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Изх. № 8849/18.06.2018 г. 

 

УТВЪРЖДАВАМ 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА  

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 

“ВОЕННИ КЛУБОВЕ И  

ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” 

                                                             

                                                      

ВАЛЕРИ СТОЯНОВ        /П/ 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

за разглеждане и оценка на офертите в обществена поръчка на стойност 

по  

чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на чаршафи, спално бельо, 

хавлиени кърпи и покривки за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-

почивно дело”, по обособени позиции“  

 

На 14.05.2018 г. от 15:00 часа, комисия, определена със Заповед            

№ 583/14.05.2018 г., изм. със Заповед № 682/31.05.2018 г. на Изпълнителния 

директор на ИА „ВКВПД“ г-н Валери Стоянов - Възложител, в състав: 

Председател: Александър Хрисимов – началник отдел „ОП“, дирекция 

„Управление на собствеността и жилищен фонд“; 

Членове:   1. Ирина Колева – главен експерт в отдел „Координация, 

контрол, маркетинг и реклама“, главна дирекция „Военно-почивно дело и 

военни клубове”; 

   2. Веселин Крекмански – главен експерт в отдел 

„Счетоводство“, дирекция „Финанси“, 

се събра със задача да разгледа и оцени офертите, събрани чрез публикуване 

на обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на 

чаршафи, спално бельо, хавлиени кърпи и покривки за нуждите на ИА 

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

следва: 

І – ва обособена  позиция: Чаршафи и спално бельо 

ІІ – ра обособена позиция: Калъфки за възглавници 

ІІІ – та обособена позиция: Хавлиени кърпи 

ІV – та обособена позиция: Покривки; 

Съгласно чл. 187, ал. 1 от ЗОП, на 03.05.2018 г. в профила на купувача, 

е публикувана обява за събиране на оферти с изх. № 6712/03.05.2018 г. за 
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горепосочената обществена поръчка със срок за получаване на офертите - 

17:30 часа на 11.05.2018 година. На същата дата на Портала за обществени 

поръчки на АОП е публикувана “Информация за публикувана в профила на 

купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП”.  

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след 

като установи, че присъстват всички членове на комисията откри 

заседанието. 

На публичното отваряне на офертите не присъстваха представители на 

участниците, или трети лица с право по закон. 

Председателят и всички членове на комисията попълниха декларации 

съгласно чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).  

Председателят на комисията обяви, че с протокол от 14.05.2018 г. е 

получил от отдел „Административно обслужване, канцелария и архив” 6 

(шест) броя оферти, подадени по процедурата.  

Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации 

на хора с увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното 

интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение. 

І. СПИСЪК на представените на комисията оферти по реда на 

тяхното постъпване: 

 

 

№ Вх. №/дата Име на участника Обособена 

позиция, за която 

се участва 

 

1 Вх. № 5843/11.05.2018, 

10:18 часа 

„ПЕТРОВ 95–ЮРИ 

НЕНЧЕВ“ ЕООД 

I, II, III, IV 

 

2 Вх. № 5867/11.05.2018, 

11:51 часа 

„ПЕРУН ККБ“ ЕООД I, II, III 

 

3 Вх. № 5878/11.05.2018, 

13:45 часа 

„АРТЕК -92“ ООД I и II 

 

4 Вх. № 5879/11.05.2018, 

13:46 часа 

„НАД ДИЗАЙН“ ЕООД I, II, III, IV 

5 
Вх. 5881/11.05.2018, 

14:07 часа 

„МАЛЬОВИЦА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

“ ЕООД 

 

I, II, III, IV 

6 
Вх. 5892/11.05.2018, 

17:05 часа 

„СМАРТ БИЗНЕС 

КЪМПАНИ“ ЕООД 

 

I 
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        Няма оферти, постъпили след крайния срок. На основание чл. 97, ал. 3 от 

ППЗОП, комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване и обяви 

ценовите предложения. След извършване на тези действия, заседанието на 

комисията беше закрито. 

