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ПРОТОКОЛ № 2 
 

за разглеждането на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП от офертите на участниците 

за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор в 

процедура по възлагане на обществена поръчка за „ДОСТАВКА“ по реда на Част II от ЗОП- 

чрез открита процедура, с предмет: „ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ“, 

чието изпълнение е разделено на 2 /две/ обособени позиции, както следва: Обособена позиция 

№ 1: „Доставка на обзавеждане и оборудване за нови социални жилища в град Смолян“; 

Обособена позиция № 2: „Доставка на обзавеждане и оборудване за Дневен център за 

подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства в град Смолян“, 

която обществена поръчка е открита с Решение на възложителя № 3 от 28.02.2019 г. 

вписано заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на Обществени поръчки при 

Агенцията по обществени поръчки под уникален индентификационен номер 00092-2019-0004 

и публикувано заедно с одобрените с него обявление за общетвена поръчка и документацията 

на интернет сайта на възложителя - https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2565  
 

Днес, 10.10.2019 г., в 10:00 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж 

на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, в 

изпълнение на Заповед № ОП- 9 от 12.04.2019г. на кмета на община Смолян се събра комисия 

в следния състав: 

Председател:  

инж. Васка Караджова - директор на дирекция „СИиОС“ в община Смолян  

Членове: 

Милена Пенчева- гл. експерт в Дирекция „СИиОС“ при община Смолян 

Недка Кисьова - ст. експерт в дирекция „ФСДБ и ЧР и ФД“ в община Смолян  

Надежда Фотева- Милева- мл.експерт в дирекция „МППОД“ в община Смолян 

Станка Делирадева– старши юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян  
 

 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.103, ал.3 

и 5, чл.104, ал.1, 4 и 6 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.54, ал.7-11 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/ 
1
. 

 

1. Комисията пристъпи към разглеждане на офертите на участниците по обособени 

позиции за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

включително установяване на наличието на липси, непълноти или несъответствия на 

                                                 
1
 Съгласно разпоредбата на §131, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби към 

Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 86 от 2018 г., 

в сила от 1.03.2019 г.) възлагането на настоящата обществена поръчка се приключва по 

реда, действащ към момента на откриването й. При позоваването на разпоредби от Закона 

за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 

следва да се имат предвид редакциите им, които са в сила към момента на откриване на 

настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка. 
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информацията, както и нередовности или фактически грешки, при което бяха извършени 

следните действия и бяха направени следните констатации: 
 

Обособена позиция № 1:  

 „ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ ЗА НОВИ СОЦИАЛНИ 

ЖИЛИЩА В ГРАД СМОЛЯН“ 
 

 

 

 

1. 

"СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ" ЕООД 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил Опис на представените документи /на хартиен носител/, 

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в електронен вид, 

цифрово подписани и приложени на подходящи оптични носители към пакета 

документи за участие в процедурата, във формат, който не позволява редактиране на 

тяхното съдържание/ за обособена позиция № 1 и за обособена позиция № 2. 

С подадената оферта участникът е обективирал воля за участие по всички обособени 

позиции. В разпоредбите на чл.46, ал.4 от ЗОП изрично е предвидена възможност,  

когато предметът на поръчката включва няколко обособени позиции, възложителят 

да определи дали офертите могат да бъдат подавани за една, за няколко или за всички 

обособени позиции. Във връзка с предоставената законова възможност в обявлението 

за обществената поръчка възложителят изрично е посочил, в Раздел II, т. 1.6., че 

оферти могат да бъдат подавани за само една обособена позиция. Въпреки 

поставеното от възложителя условие участникът е представил оферта, с която 

недвусмислено е обективирал волята си за участие по обособена позиция 1 и по 

обособена позиция 2. Комисията  не разполага с правомощия за промяна на волята на 

участника и за избор само на една обособена позиция, по която да бъде разгледана и 

класирана офертата на участника. Посоченото обстоятелство обуславя нередовност  

на офертата, несъответствие с изискванията на възложителя и извод, че участникът 

не е представил оферта, която да отговаря на предварително обявените условия на 

възложителя, както и че не е изпълнил задължението по чл.101, ал.5 от ЗОП при 

изготвянето на офертата да се придържа точно към обявените от възложителя  

условия. При констатираното несъответствие се препятства възможността за 

допускане и класиране на офертата в частта за настоящата обособена позиция. 
 

