
 

Изх. № 21889/29.12.2016 г. 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

 

За отваряне офертите на участниците в откритата с Решение № 18211/17.10.2016 г. 

на изпълнителния директор на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Събиране, пране, 

дезинфекция, сушене, гладене, опаковане и транспортиране на спално бельо, хавлии, 

хавлиени кърпи, одеяла, покривки, килими и др. в обектите 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 23.11.2016 г., от 13:00 ч., комисия, назначена със Заповед № 1672/23.11.2016 г. 

на изпълнителния директор на ИА “ВКВПД”, в състав: 

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

„Управление на собствеността и жилищен фонд”; 

Членове:1. Боян Савов – главен експерт в отдел “Координация, контрол, 

маркетинг и реклама“, главна дирекция „Военно-почивно дело и военни клубове;  

                      2. Биляна Ангелова – старши счетоводител в отдел “Счетоводство”, 

дирекция “Финанси”, 

се събра 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.  

На заседанието присъстваха:  

1. Ивайло Мидюров - управител на “Делфин-Прим” ЕООД и  

2. Бойко Иванов - управител на “Евро Жоли” ООД. 

Председателят на комисията обяви, че с протокол от 23.11.2016 г. е получил от 

отдел „Административно обслужване, канцелария и архив” 9 (девет) броя оферти, 

подадени за обществена поръчка с предмет: “Събиране, пране, дезинфекция, сушене, 

гладене, опаковане и транспортиране на спално бельо, хавлии, хавлиени кърпи, одеяла, 

покривки, килими и др. в обектите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по 

обособени позиции“, както следва: 

I-ва обособена позиция:  

  Хотел “Флагман” – к.к. „Св.Св. Константин и Елена” 

Хотел “Адмирал” – к.к. „Св.Св. Константин и Елена” 

Хотел “Фрегата” – к.к. „Св.Св. Константин и Елена” 

Хотел “Маяк” – к.к. „Св.Св. Константин и Елена” 

Хотел „Военноморски клуб – Варна“  

Ресторант “Терасата” – к.к. „Св.Св. Константин и Елена” 

Ресторант “Романтик” – к.к. „Св.Св. Константин и Елена” 

Ресторант “Адмирал” – к.к. „Св.Св. Константин и Елена” 

Ресторант “Фрегата” – к.к. „Св.Св. Константин и Елена” 



 

Ресторант “Маяк” – к.к. „Св.Св. Константин и Елена” 

 

II-ра обособена позиция: Хотел „Военен клуб – Велико Търново”  

 

III-та обособена позиция: Хотел „Военен клуб – Свищов”   

 

IV-та обособена позиция:  

Къмпинг „Чайка” – гр. Обзор 

Хотел „Несебър - МО”  

Хотел „Сарафово - МО”  

Хотел „Военен клуб - Бургас” 

 

V-та обособена позиция:  

Хотел „Созопол - МО” – гр. Созопол 

Хотел „Военноморски клуб - Созопол”  

Хотел „Военен клуб - Царево” 

 

VI-та обособена позиция: Хотел „Военен клуб - Сливен”  

 

VII-ма обособена позиция: хотел „Хармония” – к.к. Пампорово 

 

  VIII-ма обособена позиция: ПС „Картела”, местността „Картела” 

 

IX-та обособена позиция: Военен клуб – Карлово 

 

X-та обособена позиция: Военен клуб – Казанлък 

 

XI-та обособена позиция: Военен клуб – Стара Загора 

 

XII-та обособена позиция:  

Хотел „Военен клуб – Плевен“ 

  Дом за ветерани „Орешак”, с. Орешак 

Военен клуб – Троян 

 

XIII-та обособена позиция:  

Хотел „Военен клуб – Гоце Делчев“ 

Хотел „Военен клуб – Благоевград“ 

 

XIV-та обособена позиция:  

Хотел „Олимп” – к.к. Боровец 

ПС „Боровец” – к.к. Боровец 

 

XV. обособена позиция:  

Централен военен клуб – гр. София 

Резиденция „Лозенец” – гр. София 

 

 



 

Подадените оферти са както следва: 