 

На 25.05.2018 и 13.06.2018 г. комисията продължи своята работа на 

закрити заседания за разглеждане на представените оферти за участие и 

установи, че за участниците „ПЕРУН ККБ“ ЕООД и „АРТЕК -92“ ООД, няма 

налични данни да са регистрирани в публичния Регистър на 

специализираните предприятия и кооперации на и за хора с увреждания към 

Агенцията за хората с увреждания, поради което реши да не разглежда 

офертите на същите на този етап. Офертите ще бъдат разгледани само ако 

няма допуснати оферти на лица, за които поръчката е запазена. 

 

ІІ. На основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за 

обществените поръчки (ППЗОП), комисията пристъпи към разглеждане  на 

офертите за участие на лица, за които поръчката е запазена: 

 

1. За участник „ПЕТРОВ 95 – ЮРИ НЕНЧЕВ“ ЕООД с оферта за всички 

обособени позиции. При разглеждане на документите от офертата, за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

комисията констатира, че участникът е представил всички изискуеми 

документи и същите отговарят на условията на Възложителя.  

 

2. За участник „НАД ДИЗАЙН“ ЕООД с оферта за всички обособени 

позиции. При разглеждане на документите от офертата, за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, комисията 

констатира следното: 

- Съгласно публичния Регистър на специализираните предприятия и 

кооперации на и за хора с увреждания към Агенцията за хората с 

увреждания, дружеството е регистрирано за следните дейности: 

Лесовъдни услуги 

Мебелно производство и дървообработване 

Строително-монтажни дейности 

Услуги по залесяване  

Озеленяване и придружаващи строителни дейности 

- В представените за всяка обособена позиции Декларации – образец № 7, 

участникът декларира един и същ оборот за последните 3 приключили 

финансови години, като по този начин не може да бъде установен 

изискуемият конкретен оборот за съответната обособена позиция. 

Съгласно описаното по-горе комисията реши, че участникът не е спазил 

изискванията на Възложителя и не отговаря на поставените изисквания към 

личното състояние и критериите за подбор и приема, че офертата на същия 

не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и на 
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основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, предлага участникът да бъде отстранен от по-

нататъшно участие. 

 

3. За участник „МАЛЬОВИЦА“ ЕООД с оферта за всички обособени 

позиции. При разглеждане на документите от офертата, за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, комисията 

констатира че участникът е представил всички изискуеми документи. 

Комисията установи също така, че участникът е еднолично дружество с 

ограничена отговорност, чийто собственик на капитала е Община Самоков, 

ЕИК 000776491 /публично известно обстоятелство в ТР при АВ/. 

Предвид това обстоятелство, във вр. с § 7 от Закона за държавните 

помощи, както и при съобразяване на ценовите нива на представените в 

процедурата оферти, 

Комисията счита, че статута на участника предвид безспорно 

предоставения общински /публичен/ ресурс за дейността на дружеството, е в 

противоречие с основни принципи на Закона за обществените поръчки – 

равнопоставеност и свободна конкуренция. 

Поради изложеното Комисията единодушно реши, че предложението на 

участника не следва да бъде разглеждано и оценявано. 

 

4. За участник „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД с оферта за I-ва 

обособена позиция. При разглеждане на документите от офертата, за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

комисията констатира следното: 

- Съгласно публичния Регистър на специализираните предприятия и 

кооперации на и за хора с увреждания към Агенцията за хората с 

увреждания, дружеството е регистрирано за следните дейности: 

Консултанска дейност 

Окомплектоване, брандиране и пакетиране на канцеларски, хигиенни и 

текстилни материали 

Социални услуги 

УЕБ базирани услуги 

- В представенате Декларация – образец № 7, участникът не декларира брой и 

вид артикули, съгласно изискванията на Възложителя. 

Съгласно описаното по-горе комисията реши, че участникът не е спазил 

изискванията на Възложителя и не отговаря на поставените изисквания към 

личното състояние и критериите за подбор и приема, че офертата на същия 

не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и на 

основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, предлага участникът да бъде отстранен от по-

нататъшно участие. 

 

III. Комисията пристъпи към разглеждане на техническите и ценови 

предложения за изпълнение на поръчката на допуснатите участници: 

„ПЕТРОВ 95 – ЮРИ НЕНЧЕВ“ ЕООД 
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По обособена позиция № I: „Чаршафи и спално бельо“:  

Техническото предложение е по образеца към документацията, с 

попълнени изискваните данни, с предложен срок за доставка 2 /два/ 

календарни дни. 