 

 

 

2. 

Кооперация "ПАНДА" 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил Опис на представените документи /на хартиен носител/, 

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в електронен вид, 

цифрово подписани и приложени на подходящи оптични носители към пакета 

документи за участие в процедурата, във формат, който не позволява редактиране на 

тяхното съдържание/ за обособена позиция № 1 и за обособена позиция № 2. 

С подадената оферта участникът е обективирал воля за участие по всички обособени 

позиции. В разпоредбите на чл.46, ал.4 от ЗОП изрично е предвидена възможност,  

когато  предметът на поръчката включва няколко обособени позиции, възложителят 
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да определи дали офертите могат да бъдат подавани за една, за няколко или за всички 

обособени позиции. Във връзка с предоставената законова възможност в обявлението 

за обществената поръчка възложителят изрично е посочил, в Раздел II, т. 1.6., че 

оферти могат да бъдат подавани за само една обособена позиция. Въпреки 

поставеното от възложителя условие участникът е представил оферта, с която 

недвусмислено е обективирал волята си  за  участие  по обособена  позиция 1 и по 

обособена позиция 2. Комисията  не разполага с правомощия за промяна на волята на 

участника и за избор само на една обособена позиция, по която да бъде разгледана и 

класирана офертата на участника. Посоченото обстоятелство обуславя нередовност  

на офертата, несъответствие с изискванията на възложителя и извод, че участникът 

не е представил оферта, която да отговаря на предварително обявените условия на 

възложителя, както и че не е изпълнил задължението по чл.101, ал.5 от ЗОП при 

изготвянето на офертата да се придържа точно към обявените от възложителя  

условия. При констатираното несъответствие се препятства възможността за 

допускане и класиране на офертата в частта за настоящата обособена позиция. 
 

 

 

 

3. 

"ГЪРКОВ КОНСУЛТ" ЕООД 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил Опис на представените документи /на хартиен носител/, 

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в електронен вид, 

цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи 

за участие в процедурата, във формат, който не позволява редактиране на неговото 

съдържание/ за обособена позиция № 1 и за обособена позиция № 2. 

С подадената оферта участникът е обективирал воля за участие по всички обособени 

позиции. В разпоредбите на чл.46, ал.4 от ЗОП изрично е предвидена възможност,  

когато  предметът на поръчката включва няколко обособени позиции, възложителят 

да определи дали офертите могат да бъдат подавани за една, за няколко или за всички 

обособени позиции. Във връзка с предоставената законова възможност в обявлението 

за обществената поръчка възложителят изрично е посочил, в Раздел II, т. 1.6., че 

оферти могат да бъдат подавани за само една обособена позиция. Въпреки 

поставеното от възложителя условие участникът е представил оферта, с която 

недвусмислено е обективирал волята си  за  участие  по обособена  позиция 1 и по 

обособена позиция 2. Комисията  не разполага с правомощия за промяна на волята на 

участника и за избор само на една обособена позиция, по която да бъде разгледана и 

класирана офертата на участника. Посоченото обстоятелство обуславя нередовност  

на офертата, несъответствие с изискванията на възложителя и извод, че участникът 

не е представил оферта, която да отговаря на предварително обявените условия на 

възложителя, както и че не е изпълнил задължението по чл.101, ал.5 от ЗОП при 

изготвянето на офертата да се придържа точно към обявените от възложителя  

условия. При констатираното несъответствие се препятства възможността за 

допускане и класиране на офертата в частта за настоящата обособена позиция. 
 

 
 

"КЕМИ ДИЗАЙН" ООД 
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 4. 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил Опис на представените документи /на хартиен носител/, но 

не е представил Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в 

електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към 

пакета документи за участие в процедурата, във формат, който не позволява 

редактиране на неговото съдържание/. 