№ Вх. №/дата и час Име на участника 

Обособена 

позиция, за 

която е 

подадена 

офертата 

1. 
Вх. № 13778/18.11.2016 г., 

12:05 ч. 
„Багра” ЕООД I 

2. 
Вх. № 13779/18.11.2016 г., 

12:15 ч. 
“Еврохим груп” ООД 

II, IX, X,  

XI и XII 

3. 
Вх. № 13830/21.11.2016 г., 

12:14 ч. 
“Делфин-Прим” ЕООД XII 

4. 
Вх. № 13853/21.11.2016 г., 

15:38 ч. 
“Сънденс Клийн“ ЕООД 

XIII, XIV  

и XV 

5. 
Вх. № 13882/22.11.2016 г., 

10:05 ч. 
“Невафолинг” ООД I и IV 

6. 
Вх. № 13886/22.11.2016 г., 

10:43 ч. 
“Рефреш” ООД VII 

7. 
Вх. № 13887/22.11.2016 г., 

10:45 ч. 
“Би енд Уай” ООД I 

8. 
Вх. № 13904/22.11.2016 г., 

12:26 ч. 
“Алфа истейт” ЕООД III 

9. 
Вх. № 13926/22.11.2016 г., 

15:51 ч. 
“Евро Жоли” ООД XIV и XV 

 

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 „Багра” ЕООД за I-ва обособена 

позиция и оповести нейното съдържание. Беше констатирано наличието на отделен 

запечатан плик с надпис “Предлагани ценови параметри” за I-ва обособена позиция. 

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

техническото предложение за I-ва обособена позиция и плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри” за I-ва обособена позиция на участника.  

Същите бяха подписани и от управителите на “Евро Жоли” ООД и “Делфин-Прим” 

ЕООД. 

 

2. Комисията отвори опаковката с офертата на “Еврохим груп” ООД за II-ра, IX-та, 

X-та, XI-та и XII-та обособена позиция и оповести тяхното съдържание. Беше 

констатирано наличието на 5 (пет) отделни запечатани плика с надпис “Предлагани 

ценови параметри”, съответно за II-ра, IX-та, X-та, XI-та и XII-та обособена позиция. 



 

Съгласно изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, комисията подписа 

техническите предложения за II-ра, IX-та, X-та, XI-та и XII-та обособена позиция и 

пликовете с надписи „Предлагани ценови параметри” за II-ра, IX-та, X-та, XI-та и XII-та 

обособена позиция.  

Същите бяха подписани  и от управителя на “Евро Жоли” ООД. 

 

3. Комисията отвори опаковката с офертата на “Делфин-Прим” ЕООД за XII-та 

обособена позиция и оповести нейното съдържание. Беше констатирано наличието на 

отделен запечатан плик с надпис “Предлагани ценови параметри” за XII-та обособена 

позиция. 

Съгласно изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, комисията подписа 

техническото предложение за XII-та обособена позиция и плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри” за XII-та обособена позиция на участника.  

Същите бяха подписани и от управителя на “Евро Жоли” ООД. 

 

4. Комисията отвори опаковката с офертата на “Сънденс Клийн“ ЕООД  за XIII-та, 

XIV-та и XV-та обособена позиция и оповести тяхното съдържание. Беше констатирано 

наличието на 3 (три) отделни запечатани плика с надпис “Предлагани ценови 

параметри”, съответно за XIII-та, XIV-та и XV-та обособена позиция. 

Съгласно изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, комисията подписа 

техническите предложения за XIII-та, XIV-та и XV-та обособена позиция и пликовете с 

надпис „Предлагани ценови параметри” за XIII-та, XIV-та и XV-та обособена позиция на 

участника.  

Същите бяха подписани и от управителя на “Делфин-Прим” ЕООД. 

 

5. Комисията отвори опаковката с офертата на “Невафолинг” ООД за I-ва и IV-та 

обособена позиция и оповести тяхното съдържание. Беше констатирано наличието на 

(два) отделни запечатани плика с надпис “Предлагани ценови параметри”, съответно за  

I-ва и IV-та обособена позиция. 

Съгласно изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, комисията подписа 

техническите предложения за I-ва и IV-та обособена позиция и пликовете с надпис 

„Предлагани ценови параметри” за I-ва и IV-та обособена позиция на участника.  

Същите бяха подписани и от управителя на “Делфин-Прим” ЕООД. 

 

6. Комисията отвори опаковката с офертата на “Рефреш” ООД за VII-ма обособена 

позиция и оповести нейното съдържание. Беше констатирано наличието на отделен 

запечатан плик с надпис “Предлагани ценови параметри” за VII-ма обособена позиция. 

Съгласно изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, комисията подписа 

техническото предложение за VII-ма обособена позиция и плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри” за VII-ма обособена позиция на участника.  