Ценовото предложение е по образеца към документацията, без 

аритметични грешки, на стойност до 39 820 /тридесет и девет хиляди 

осемстотин и двадесет/ лв. без ДДС. 

 

По обособена позиция № II: „Калъфки за възглавници“:  

Техническото предложение е по образеца към документацията, с 

попълнени изискваните данни, с предложен срок за доставка 2 /два/ 

календарни дни. 

Ценовото предложение е по образеца към документацията, без 

аритметични грешки, на стойност до 3 520 /три хиляди петстотин и двадесет/ 

лв. без ДДС. 

 

По обособена позиция № III: „Хавлиени кърпи“:  

Техническото предложение е по образеца към документацията, с 

попълнени изискваните данни, с предложен срок за доставка 2 /два/ 

календарни дни. 

Ценовото предложение е по образеца към документацията, без 

аритметични грешки, на стойност до 11 770 /единадесет хиляди седестотин и 

седемдесет/ лв. без ДДС. 

 

По обособена позиция № IV: „Покривки“:  

Техническото предложение е по образеца към документацията, с 

попълнени изискваните данни, с предложен срок за доставка 2 /два/ 

календарни дни. 

Ценовото предложение е по образеца към документацията, без 

аритметични грешки, на стойност до 5 475 /пет хиляди четиристотин 

седемдесет и пет/ лв. без ДДС. 

 

 IV. След извършване на горните действия, комисията пристъпи 

към оценка и класиране на офертите, и предложение за сключване на 

договор с класираните на първо място участници, както следва: 

 

 Съгласно методиката за оценка на офертите комплексната оценка се 

извършва както следва: 

 КО = П1х80% + П2х20%, където показател П1 е ценово предложение 

с относителна тежест 80%, а показател П2 е срок за изпълнение с 

относителна тежест 20%. 
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Във връзка с обстоятелството, че до оценка няма допуснати други 

оферти, за всяка една обособена позиция участникът получава Комплексна 

оценка от 100 точки. 

 

Комисията извърши класиране както следва: 

 

По обособена позиция № I: „Чаршафи и спално бельо“:  

1-во място: „ПЕТРОВ 95 – ЮРИ НЕНЧЕВ“ ЕООД 

 

По обособена позиция № II: „Калъфки за възглавници“:  

1-во място: „ПЕТРОВ 95 – ЮРИ НЕНЧЕВ“ ЕООД 

 

По обособена позиция № III: „Хавлиени кърпи“:  

1-во място: „ПЕТРОВ 95 – ЮРИ НЕНЧЕВ“ ЕООД 

 

По обособена позиция № IV: „Покривки“:  

1-во място: „ПЕТРОВ 95 – ЮРИ НЕНЧЕВ“ ЕООД 

 

Комисията, определена да получи, разгледа и оцени офертите, предлага 

за изпълнител на обществената поръчка: 

 

По обособена позиция № I: „Чаршафи и спално бельо“: класираният на 

първо място участник – „ПЕТРОВ 95 – ЮРИ НЕНЧЕВ“ ЕООД. 

 

По обособена позиция № II: „Калъфки за възглавници“: класираният 

на първо място участник – „ПЕТРОВ 95 – ЮРИ НЕНЧЕВ“ ЕООД. 

 

По обособена позиция № III: „Хавлиени кърпи“: класираният на първо 

място участник – „ПЕТРОВ 95 – ЮРИ НЕНЧЕВ“ ЕООД. 

 

По обособена позиция № IV: „Покривки“: класираният на първо място 

участник – „ПЕТРОВ 95 – ЮРИ НЕНЧЕВ“ ЕООД. 

 

За работата си комисията състави и подписа настоящия протокол в 1 

(един) оригинален екземпляр. 

 

Комисията предаде на Възложителя настоящия протокол, заедно с 

цялата документация по разглежданата процедура 

 

  Председател:  

                                           Александър Хрисимов /П/ 

 Членове: 

                                           1. Ирина Колева          /П/ 

                                     2. Веселин Крекмански  /П/ с особено мнение 


