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Изх. № 5281/01.06.2015 г. 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  

НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 

“ВОЕННИ КЛУБОВЕ И  

ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” 
 

 /п/  ВАЛЕНТИН ГАГАШЕВ 

  

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  № 1 
 

За отваряне на офертите и разглеждане на документите и информацията 

в Плик №1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от Възложителя 

на участниците в открита с Решение № 3873/22.04.2015 г. на изпълнителния 

директор на ИА “ВКВПД” Валентин Гагашев – Възложител, процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на строителни, ВиК, 

електро и дърводелски материали и инструменти необходими за 

функционирането и поддръжката на обектите на отдел „ВПД” – гр. Бургас”.  

 

На 21.05.2015 г., в 14:00 часа, в гр. София, бул. “Цар Освободител” №7, в 

сградата на ИА “ВКВПД”, комисия, назначена със Заповед № 368/21.05.2015 г. 

на Възложителя, в състав: 
 

Председател: Надя Петрова – главен експерт в отдел „Обществени 

поръчки и контрол” 

и членове: 1. Венцеслав Янков - главен експерт в отдел „Обществени 

поръчки и контрол” 

2. Боян Савов – юрист, главен експерт в отдел „Координация 

и контрол на военно-почивното дело”, 
 

получи списъка и пликовете с постъпилите в срок до 17.30 ч. на 

20.02.2015 г. оферти от 2 /двама/ участника в открита процедура за възлагане 

на обществена поръчка с предмет: “ Доставка на строителни, ВиК, електро и 

дърводелски материали и инструменти необходими за функционирането и 

поддръжката на обектите на отдел „ВПД” – гр. Бургас”. 

 

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след 

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

Присъстващите представители на участниците, подали оферти попълниха 
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списък на лицата по чл. 68, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), 

присъствали при отваряне на представените оферти за участие. Председателят 

на комисията прочете входящия регистър, след което председателят и всички 

членове на комисията попълниха декларации съгласно чл. 35, ал. 3 от ЗОП. 

Комисията констатира, че пликовете с офертите са оформени и 

представени съобразно изискванията на чл. 57, ал. 1 от ЗОП и документацията 

за участие в процедурата и на основание чл. 68, ал. 4 от ЗОП пристъпи към 

тяхното отваряне по реда на постъпването им, както следва: 

№ 

ПО 

РЕД 

 

ВХОДЯЩ НОМЕР 

 

 

ИМЕ НА 

УЧАСТНИКА 

ОБОСОБЕНА 

ПОЗИЦИЯ, ЗА 

КОЯТО СЕ 

УЧАСТВА 

1. 4365/20.05.2015 г. в 09:50 часа “Бошнаков” 

ЕООД 

І-ва, ІІ-ра, ІІІ-

та, ІV-та, V-та, 

VI-та, VII-ма, 

VIII-ма, IX-та, 

X-та, XI-та 

2. 4384/20.05.2015 г. в 12:51 часа „Сити Билд 

Студио” ЕООД 

І-ва 

 

 

При условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП, на заседанието присъства 

представител на участника „Сити Билд Студио” ЕООД - г-н Станислав 

Стефанов – упълномощен представител.  

След извършване на тези действия, комисията пристъпи към отваряне на 

офертите. 

Комисията провери за наличието на три отделни запечатани плика и 

констатира, че: 

1. Във всички оферти е налице отделен и запечатан Плик № 1 с надпис 

„Документи за подбор”, за всяка обособена позиция, за която кандидатстват 

участниците в процедурата. 

2. Във всички оферти е налице отделен и запечатан Плик № 2 с надпис 

„Предложение за изпълнение на поръчката”, за всяка обособена позиция, за 

която кандидатстват участниците в процедурата. 

3. Във всички оферти е налице отделен и запечатан Плик № 3 с надпис 

„Предлагана цена”, за всяка обособена позиция, за която кандидатстват 

участниците в процедурата.  

 

Пликове № 3 за всяка обособена позиция на всички оферти, бяха 

подписани от членовете на комисията. Пликове № 3 за всяка обособена 

позиция от офертата на “Бошнаков” ЕООД, бяха подписани и от представителя 

на „Сити Билд Студио” ЕООД. 

Комисията отвори пликове № 2, за всяка обособена позиция на всички 

оферти, след което документите съдържащи се в пликовете бяха подписани от 

членовете на комисията. Документите съдържащи се в Пликове № 2 за всяка 
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обособена позиция от офертата на “Бошнаков” ЕООД, бяха подписани и от 

представителя на „Сити Билд Студио” ЕООД. 

 На основание чл. 68, ал. 5 от ЗОП, комисията отвори Плик № 1 за всяка 

обособена позиция, за която участниците кандидатстват и оповести 

документите и информацията, които те съдържат.  

След извършването на горните действия приключи публичната част от 

заседанието.  

