 

“Изисквания за технически и професионални способности” от Раздел ІІ.А. 

“Изисквания към участниците в процедурата” от документацията на 

поръчката. 

В Част ІІ “Информация за икономическия оператор”, раздел А 

“Информация за икономическия оператор” в поле “Обособени позиции”, не е 

направено означение за обособената/ите позиция/и, за които икономическият 

оператор желае да направи оферта. 

В Част В “Информация относно използването на капацитета на други 

субекти”,  не е посочено, икономическият оператор ще използва ли капацитета 

на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част ІV, и 

критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V на ЕЕДОП. 

В Част В “Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси 

или професионално нарушение” и противно на декларираното в Част VI. 

“Заключителни положения” участникът е посочил, че не може да потвърди, че: 

а) не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на 

информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване 

или за изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е укрил такава информация; 

в) може без забавяне да предостави придружаващите документи, 

изисквани от възлагащия орган или възложителя; и 

г) не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на 

вземане на решения от възлагащия орган или възложителя, да получи 

поверителна информация, която може да му даде неоправдани предимства в 

процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави поради 

небрежност подвеждаща информация, която може да окаже съществено 

влияние върху решенията по отношение на изключването, подбора или 

възлагането. 

 

8. По офертата на „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ” ЕООД, вх.                      

№ 9846/29.09.2016 г.: 

Участникът е представил ЕЕДОП за І-ва обособена позиция. От 

представената информация в същия и приложените заверени копия на 

удостоверения и препоръки за извършени доставки (общо 5 бр.) не може да се 

установи, че участникът е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или 

сходни с тези на поръчката за І-ва обособена позиция, през последните 3 

години (считано от датата на подаване на офертата). В  Част IV. “Критерии за 

подбор”, т. В “Технически и професионални способности” са изброени 

доставки на мултифункционални устройства, компютри и консумативи, 

техническо оборудване, канцеларски материали и офис оборудване, компютри, 

периферни устройства, печатаща и сканираща техника, цветен лазарен 

принтер, принтери, настолни компютри, преносими компютри, лазарни 

принтери, мултифункционални устройства и принтери – лазерни, цветни. 

Съгласно Раздел ІІІ.1.3. “Технически и професионални способности” от 

обявлението на обществената поръчка, предмета и обема на  изпълнените 
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дейности следва да отговаря минимум на този, посочен в техническата 

спецификация за съответната обособена позиция - (брой и вид на доставеното 

оборудване). Дейности, идентични или сходни, с тези на поръчката за І-ва 

обособена позиция са: Доставка на телевизори, стойки за телевизори, 

озвучителна техника и бяла техника. 

 Представено е заверено копие на Сертификат ISO 9001:2008 с обхват: 

Търговия и доставка на офис и компютърна техника, софтуер, офис 

обзавеждане, канцеларски, печатни и рекламни материали, хигиенни 

продукти, работно облекла, обувки и лични предпазни средства, изделия от 

текстил, услуги по професионално почистване. Предвид изложеното, 

комисията констатира, че участникът не разполага със сертификат за внедрена 

система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001 или 

еквивалентен с обхват – предмета на обществената поръчка за І - ва обособена 

позиция: ел. оборудване (черна и бяла техника). 

Предвид изложеното, за І-ва обособена позиция, участникът не 

доказва съответствие с поставените от възложителя критерии по 

отношение на техническите и професионални възможности, посочени в 

Раздел ІІІ.1.3. “Технически и професионални възможности” от 

Обявлението за поръчката и т. 1.2. “Изисквания за технически и 

професионални способности” от Раздел ІІ.А. “Изисквания към 

участниците в процедурата” от документацията на поръчката. 

- не е попълнена Част VI “Заключителни положения” от ЕЕДОП, където в 

декларацията за съгласие за достъп до документите, подкрепящи 

информацията, която е предоставена в ЕЕДОП, следва да се посочат името на 

възложителя и наименованието на обществената поръчка, до която се отнася. 

 

9. По офертата на „НАД ДИЗАЙН” ЕООД, вх. № 9905/29.09.2016 г. за 

ІІ-ра обособена позиция: 

 Участникът е представил ЕЕДОП за ІІ-ра обособена позиция, при 

разглеждането на който комисията констатира следното: 

- не е предоставена информация за минималния оборот в сферата, 

попадаща в обхвата на поръчката. Предоставена е информация за общия 

годишен оборот. Съгласно т. 1.1. “Изисквания за икономическо и финансово 

състояние” от Раздел ІІ.А. “ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В 

ПРОЦЕДУРАТА” от документацията на поръчката, участниците следва да са 

реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката по 

съответната обособена позиция, изчислен на база годишните обороти през 

последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на 

която са създадени или са започнали дейността си. За ІІ – ра обособена  

позиция участниците следва да са реализирали минимален оборот в сферата, 

попадаща в обхвата на поръчката в размер на 101 880,00 лева. 