Същите бяха подписани и от управителя на “Евро Жоли” ООД. 

 

7. Комисията отвори опаковката с офертата на “Би енд Уай” ООД за I-ва обособена 

позиция и оповести нейното съдържание. Беше констатирано наличието на отделен 

запечатан плик с надпис “Предлагани ценови параметри” за I-ва обособена позиция. 



 

Съгласно изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, комисията подписа 

техническото предложение за I-ва обособена позиция и плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри” за I-ва обособена позиция на участника.  

Същите бяха подписани и от управителя на “Делфин-Прим” ЕООД. 

 

8. Комисията отвори опаковката с офертата на “Алфа истейт” ЕООД за                      

III-та обособена позиция и оповести нейното съдържание. Беше констатирано наличието 

на отделен незапечатан плик с надпис “Предлагани ценови параметри” за III-та 

обособена позиция. 

Съгласно изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, комисията подписа 

техническото предложение за III-та обособена позиция и плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри” за III-та обособена позиция на участника.  

Същите бяха подписани и от управителите на “Евро Жоли” ООД и “Делфин-Прим” 

ЕООД. 

 

9. Комисията отвори опаковката с офертата на “Евро Жоли” ООД за XIV-та и XV-

та обособена позиция и оповести нейното съдържание. Беше констатирано наличието на 

2 (два) отделни запечатани плика с надпис “Предлагани ценови параметри” за XIV-та и 

XV-та обособена позиция. 

Съгласно изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, комисията подписа 

техническите предложения за XIV-та и XV-та обособена позиция и пликовете с надпис 

„Предлагани ценови параметри” за XIV-та и XV-та обособена позиция на участника.  

Същите бяха подписани и от управителите на “Делфин-Прим” ЕООД. 

 

След отваряне на подадените оферти за участие и извършването на предвидените в 

чл. 54, ал. 3, 4 и 5 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 

(ППЗОП) действия, приключи публичното заседание на комисията. 

 

ІІ. На 27.12.2016 г. от 10.00 ч. се проведе закрито заседание на комисията за 

разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Поради 

ползването на платен годишен отпуск от Вяра Тодева и Биляна Ангелова, както и поради 

временна неработоспособност на Боян Савов, комисията заседава в състав: 

 Резервен председател: Надя Петрова – главен експерт в отдел „Обществени 

поръчки”, дирекция „Управление на собствеността и жилищен фонд”; 

 Резервни членове: 1. Диляна Велинова – младши специалист в отдел 

“Счетоводство”, дирекция “Финанси”,  

                                2. Зоя Велкова – главен експерт в Териториален отдел - 

София, главна дирекция „Военно-почивно дело и военни клубове, 

Същите се запознаха със списъка с участниците и представиха декларации за 

обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

На основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, комисията 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 „Багра” ЕООД, вх. № 13778/18.11.2016 г., за I-ва обобособена 

позиция: 

Участникът е представил ЕЕДОП, подписан от пълномощника Златозара Петкова 

Янева. Съгласно чл. 40, ал. 2 от ППЗОП, когато участника е еднолично дружество с 

ограничена отговорност лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, са лицата по             

чл. 147, ал. 1 от Търговския закон. Съгласно чл. 41, ал. 1 от ППЗОП, когато изискванията 

по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица 

подписват един и същ ЕЕДОП.  

Предвид изложеното, участникът не е представил ЕЕДОП подписан от всички 

лица по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП в съответствие с изискванията на Закона за 

обществените поръчки и Правилника за прилагане на закона за обществените 

поръчки. 

 

2. По офертата на “Еврохим груп” ООД, вх. № 13779/18.11.2016 г., за II-ра,      

IX-та, X-та, XI-та и XII-та обобособена позиция: 

Участникът е представил един ЕЕДОП за II-ра, IX-та, X-та, XI-та и XII-та 

обобособена позиция.  

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, участниците трябва да подадат отделни заявления 

за участие със съдържание по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за всяка отделна обособена 

позиция. 
В ЕЕДОП не е представена информация, че участникът е вписани в регистъра на 

обектите с обществено предназначение, съгласно чл. 36, ал. 3 от Закона за здравето и             

чл. 4 от Наредба № 9 от 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на 

публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от 

регионалните здравни инспекции /за обществена пералня/. 

