
Р Е Ш Е Н И Е 
 

НА 
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 

“ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” 
 

29.06.2017 г.                             № 8691           гр. София 
 

Съдържание: За прекратяване на oбществена поръчка с предмет: „Доставка на 
строителни, ВиК, електро и дърводелски материали и инструменти за 
нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, по 
обособени позиции“ за I-ва, II-ра, III-та, IV-та, V-та, VI-та и VII-ма 
обособена позиция. 

 
На основание чл. 22, ал. 1, т. 8, чл. 110, ал. 1, т. 2 и чл. 110, ал. 2, т. 2 от Закона 

за обществените поръчки (ЗОП), Решение № 3795/15.03.2017 г., за откриване на 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 
строителни, ВиК, електро и дърводелски материали и инструменти за нуждите 
на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции“, 
публикувана в Регистъра на обществените поръчки на Агенцията по обществени 
поръчки с № 00515-2017-0003 и на интернет страницата на ИА „Военни клубове и 
военно-почивно дело“, профил на купувача, http://militaryclubs.bg/node/835, 
 

РЕШИХ: 
 

І. На основание чл. 110, ал. 2, т. 2 от ЗОП прекратявам откритата процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на строителни, ВиК, електро 
и дърводелски материали и инструменти за нуждите на ИА “Военни клубове и 
военно-почивно дело”, по обособени позиции“, за следните обособени позиции: 

- III-та обособена позиция: Отдел „Представителни обекти на МО“ 
- IV-та обособена позиция: Териториален отдел – София 
- V-та обособена позиция: Териториален отдел – Пловдив 
- VI-та обособена позиция: Териториален отдел - Варна 
- VII-ма обособена позиция:Териториален отдел – Бургас 
 
Мотиви: 
Съгласно Протокол № 1 с изх. № 5902/03.05.2017 г., Протокол № 2 с изх.          

№ 7577/09.06.2017 г. и Доклад с изх. № 7963/19.06.2017 г. от работата на комисията, 
налице е само една оферта - на „Сити билд студио“ ООД, която отговаря на 
предварително обявените условия на поръчката, като за този участник не са налице 
основания за отстраняване от процедурата и отговаря на критeриите за подбор. По 
този начин е невъзможно извършването на сравнение на единствена подхояща 
оферта в конкурентна среда, за да бъде избрана икономически най-изгодната 
оферта. Класирането само на един участник може да доведе до нарушаване на 
принципа на свободна конкуренция, като това води до невъзможност да се сравни 
офертата в конкурентна среда. Липсва важен елемент при съблюдаване целите на 
Закона за обществените поръчки, а именно конкурентност и състезателност между 



 

 

повече от една оферта, както и на принципите за осигуряване на свободна 
конкуренция и пропорционалност предвидени в чл. 2, ал. 1 от ЗОП. 

 
II. На основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП прекратявам откритата процедура 

за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на строителни, ВиК, 
електро и дърводелски материали и инструменти за нуждите на ИА “Военни 
клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции“, за следните обособени 
позиции: 

- I-ва обособена позиция: Отдел „Жилищен фонд“ 
- II-ра обособена позиция: Централно управление 
 
Мотиви: 
1. За І-ва обособена позиция: Отдел „Жилищен фонд“  
До отваряне на ценовите предложения по І-ва обособена позиция е допусната 

само офертата на „Сити билд студио“ ООД. При разглеждане на ценовото 
предложение на дружеството, комисията е констатирала аритметична грешка при 
изчисляване на общата цена в Приложение № 3.1. 

При проверка на ценовото предложениe, комисията е установила следното: 
- на ред № 8 „Клещи“ от раздел VII. „Военно общежитие в град Казанлък“ - 

няма посочена ед. цена в колона 5. 
- на редове №№ 9, 10, 11 и 12 от раздел VIII. „Сектор „Жилища“ – град 

София – при произведението от съответното количества и ед. цена са 
допуснати аритметични грешки. 

- на ред № 7 „Патрони /секретни симетрични/ 31х31“ от раздел VII. „Военно 
общежитие в град Казанлък“ - няма посочена ед. цена в колона 5. 

Според процедурата и приложените към нея образци, участниците в 
обществената поръчка следва да оферират единична цена за всеки материал, обща 
стойност на база произведението на единичната цена и посоченото прогнозно 
количество и обща цена на офертата, съставляваща сумата от общата стойност на 
всеки един от разделите. По този начин не става ясно, каква точно е общата цена за 
изпълнението на обществената поръчка за І-ва обособена позиция, поради което 
подадената оферта не отговаря на условията за представяне. 

 
2. За ІI-ра обособена позиция: Централно управление  
До отваряне на ценовите предложения по ІI-ра обособена позиция е допусната 

само офертата на „Сити билд студио“ ООД. При разглеждане на ценовото 
предложение на дружеството, комисията е констатирала аритметична грешка при 
изчисляване на общата цена в Приложение № 3.2. 

При проверка на ценовото предложение, комисията е установила следното: 
- на ред № 2 „Патрон секретен – ямков 30/30 по БДС или DIN, месинг/метал“ 

от раздел III. „Строителни и дърводелски материали“ няма посочена обща 
цена в колона 6. 

- На ред  № 3 „Брава секретна 90 мм“ от раздел III. „Строителни и 
дърводелски материали“ няма посочена ед. цена в колона 5. 