От представената информация в ЕЕДОП и приложените 3 бр. референции, 

не може да се установи, че участникът е изпълнил дейности с предмет и обем, 

идентични или сходни с тези на поръчката за ІІ-ра обособена позиция, през 

последните 3 години (считано от датата на подаване на офертата). В  Част IV. 

“Критерии за подбор”, т. В “Технически и професионални способности” са 

изброени доставки на обзавеждане и оборудване, доставка на оборудване и 

обзавеждане за детски градини и доставка и монтаж на рецепция, помощен 
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шкаф към рецепция за документи без да е посочен техния обем (брой и вид на 

доставеното оборудване). 

Съгласно Раздел ІІІ.1.3. “Технически и професионални способности” от 

обявлението на обществената поръчка, предмета и обема на  изпълнените 

дейности следва да отговаря минимум на този, посочен в техническата 

спецификация за съответната обособена позиция - (брой и вид на доставеното 

оборудване).  

Предвид изложеното, за ІІ-ра обособена позиция, участникът не 

доказва съответствие с поставените от възложителя критерии по 

отношение на техническите и професионални възможности, посочени в 

Раздел ІІІ.1.3. “Технически и професионални възможности” от 

Обявлението за поръчката и т. 1.2. “Изисквания за технически и 

професионални способности” от Раздел ІІ.А. “Изисквания към 

участниците в процедурата” от документацията на поръчката. 

 

10. По офертата на „КАМАКС” ООД, вх. № 9906/29.09.2016 г. за ІV-та 

обособена позиция: 

 Участникът е представил ЕЕДОП за IV-та обособена позиция, списък с 

доставки, приемо-предавателни протоколи за извършени доставки, заверено 

копие на сертификат ISO 9001:2008. Информацията за личното състояние на 

лицата по чл. 40 от ППЗОП и тази, свързана с критериите за подбор 

съответства напълно на условията, поставени от Възложителя. Участникът 

отговаря на минималните изисквания за допустимост. 

Предвид горните констатации, комисията допуска „КАМАКС” ООД, 

до разглеждане на офертата му в частта на техническото му 

предложение за ІV-та обособена позиция. 

 

11. По офертата на „ЛИДЕР КОНСТРУКТ” ЕООД, вх.                                 

№ 9909/29.09.2016 г. за ІІ-ра обособена позиция: 

 Участникът е представил ЕЕДОП за ІІ-ра обособена позиция, при 

разглеждането на който комисията констатира следното: 

- не е предоставена информация за минималния оборот в сферата, 

попадаща в обхвата на поръчката. Предоставена е информация за общия 

годишен оборот за 2016 година.. Съгласно т. 1.1. “Изисквания за икономическо 

и финансово състояние” от Раздел ІІ.А. “ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 

УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА” от документацията на поръчката, 

участниците следва да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща 

в обхвата на поръчката по съответната обособена позиция, изчислен на база 

годишните обороти през последните три приключили финансови години в 

зависимост от датата, на която са създадени или са започнали дейността си. За 

ІІ – ра обособена  позиция участниците следва да са реализирали минимален 

оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката в размер на 101 880,00 

лева. 

От представената информация в ЕЕДОП и приложените 3 бр. референции, 

не може да се установи, че участникът е изпълнил дейности с предмет и обем, 

идентични или сходни с тези на поръчката за ІІ-ра обособена позиция, през 

последните 3 години (считано от датата на подаване на офертата). В  Част ІV. 

“Критерии за подбор”, т. В “Технически и професионални способности” са 
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изброени: Доставка и монтаж на обзавеждане на общежитие, доставка и 

монтаж на офис обзавеждане – бюра, маси, гардероби и столове и доставка на 

посетителски столове, офис столове без да е посочен техния обем (брой и вид 

на доставеното оборудване). 

Съгласно Раздел ІІІ.1.3. “Технически и професионални способности” от 

обявлението на обществената поръчка, предмета и обема на  изпълнените 

дейности следва да отговаря минимум на този, посочен в техническата 

спецификация за съответната обособена позиция - (брой и вид на доставеното 

оборудване).  

Предвид изложеното, за ІІ-ра обособена позиция, участникът не доказва 

съответствие с поставените от възложителя критерии по отношение на 

техническите и професионални възможности, посочени в Раздел ІІІ.1.3. 