Предвид изложеното, участникът не доказва съответствие с поставените от 

възложителя критерии по отношение на изискванията за годност за упражняване 

на професионална дейност, посочени в Раздел ІІІ.1.1. “Годност за упражняване на 

професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в 

професионални или търговски регистри” от Обявлението за поръчката и т. 1.1. 

“Изисквания за годност за упражняване на професионална дейност” от Раздел ІІ.А. 

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

От представената информация в ЕЕДОП за II-ра, IX-та, X-та, XI-та и XII-та 

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



 

предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за II-ра, IX-та, X-та, XI-та и 

XII-та обобособена позиция, през последните 3 години (считано от датата на подаване на 

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

способности” на ЕЕДОП са изброени услуги за изпиране, дезинфекция, изсушаване на 

бельо, пердета, завеси, килими, пътеки, текстилни материали и други, без да е посочен 

техния обем. 

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

обявлението на обществената поръчка, участниците следва да са изпълнили дейности с 

предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, през последните 3 (три) 

години (считано от датата на подаване на офертата) по обособени позиции, като 

минималния обем за II–ра обособена позиция е 1 500 кг. - пране и 180 кв.м. - килим; за 

IX-та обособена позиция е 1 410 кг. - пране и 180 кв.м. - килим; за X-та обособена 

позиция е мин. 1 410 кг. - пране и 180 кв.м. - килим; за XI-та обособена позиция е 1 410 

кг. - пране и 180 кв.м. - килим; за XII-та обособена позиция е 1 410 кг. - пране и 180 кв.м. 

- килим. 

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

разполага с мин. техническо оборудване необходимо за изпълнение на поръчката за II-ра, 

IX-та, X-та, XI-та и XII-та обобособена позиция. В Част IV. “Критерии за подбор”, т. В 

“Технически и професионални способности” на ЕЕДОП са изброени техническите 

съоръжения, като са посочени 2 бр. Каландър Толкар 750х300 (130кг./ч). 

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

обявлението на обществената поръчка и т. 1.3.2. от Раздел ІІ.А „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 

УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА“ от документацията, участниците следва да 

разполагат с мин. техническо оборудване необходимо за изпълнение на поръчката по 

обособени позиции, както следва:  

За ІІ-ра об. позиция:  

а/ перални машини с общ капацитет минимум 25 кг 

б/ сушилни с общ капацитет минимум 25 кг 

в/ каландър - минимум 1 бр. 

г/ кантар - минимум 1 бр. 

д/ транспортно средство – 1 бр. 

За IX–та об. позиция:  

а/перални машини с общ капацитет мин. 25 кг 

б/сушилни с общ капацитет мин. 25 кг 

в/каландър - мин. 1 бр. 

г/кантар - мин. 1 бр. 

д/тран. средство - 1 бр. 

За X–та об. позиция:  

а/перални машини с общ капацитет мин. 25 кг 

б/сушилни с общ капацитет мин. 25 кг 

в/каландър - мин. 1 бр. 

г/кантар - мин. 1 бр. 

д/тран. средство - 1 бр. 

За XI–та об. позиция:  

а/перални машини с общ капацитет мин. 25 кг 

б/сушилни с общ капацитет мин. 25 кг 

в/каландър - мин. 1 бр. 



 

г/кантар - мин. 1 бр. 

д/тран. средство - 1 бр. 

За XII–та об. позиция:  

а/перални машини с общ капацитет мин. 25 кг 

б/сушилни с общ капацитет мин.  25 кг 

в/каландър - мин. 1 бр. 

г/кантар - мин. 1 бр. 

д/тран. средство - 1 бр. 

Съгласно т. 1.3.2. от Раздел ІІ.А „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В 

ПРОЦЕДУРАТА“ от документацията, ако участник участва за повече от една обособена 

позиция, следва да разполага с минимум общото минимално техническо оборудване в 

зависимост от обособените позиции, за които участва в съответствие с минималните 

изисквания посочени в документацията за съответната обособена позиция. 

Предвид изложеното, участникът не доказва съответствие с поставените от 

възложителя критерии по отношение на техническите и професионални 

възможности за II-ра, IX-та, X-та, XI-та и XII-та обобособена позиция, посочени в 

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

поръчката и т. 1.3. “Изисквания за технически и професионални способности” от 

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

поръчката. 

  

3. По офертата на “Делфин-Прим” ЕООД, вх. № 13830/21.11.2016 г., за XII-та 

обобособена позиция: 

Участникът е представил ЕЕДОП за XII-та обобособена позиция.  