 

На 28.05.2015 г. на закрито заседание, комисията продължи своята 

работа, като в изпълнение на чл. 68, ал. 7 от ЗОП, разгледа документите и 

информацията съдържащи се в Плик № 1 на всички участници, за съответствие 

с критериите за подбор, поставени от Възложителя.  

1. Комисията пристъпи към разглеждане на оферта с вх. 

№ 4365/20.05.2015 г. от “Бошнаков” ЕООД. Участникът е подал оферта за 

всички единадесет обособени позиции. Представените документите и 

информация за подбор са еднакви за всичките единадесет обособени позиции, 

като същите са поставени в Плик № 1 за І-ва обособена позиция. Това 

обстоятелство е отбелязано от участника в документите, съдържащи се в 

пликове № 1 на останалите позиции от ІІ-ра до XI-та включително. 

Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик № 1 

„Документи за подбор” на участника за І-ва обособена позиция и установи 

следното: 

Представена е декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (образец № 4), като в 

т. 4.1. от същата, участникът не е посочил дали няма или има задължения по 

смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 

Представена е от декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП (образец № 5), 

като в т. 2 от същата, участникът не е посочил дали самостоятелно или в 

обединение с други лица е участвал или не е участвал като външен експерт при 

подготовката на настоящата процедура, включително в изработваното на 

техническите спецификации, на методиката за оценка на офертите в 

документацията за участие в процедурата при критерий икономически най - 

изгодна оферта. 

Представен е Списък – декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за 

обществените поръчки на доставки, които са еднакви или сходни с предмета на 

обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от 

датата на подаване на офертата. За доказване на извършените доставки е 

представена молба изх. 0132/13.05.2015 г. до Изпълнителният директор на ИА 

“ВКВПД”, с молба да бъде издадено удостоверение от ИА “ВКВПД”. Съгласно 

т. 1 от Раздел ІІІ.2.3. Технически възможности от Обявлението и т. 8.11.1. от 

Раздел VI “Указания за подготовка на офертите за участие” от документацията 

на обществената поръчка, учасника следва “Да има успешно изпълнена 

минимум 1 /една/ доставка, еднаква или сходна с предмета на поръчката през 

последните 3 (три) години (считано до датата за представяне на оферти). За 

доказване на това изискване се представя Списък – декларация по чл. 51, ал. 1, 

т. 1 от ЗОП (Образец № 8), за доставки, изпълнени през последните 3 години, 
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считано до датата на подаване на офертата, заедно с доказателство за 

извършената доставка. Доказателството за извършената доставка се 

предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от 

компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е 

публикувана информация за доставката.”.  
Представеното доказателства от участника е под формата на молба, което 

не отговаря на изискванията на чл. 51, ал. 4 от ЗОП и на изискванията, 

посочени от Възложителя в обявлението и документацията на обществената 

поръчка. 

Предвид горните констатации и на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, 

комисията указва на участника да представи допълнително документи, с 

които да докаже, че отговаря на изискванията на Възложителя за 

изпълнение на поръчката, както следва: 

- Да представи декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (образец № 4), в 

която да посочи дали няма или има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, 

т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 

- Да представи декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП (образец № 5), 

в която да посочи дали самостоятелно или в обединение с други лица е 

участвал или не е участвал като външен експерт при подготовката на 

настоящата процедура, включително в изработваното на техническите 

спецификации, на методиката за оценка на офертите в документацията за 

участие в процедурата при критерий икономически най - изгодна оферта. 

- Да представи доказателства за успешно изпълнена минимум 1 /една/ 

доставка, еднаква или сходна с предмета на поръчката през последните 3 

(три) години (считано до датата за представяне на оферти). 

Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на 

удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез 

посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за 

доставката. 

 

2. Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик № 1 

„Документи за подбор” на оферта с вх. № 4384/20.05.2015 г. от „Сити Билд 

Студио” ЕООД  за І-ва обособена позиция и установи следното: 

В офертата на участника са представени всички изискуеми документи от 

одобрената документация от Възложителя и от Обявлението за провеждане на 

поръчката.   

 Изисканите по-горе документи следва да се представят от 

съответният участник в срок 5 (пет) работни дни от получаване на 

протокола, с придружително писмо, заведено в деловодството на 

ИА “Военни клубови и военно-почивно дело” – гр. София, бул. “Цар 

Освободител” № 7, адресирано до комисията, назначена със Заповед 

№ 368/21.05.2015 г. на изпълнителния директор на ИА “ВКВПД” . 
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Комисията проведе 2 /две/ заседания по разглеждане на документите, 

представени в плик № 1 с надпис “Документи за подбор” и състави настоящия 

протокол.  
 

Протоколът се изготви и се подписа в един оригинален екземпляр.  

 

Председател:   Надя Петрова /п/ 

             Членове:          Венцеслав Янков /п/ 

      Боян Савов /п/ 