“Технически и професионални възможности” от Обявлението за поръчката и т. 

1.2. “Изисквания за технически и професионални способности” от Раздел ІІ.А. 

“Изисквания към участниците в процедурата” от документацията на поръчката. 

 

12. По офертата на „КООПЕРАЦИЯ ПАНДА”, вх. № 9911/29.09.2016 

г., за І-ва, ІІ-ра и ІV-та обособена позиция: 

Участникът е представил ЕЕДОП за І-ва, ЕЕДОП за ІІ-ра и ЕЕДОП за ІV-

та обособена позиция. Представените ЕЕДОП за І-ва, за ІІ-ра и за ІV-та 

обособена позиция не са подписани в съответствие с изискването на чл. 41 във 

вр. с чл. 40 от ППЗОП. 

 При извършената проверка на представената информация в ЕЕДОП за І-

ва обособена позиция, както и на приложените заверени копия на 

удостоверение (1 бр.) и референции (2 бр.) не може да се установи, че 

участникът е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с 

тези на поръчката за І-ва обособена позиция, през последните 3 години 

(считано от датата на подаване на офертата). В  Част IV. “Критерии за подбор”, 

т. В “Технически и професионални способности” са посочени доставки и 

монтаж на електрически уреди и техника без да е посочен техния обем (брой и 

вид на доставеното оборудване). Съгласно Раздел ІІІ.1.3. “Технически и 

професионални способности” от обявлението на обществената поръчка, 

предмета и обема на  изпълнените дейности следва да отговаря минимум на 

този, посочен в техническата спецификация за съответната обособена позиция 

- (брой и вид на доставеното оборудване). Дейности, идентични или сходни, с 

тези на поръчката за І-ва обособена позиция са: Доставка на телевизори, 

стойки за телевизори, озвучителна техника и бяла техника. 

Предвид изложеното, за І-ва обособена позиция, участникът не 

доказва съответствие с изискванията на закона и на възложителя, 

посочени в т. 5 на Раздел VI “Оформяне и подготвяне на офертата” от 

документацията на поръчката и на поставените от възложителя критерии 

по отношение на техническите и професионални възможности, посочени в 

Раздел ІІІ.1.3. “Технически и професионални възможности” от 

Обявлението за поръчката и т. 1.2. “Изисквания за технически и 

професионални способности” от Раздел ІІ.А. “Изисквания към 

участниците в процедурата” от документацията на поръчката. 
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При извършената проверка на представената информация в ЕЕДОП за ІІ-

ра обособена позиция и приложените удостоверения и референции (общо 14 

бр.), не може да се установи, че участникът е изпълнил дейности с предмет и 

обем, идентични или сходни с тези на поръчката за ІІ-ра обособена позиция, 

през последните 3 години (считано от датата на подаване на офертата). В  Част 

IV. “Критерии за подбор”, т. В “Технически и професионални способности” са 

изброени доставки на офис обзавеждане, обзавеждане и оборудване, метални 

шкафове, без да е посочен техния обем (брой и вид на доставеното 

оборудване). 

Съгласно Раздел ІІІ.1.3. “Технически и професионални способности” от 

обявлението на обществената поръчка, предмета и обема на  изпълнените 

дейности следва да отговаря минимум на този, посочен в техническата 

спецификация за съответната обособена позиция - (брой и вид на доставеното 

оборудване).  

Предвид изложеното, за ІІ-ра обособена позиция, участникът не 

доказва съответствие с изискванията на закона и на възложителя, 

посочени в т. 5 на Раздел VI “Оформяне и подготвяне на офертата” от 

документацията на поръчката и на поставените от възложителя критерии 

по отношение на техническите и професионални възможности, посочени в 

Раздел ІІІ.1.3. “Технически и професионални възможности” от 

Обявлението за поръчката и т. 1.2. “Изисквания за технически и 

професионални способности” от Раздел ІІ.А. “Изисквания към 

участниците в процедурата” от документацията на поръчката. 

При извършената проверка на представената информация в ЕЕДОП за ІV-

та обособена позиция, при разглеждането на който комисията констатира 

следното: 

- не е предоставена информация за минималния оборот в сферата, 

попадаща в обхвата на поръчката. Съгласно т. 1.1. “Изисквания за 

икономическо и финансово състояние” от Раздел ІІ.А. “ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 

УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА”, участниците следва да са 

реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката по 

съответната обособена позиция, изчислен на база годишните обороти през 

последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на 

която са създадени или са започнали дейността си. За ІV – та обособена  

позиция участниците следва да са реализирали минимален оборот в сферата, 

попадаща в обхвата на поръчката в размер на 7 200,00 лева. 