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 XII-

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

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

способности” на ЕЕДОП са изброени услуги за пране на хотелско бельо и килими, без да 

е посочен техния обем. 

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

обявлението на обществената поръчка, участниците следва да са изпълнили дейности с 

предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, през последните 3 (три) 

години (считано от датата на подаване на офертата) по обособени позиции, като 

минималния обем за XII-та обособена позиция е 1 410 кг. - пране и 180 кв.м. – килим. 

Предвид изложеното, участникът не доказва съответствие с поставените от 

възложителя критерии по отношение на техническите и професионални 

възможности за XII-та обобособена позиция, посочени в Раздел ІІІ.1.3. “Технически 

и професионални възможности” от Обявлението за поръчката и т. 1.3. “Изисквания 

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

участниците в процедурата” от документацията на поръчката. 

 

4. По офертата на “Сънденс Клийн“ ЕООД, вх. № 13853/21.11.2016 г., за XIII-та, 

XIV-та и XV-та обобособена позиция: 

 Участникът е представил ЕЕДОП за XIII-та, ЕЕДОП за XIV-та и ЕЕДОП за XV-та 

обособена позиция. 



 

От представената информация в ЕЕДОП за XIII-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 XIII-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” на ЕЕДОП са изброени услуги за пране, сушене, гладене 

на текстил и пране на килими с посочен обем в кг., без да е посочен необходимия обем в 

кв.м. за килими. 

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

обявлението на обществената поръчка, участниците следва да са изпълнили дейности с 

предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, през последните 3 (три) 

години (считано от датата на подаване на офертата) по обособени позиции, като 

минималния обем за XIII-та обособена позиция е 5 000 кг. - пране и 240 кв.м. – килим. 

Предвид изложеното, за XIII-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. 1.3. 

“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 XIV-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 XIV-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” на ЕЕДОП са изброени услуги за пране, сушене, гладене 

на текстил и пране на килими с посочен обем в кг., без да е посочен необходимия обем в 

кв.м. за килими. 

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

обявлението на обществената поръчка, участниците следва да са изпълнили дейности с 

предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, през последните 3 (три) 

години (считано от датата на подаване на офертата) по обособени позиции, като 

минималния обем за XIV-та обособена позиция е 11 500 кг. - пране и 330 кв.м. - килим. 

Предвид изложеното, за XIV-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. 1.3. 

“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 XV-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 XV-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” на ЕЕДОП са изброени услуги за пране, сушене, гладене 

на текстил и пране на килими с посочен обем в кг., без да е посочен необходимия обем в 

кв.м. за килими. 

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

обявлението на обществената поръчка, участниците следва да са изпълнили дейности с 

предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, през последните 3 (три) 



 

години (считано от датата на подаване на офертата) по обособени позиции, като 

минималния обем за XV-та обособена позиция е 850 кг. - пране и 240 кв.м. – килим. 

Предвид изложеното, за XV-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. 1.3. 

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

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

 

5. По офертата на “Невафолинг” ООД, вх. № 13882/22.11.2016 г., за I-ва и IV –та 

обобособена позиция. 

Участникът е представил един ЕЕДОП за I-ва и IV-та обобособена позиция.  

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, 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 за I-ва и IV-та обобособена позиция и 

приложените заверени копия на удостоверения и препоръки за извършени услуги (общо 

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

идентични или сходни с тези на поръчката за I-ва и IV-та обобособена позиция, през 

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

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

услуги за пране на чаршафи, одеяла, спално облекло, работно облекло, завеси, одеяла, 

халии, килими и др., без да е посочен техния обем. 

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

обявлението на обществената поръчка, участниците следва да са изпълнили дейности с 

предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, през последните 3 (три) 

години (считано от датата на подаване на офертата) по обособени позиции, като 

минималния обем за I-ва обособена позиция е 25 000 кг. - пране и 100 кв.м. – килим, а за 

IV-та обособена позиция е 19 000 кг. - пране и 72 кв.м. - килим; 

Предвид изложеното, участникът не доказва съответствие с поставените от 

възложителя критерии по отношение на техническите и професионални 

възможности за за I-ва и IV-та обобособена позиция, посочени в Раздел ІІІ.1.3. 

“Технически и професионални възможности” от Обявлението за поръчката и т. 1.3. 



 

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

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

 

6. По офертата на “Рефреш” ООД, вх. № 13886/22.11.2016 г., за VII-ма 

обобособена позиция. 