 Участникът с липсата на представяне на единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП)  

 Не е удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в т.2 от Раздел III.2.2 от обявлението за 

обществената поръчка и т.1 и 2 от Раздел II „Изисквания към 

участниците – лично състояние“ от Указания за подготовка на 

офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като не е декларирал в съответните указани раздели на 

Част III от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), че за него не е налице никое от обстоятелствата за 

отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в 

националното законодателство и документацията за обществената 

поръчка, а именно, че за него не са налице обстоятелствата за 

отстраняване в т.2 от Раздел III.2.2 от обявлението за обществената 

поръчка и т.7 и т.8 от Раздел I „Участници“ от Указания за 

подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

неразделна част от документацията за обществена поръчка, 

представляващи Книга IІ, като не е посочил в Част III, Раздел Г от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че 

за него не се прилагат специфичните национални основания за 

изключване, които са посочени в обявлението или в документацията 

за обществената поръчка, включващи липса на свързаност с друг 

участник в процедурата и на обстоятелствата за отстраняване по 

чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие 

на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в Раздел 

III.1.3 от обявлението за обществената поръчка и т.3 от Раздел III 

„Изисквания към участниците – критерии за подбор (минимални 

изисквания за допустимост)“ от Указания за подготовка на офертата 

и ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, 

неразделна част от документацията за обществена поръчка, а 

именно: не е удостоверил, че през последните 3 /три/ години от дата 

на подаване на офертата е изпълнил дейности с предмет и обем, 
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идентични или сходни с тези на поръчката, а именно доставка/и на 

минимум 600 /шестстотин/ единици обзавеждане (мебелировка) 

и/или оборудване (техника), и/или сходно (еквивалентно) 

обзавеждане и/или оборудване. 

Забележка: При подаване на офертата обстоятелството се 

удостоверява в Част ІV, раздел В, т.1 б от единния европейски документ 

за обществени поръчки (ЕЕДОП), като се попълва информация за 

извършените през референтния период основни доставки от посочения 

вид с посочване на сумите, датите и получателите, независимо дали са 

публични или частни субекти. 

Вслучаитеначл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП изискването се доказва със списък 

на доставките, които са идентични или сходни с предмета на 

обществената поръчка, с посочване на стойностите,  датите и 

получателите, заедно с доказателство/а за извършената/ите доставка/и. 

Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 

фактическа грешка, на основание чл.54, ал.8, ал. 10 от ППЗОП комисията 

единодушно реши да изиска от участника в срок от 5 /пет/ работни дни от 

получаване на настоящия протокол да представи: Нов/нови Единен/ни 

европейски документ/и за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или други документи 

на участника, които съдържат променена и/или допълнена информация и в 

които са отразени констатациите на комисията в съответствие със ЗОП и 

изискванията на документацията за участие и обявлението за обществена 

поръчка. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти 

и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 

оферти. 
 

Обособена позиция № 2:  

„ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА 

ПОДКРЕПА НА ЛИЦА С РАЗЛИЧНИ ФОРМИ НА ДЕМЕНЦИЯ И ТЕХНИТЕ 

СЕМЕЙСТВА В ГРАД СМОЛЯН“ 
 

 

 

 

1

 1. 

 

"ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ" ЕООД 
 

 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил изготвени Опис на представените документи /на хартиен 

носител/, Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в 

електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към 

пакета документи за участие в процедурата, във формат, който не позволява 

редактиране на неговото съдържание/, като поради неприложимостта им не са 

представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие 

от документ за създаване на обединение.  

 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП)  

 Е удостоверил: 
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 Съответствието си с изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в т.2 от Раздел III.2.2 от обявлението за 

обществената поръчка и т.1 и 2 от Раздел II „Изисквания към 

участниците – лично състояние“ от Указания за подготовка на 

офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като изрично е декларирал в съответните указани раздели 

на Част III от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), че за него не е налице никое от обстоятелствата за 

отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в 

националното законодателство и документацията за обществената 

поръчка, а именно, че за него не са налице обстоятелствата за 

отстраняване по в т.2 от Раздел III.2.2 от обявлението за 

обществената поръчка и т.7 и т.8 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, представляващи Книга IІ, като изрично е посочил в Част 

III, Раздел Г от Единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП), че за него не се прилагат специфичните 

национални основания за изключване, които са посочени в 

обявлението или в документацията за обществената поръчка, 

включващи  липса на свързаност с друг участник в процедурата и на 

обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици; 