От представената информация в ЕЕДОП за ІV-та обособена позиция и 

приложените удостоверения (2 бр.), не може да се установи, че участникът е 

изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на 

поръчката за ІV-та обособена позиция, през последните 3 години (считано от 

датата на подаване на офертата). В  Част IV. “Критерии за подбор”, т. В 

“Технически и професионални способности” са изброени 2 доставки на щори, 

като не е посочен обема на извършените доставки (брой и вид на доставеното 

оборудване). 

Съгласно Раздел ІІІ.1.3. “Технически и професионални способности” от 

обявлението на обществената поръчка, предмета и обема на  изпълнените 

дейности следва да отговаря минимум на този, посочен в техническата 
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спецификация за съответната обособена позиция - (брой и вид на доставеното 

оборудване).  

 Представено е заверено копие на Сертификат EN ISO 9001:2008, обхвата на 

който не покрива предмета на обществената поръчка за ІV-та обособена 

позиция – доставка и монтаж на щори. Предвид изложеното, комисията 

констатира, че участникът не разполага със сертификат за внедрена система за 

управление на качеството по стандарт EN ISO 9001 или еквивалентен с обхват 

– предмета на обществената поръчка за ІV - та обособена позиция: доставка и 

монтаж на щори. 

Предвид изложеното, за ІV-та обособена позиция, участникът не 

доказва съответствие с изискванията на закона и на възложителя, 

посочени в т. 5 на Раздел VI “Оформяне и подготвяне на офертата” от 

документацията на поръчката и на поставените от възложителя критерии 

по отношение на техническите и професионални възможности, посочени в 

Раздел ІІІ.1.3. “Технически и професионални възможности” от 

Обявлението за поръчката и т. 1.2. “Изисквания за технически и 

професионални способности” от Раздел ІІ.А. “Изисквания към 

участниците в процедурата” от документацията на поръчката. 

 

13. По офертата на „ГЪРКОВ КОНСУЛТ” ЕООД, вх. № 

9973/29.09.2016 г., за ІІ-ра обособена позиция: 

 Участникът е представил ЕЕДОП за ІІ-ра обособена позиция. При 

извършената проверка на представената информация в ЕЕДОП и приложените 

удостоверения и референции (общо 3 бр.) и разпечатки за изпълнени договори 

по ЗОП, не може да се установи, че участникът е изпълнил дейности с предмет 

и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за ІІ-ра обособена позиция, 

през последните 3 години (считано от датата на подаване на офертата). В  Част 

IV. “Критерии за подбор”, т. В “Технически и професионални способности” са 

изброени 7 доставки (и монтаж) на мебелировка, като не е посочен обема на 

извършените доставки (брой и вид на доставеното оборудване). 

Съгласно Раздел ІІІ.1.3. “Технически и професионални способности” от 

обявлението на обществената поръчка, предмета и обема на  изпълнените 

дейности следва да отговаря минимум на този, посочен в техническата 

спецификация за съответната обособена позиция - (брой и вид на доставеното 

оборудване).  

Предвид изложеното, за ІІ-ра обособена позиция, участникът не 

доказва съответствие с поставените от възложителя критерии по 

отношение на техническите и професионални възможности, посочени в 

Раздел ІІІ.1.3. “Технически и професионални възможности” от 

Обявлението за поръчката и т. 1.2. “Изисквания за технически и 

професионални способности” от Раздел ІІ.А. “Изисквания към 

участниците в процедурата” от документацията на поръчката. 

- не е попълнена Част VI “Заключителни положения” от ЕЕДОП, където в 

декларацията за съгласие за достъп до документите, подкрепящи 

информацията, която е предоставена в ЕЕДОП, следва да се посочат името на 

възложителя и наименованието на обществената поръчка, до която се отнася. 
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ІІІ. За отстраняване на установената липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или 

критериите за подбор, съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, в срок до 5 работни 

дни от получаването на настоящия протокол, участниците, по отношение на 

които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да 

представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 

променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената 

информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили 

след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие.  

 

Допълнителна информация и документи могат да се представят на адрес: 

гр. София, бул. “Цар Освободител” № 7, на вниманието на комисия, назначена 

със Заповед № 1421/30.09.2016 г. на изпълнителния директор на ИА „Военни 

клубове и военно - почивно дело”. 

 

Настоящият протокол се състави на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП на 

04.11.2016 година. 

 

КОМИСИЯ: 

 

Председател: Вяра Тодева .........../п/............. 

 

Членове: 1. Полина Ангелова ......../п/.......... 

 

                  2. Ваня Гергиева ........../п/............. 