Участникът е представил ЕЕДОП за VII-ма обобособена позиция.  

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                

VII-ма обобособена позиция, през последните 3 години (считано от датата на подаване на 

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

способности” на ЕЕДОП са изброени услуги за пране на спално бельо, хавлии, хавлиени 

кърпи, одеяла, килими и др., без да е посочен техния обем. 

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

обявлението на обществената поръчка, участниците следва да са изпълнили дейности с 

предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, през последните 3 (три) 

години (считано от датата на подаване на офертата) по обособени позиции, като 

минималния обем за VII-ма обособена позиция е 11 250 кг. - пране и 60 кв.м. - килим. 

Предвид изложеното, участникът не доказва съответствие с поставените от 

възложителя критерии по отношение на техническите и професионални 

възможности за VII-ма обобособена позиция, посочени в Раздел ІІІ.1.3. “Технически 

и професионални възможности” от Обявлението за поръчката и т. 1.3. “Изисквания 

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

участниците в процедурата” от документацията на поръчката. 

 

7. По офертата на “Би енд Уай” ООД, вх. № 13904/22.11.2016 г., за I-ва 

обобособена позиция. 

Участникът е представил ЕЕДОП за I-ва обобособена позиция.  

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 I-ва 

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

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

способности” на ЕЕДОП са изброени услуги за пране на спално бельо, хавлии, хавлиени 

кърпи, одеяла, килими и др., без да е посочен техния обем. 

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

обявлението на обществената поръчка, участниците следва да са изпълнили дейности с 

предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, през последните 3 (три) 

години (считано от датата на подаване на офертата) по обособени позиции, като 

минималния обем за I-ва обособена позиция е 25 000 кг. - пране и 100 кв.м. - килим. 

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

участникът разполага с мин. техническо оборудване необходимо за изпълнение на 

поръчката за I-ва обобособена позиция. В Част IV. “Критерии за подбор”, т. В 

“Технически и професионални способности” на ЕЕДОП са изброени техническите 

съоръжения, но не е посочен кантар. 

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

на обществената поръчка, участниците следва да разполагат с мин. техническо 

оборудване необходимо за изпълнение на поръчката по обособени позиции, като за І-ва 

обособена позиция е, както следва:  



 

а/перални машини с общ капацитет мин. 50 кг 

б/сушилни с общ капацитет мин. 50 кг 

в/каландър - мин. 1 бр. 

г/кантар - мин. 1 бр. 

д/ транспортно средство - 1 бр. 

 

Предвид изложеното, участникът не доказва съответствие с поставените от 

възложителя критерии по отношение на техническите и професионални 

възможности за I-ва обобособена позиция, посочени в Раздел ІІІ.1.3. “Технически и 

професионални възможности” от Обявлението за поръчката и т. 1.3. “Изисквания 

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

участниците в процедурата” от документацията на поръчката. 

 

8. По офертата на “Алфа истейт” ЕООД, вх. № 13778/18.11.2016 г., за III-та 

обобособена позиция. 

При отварянето на опаковата на откритото заседание на комисията е констатирано, 

че ценовото предложение на участника е в незапечатан плик.  

Съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП и т. 2 от Раздел VI „ОФОРМЯНЕ И 

ПОДГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА„ от документацията за участие „Попълненият образец 

за всяка обособена позиция се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис “Предлагани ценови параметри”. В същия плик се поставят и всички други 

документи, съдържащи информация за ценовите параметри или начина на формирането 

им, съгласно изискванията на възложителя“.  

Предвид изложеното и на основание чл. 107, ал. 1 от ЗОП, комисията предлага 

на Възложителя, участникът да бъде отстранен от по-нататъшно участие в 

процедурата. 

 

9. По офертата на “Евро Жоли” ООД, Вх. № 13926/22.11.2016 г., за XIV-та и XV-

та обобособена позиция: 

Участникът е представил един ЕЕДОП за XIV-та и XV-та обобособена позиция.  

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, участниците трябва да подадат отделни заявления 

за участие със съдържание по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за всяка отделна обособена 

позиция. 



 

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 (пет) 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 № 1672/23.11.2016 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 29.12.2016 

година. 

 

КОМИСИЯ: 

 

Председател: Надя Петрова ............/п/.................... 

 

Членове: 1. Диляна Велинова........../п/..................... 

 

                  2. Зоя Велкова............../п/........................ 


