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УТВЪРЖДАВАМ:                                                       Изх. № 16714/02.12.2015 г. 

      

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА  

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 

“ВОЕННИ КЛУБОВЕ И  

ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” 

       /п/ 

   ВАЛЕНТИН ГАГАШЕВ 

  

ПРОТОКОЛ № 2 

 

За разглеждане на допълнително постъпилите от участниците документи в 

откритата с Решение № 13347/22.10.2015 г. на изпълнителния директор на ИА 

“ВКВПД” Валентин Гагашев – Възложител, процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: “Доставка на автобус за нуждите на ИА “Военни 

клубове и военно-почивно дело” и констатациите на комисията за наличието и 

редовността на допълнително представените документи към първоначално 

представените в  Плик № 1 документи. 

 

На 02.12.2015 г. от 10.00 часа, комисия определена със Заповед                    

№ 1159/20.11.2015 г. на изпълнителния директор на ИА “ВКВПД” Валентин 

Гагашев - Възложител, в състав: 

Председател: Марияна Петрова – главен експерт в отдел „Обществени 

поръчки и контрол”; 

  и членове: 1.  Добри Вълев - главен експерт в отдел „Обществени поръчки 

и контрол”; 

                    2. Петър Наков – главен експерт в отдел „Техническо 

осигуряване и транспорт”, 

се събра да разгледа допълнително постъпилите от участниците документи, 

изискани с Протокол № 1, изх. № 15807/23.11.2015 г.  

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като 

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

основание чл. 68, ал. 10 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), комисията 

провери допълнително представените документи, подадени за участие в 

откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на 

автобус за нуждите на ИА „Военни клубове и военно – почивно дело”.  

Констатирано бе, че в определения срок са постъпили допълнително 

документи, както следва: 

 

№ ПО 

РЕД 

 

ВХОДЯЩ НОМЕР 

 

 

ИМЕ НА УЧАСТНИКА 

1 11356/30.11.2015 г. в 17,16 ч. “ЕВРО СЪЛЮШЪНС” ООД 
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Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените 

документи от участника, както следва: 

 

1. Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените 

документи с рег. № 11356/30.11.2015 г. на  “ЕВРО СЪЛЮШЪНС” ООД и 

установи следното: 

 

 Представен е документ за внесена гаранция за участие (оригинал на 

банкова гаранция); 

 Представен е Списък – декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП (Образец 

№ 8) на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на 

обществената поръчка, изпълнени през последните 3 години, считано от 

датата на подаване на офертата. За вписаната под № 3 в списъка 

доставка, описанието на предмета й е: “Доставка на автобус”, от 

където не може да се установи сходността с предмета на настоящата 

поръчка, предвид, че Възложителят в документацията (т. 8.11.1.) е 

посочил, че “Доставка, която е еднаква или сходна с предмета на 

поръчката е доставка на пътнически автобус минимум тридесет 

места”. Също така не е посочен телефон на възложителя и не е 

представено доказателство за извършената доставка. Представени са 

доказателства за успешно изпълнени 2 /две/ доставки, еднакви или сходни 

с предмета на поръчката през последните 3 (три) години (считано до 

датата за представяне на офертата), поради което с представените 

доказателства не се установяват фактите, изискани от възложителя, 

т.е. липсва надлежно доказателство за извършената под № 3 доставка 

посочена в списъка. Съгласно раздел ІІІ.2. „Условия за участие”, раздел 

ІІІ.2.3. „Технически възможности”, т. 1 от Обявлението за обществената 

поръчка и раздел VI “Указания за подготовка на офертите за участие”,         

т. 8.11. „Изисквания и доказателства за технически възможности, опит 

и/или квалификация на участника за изпълнение на поръчката”, т. 8.11.1. от 

документацията на обществената поръчка, учасникът следва: Да има 

успешно изпълнени минимум 3 /три/ доставки, еднакви или сходни с 

предмета на поръчката през последните 3 (три) години (считано до датата 

на представяне на офертата). За доказване на това изискване се представя 

Списък – декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП (Образец № 8), на 

доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената 

поръчка, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на 

подаване на офертата, заедно с доказателство за извършената доставка. 

Доказателство за извършената доставка се предоставя под формата на 

удостоверение (референция/препоръка), издадено от получателя или от 

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

публикувана информация за доставката.  
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 Представени са документи – договор за наем с копие на талон на 

автомобила, с които участникът удостоверява, че разполага с наета 

мобилна работилница, с която да може да реагира при аварии и внезапни 

повреди на пътническия автобус по време на път и извън населени места. 

 

Предвид това, че участникът не е представил изискуемите 

доказателства по чл. 51, ал. 4 от ЗОП в подкрепа на посочените в списъка      

3 (три) доставки еднакви или сходни с предмета на поръчката през 

последните 3 години, под формата на удостоверение (референция/препоръка), 

издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на 

публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката, както 

и че от представената Списък-декларация (Образец № 8) за вписаната под  

№ 3 в списъка доставка не може да се установи сходността с предмета на 

настоящата поръчка и не е посочен телефон на Възложителя, съгласно 

изискването на Възложителя заложено в раздел ІІІ.2. „Условия за участие”, 

раздел ІІІ.2.3. „Технически възможности”, т. 1 от Обявлението за 

обществената поръчка и раздел VI “Указания за подготовка на офертите за 

участие”, т. 8.11. „Изисквания и доказателства за технически 

възможности, опит и/или квалификация на участника за изпълнение на 

поръчката”, т. 8.11.1. от документацията на обществената поръчка, на 

основание чл. 69, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗОП комисията предлага на 

Възложителя, участникът “ЕВРО СЪЛЮШЪНС” ООД да бъде отстранен 

от по-нататъшно участие в процедурата. 

 

С оглед на изложеното, комисията определена да разгледа, оцени и класира 

оферти за обществена поръчка с предмет: “Доставка на автобус за нуждите на 

ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” предлага на Възложителя 

настоящата поръчка да бъде прекратена. 

 

 С това комисията закри заседанието, като в резултат на работата си състави 

и подписа настоящия протокол на 02.12.2015 година в един оригинален 

екземпляр. 

 

Председател:   Марияна Петрова        /п/ 

   Членове:          Добри Вълев                /п/ 

       Петър Наков                 /п/ 