Според процедурата и приложените към нея образци, участниците в 
обществената поръчка следва да оферират единична цена за всеки материал, обща 



 

 

стойност на база произведението на единичната цена и посоченото прогнозно 
количество и обща цена на офертата, съставляваща сумата от общата стойност на 
всеки един от разделите. По този начин не става ясно, каква точно е общата цена за 
изпълнението на обществената поръчка за ІI-ра обособена позиция, поради което 
подадената оферта не отговаря на условията за представяне. 
 

III. Отстранявам от участие в процедуарата: 
1. Участникът „Сити билд студио“ ООД с ЕИК: 201041482 за I-ва обособена 

позиция 
Мотиви за отстраняване: 
При разглеждане на ценовото предложение на участникът „Сити билд студио“ 

ООД, комисията е констатирала аритметична грешка при изчисляване на общата 
цена в Приложение № 3.1. 

При проверка на ценовото предложените е установено от комисията, че: 
- на ред № 8 „Клещи“ от раздел VII. „Военно общежитие в град Казанлък“ - 

няма посочена ед. цена в колона 5. 
- на редове №№ 9, 10, 11 и 12 от раздел VIII. „Сектор „Жилища“ – град 

София – при произведението от съответното количества и ед. цена са 
допуснати аритметични грешки. 

- на ред № 7 „Патрони /секретни симетрични/ 31х31“ от раздел VII. „Военно 
общежитие в град Казанлък“ - няма посочена ед. цена в колона 5. 

Според процедурата и приложените към нея образци, участниците в 
обществената поръчка следва да оферират единична цена за всеки материал, обща 
стойност на база произведението на единичната цена и посоченото прогнозно 
количество и обща цена на офертата, съставляваща сумата от общата стойност на 
всеки един от разделите. По този начин не става ясно, каква точно е общата цена за 
изпълнението на обществената поръчка за І-ва обособена позиция, поради което 
подадената оферта не отговаря на условията за представяне и на основание чл. 107, 
т. 2, буква „а“ от ЗОП, комисията е предложила участникът да бъде отстранен от 
участие в обществената поръчка за І-ва обособена позиция. 

 
2. Участникът „Сити билд студио“ ООД с ЕИК: 201041482 за ІI-ра обособена 

позиция 
Мотиви за отстраняване: 
При разглеждане на ценовото предложение на участника „Сити билд студио“ 

ООД, комисията е констатирала аритметична грешка при изчисляване на общата 
цена в Приложение № 3.2. 

При проверка на ценовото предложените комисията установи, че: 
- на ред № 2 „Патрон секретен – ямков 30/30 по БДС или DIN, месинг/метал“ 

от раздел III. „Строителни и дърводелски материали“ няма посочена обща 
цена в колона 6. 

- На ред  № 3 „Брава секретна 90 мм“ от раздел III. „Строителни и 
дърводелски материали“ няма посочена ед. цена в колона 5. 

  Според процедурата и приложените към нея образци, участниците в 
обществената поръчка следва да оферират единична цена за всеки материал, обща 
стойност на база произведението на единичната цена и посоченото прогнозно 



 

 

количество и обща цена на офертата, съставляваща сумата от общата стойност на 
всеки един от разделите. По този начин не става ясно, каква точно е общата цена за 
изпълнението на обществената поръчка за IІ-ра обособена позиция, поради което 
подадената оферта не отговаря на условията за представяне и на основание чл. 107, 
т. 2, буква „а“ от ЗОП, комисията е предложила участникът да бъде отстранен от 
участие в обществената поръчка за IІ-ра обособена позиция. 

 
3. Участникът „ТЕРАЗИД” EООД с ЕИК: 121057660 за I-ва, II-ра, III-та, IV-та, 

V-та, VI-та и VII-ма обособена позиция 
Мотиви за отстраняване: 
При разглеждане на допълнително представените документи с вх.          

№ 5311/05.05.2017 г., комисията е установила, че представения сертификат по 
стандарт ISO 9001:2008 с № BG 120357Q е с обхват „Производство и търговия със 
строителни смеси, мазилки и бои“ и не отговаря на предмета на поръчката, който е 
доставка на строителни, ВиК, електро и дърводелски материали и инструменти. 

Съгласно Раздел ІІІ.1.3. “Технически и професионални способности” от 
обявлението на обществената поръчка, участниците следва да прилагат система за 
управление на качеството EN ISO 9001:2008 или еквивалентна (с обхват, приложим 
към предмета на обществената поръчка).  

Предвид изложеното и констатациите на комисията в Протокол № 2 с изх.           
№ 7577/09.06.2017 г., 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. 1.2.1. от Раздел ІІ.А. “Изисквания 
към участниците в процедурата” от документацията на поръчката, поради което  на 
основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, комисията е предложила участникът да бъде 
отстранен от процедурата за I-ва, II-ра, III-та, IV-та, V-та, VI-та и VII-ма обособена 
позиция. 
 

ІII. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящото решение да се изпрати на 
участниците в тридневен срок от издаването му и да се публикува заедно с 
протоколите и доклада на комисията в профила на купувача на URL адрес: 
http://militaryclubs.bg/node/835. 

 
IV. На основание чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП настоящото решение подлежи на 

обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от 
получаването му.  
 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА 
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 
“ВОЕННИ КЛУБОВЕ И  
ВОЕННО - ПОЧИВНО ДЕЛО”: 
                           
                      /п/ 
             ВАЛЕРИ КРЪСТАНОВ СТОЯНОВ 