 Не е удостоверил: 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в Раздел 

III.1.3 от обявлението за обществената поръчка и т.3 от Раздел III 

„Изисквания към участниците – критерии за подбор (минимални 

изисквания за допустимост)“ от Указания за подготовка на офертата 

и ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, 

неразделна част от документацията за обществена поръчка, а 

именно: не е удостоверил, че през последните 3 /три/ години от дата 

на подаване на офертата е изпълнил дейности с предмет и обем, 

идентични или сходни с тези на поръчката, а именно доставка/и на 

минимум 200 (двеста) единици обзавеждане (мебелировка) и/или 

оборудване (техника). В Част IV, раздел В, поле „Извършени 

доставки от конкретния вид“ от Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП), участникът е попълнил информация 

за извършените през референтния основни доставки, с посочване на 

сумите, датите и получателите, както следва: доставка на офис 

столове за НАП - Централно Управление, гр. София изпълнена от 

13.03.2018г. до 10.07.2018г.; доставка за Община Горна Малина на 

обзавеждане и оборудване, изпълнена от 03.08.2018г. до 
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30.09.2018г., но не е посочена информация за броя на доставените 

единици обзавеждане (мебелировка) и/или оборудване (техника), в 

резултат на което не е видно дали участникът е изпълнил дейности 

с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката. 

 Участникът не е попълнил наименованието на обособената позиция 

в Част II, Раздел А от Единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП), поле за съответна обособена позция по която 

участва.  

Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 

фактическа грешка, на основание чл.54, ал.8, ал. 10 от ППЗОП комисията 

единодушно реши да изиска от участника в срок от 5 /пет/ работни дни от 

получаване на настоящия протокол да представи: Нов/нови Единен/ни 

европейски документ/и за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или други документи 

на участника, които съдържат променена и/или допълнена информация и в 

които са отразени констатациите на комисията в съответствие със ЗОП и 

изискванията на документацията за участие и обявлението за обществена 

поръчка. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти 

и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 

оферти. 
 

 

 

 

2. 

"СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ" ЕООД  

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил Опис на представените документи /на хартиен носител/, 

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в електронен вид, 

цифрово подписани и приложени на подходящи оптични носители към пакета 

документи за участие в процедурата, във формат, който не позволява редактиране на 

тяхното съдържание/ за обособена позиция № 1 и за обособена позиция № 2. 

С подадената оферта участникът е обективирал воля за участие по всички обособени 

позиции. В разпоредбите на чл.46, ал.4 от ЗОП изрично е предвидена възможност,  

когато  предметът на поръчката включва няколко обособени позиции, възложителят 

да определи дали офертите могат да бъдат подавани за една, за няколко или за всички 

обособени позиции. Във връзка с предоставената законова възможност в обявлението 

за обществената поръчка възложителят изрично е посочил, в Раздел II, т. 1.6., че 

оферти могат да бъдат подавани за само една обособена позиция. Въпреки 

поставеното от възложителя условие участникът е представил оферта, с която 

недвусмислено е обективирал волята си за участие по обособена позиция 1 и по 

обособена позиция 2. Комисията  не разполага с правомощия за промяна на волята на 

участника и за избор само на една обособена позиция, по която да бъде разгледана и 

класирана офертата на участника. Посоченото обстоятелство обуславя нередовност  

на офертата, несъответствие с изискванията на възложителя и извод, че участникът 

не е представил оферта, която да отговаря на предварително обявените условия на 

възложителя, както и че не е изпълнил задължението по чл.101, ал.5 от ЗОП при 

изготвянето на офертата да се придържа точно към обявените от възложителя  
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условия. При констатираното несъответствие се препятства възможността за 

допускане и класиране на офертата в частта за настоящата обособена позиция. 
 

 

 

 

3. 

Кооперация "ПАНДА" 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил Опис на представените документи /на хартиен носител/, 

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в електронен вид, 

цифрово подписани и приложени на подходящи оптични носители към пакета 

документи за участие в процедурата, във формат, който не позволява редактиране на 

тяхното съдържание/ за обособена позиция № 1 и за обособена позиция № 2. 

С подадената оферта участникът е обективирал воля за участие по всички обособени 

позиции. В разпоредбите на чл.46, ал.4 от ЗОП изрично е предвидена възможност,  

когато  предметът на поръчката включва няколко обособени позиции, възложителят 

да определи дали офертите могат да бъдат подавани за една, за няколко или за всички 

обособени позиции. Във връзка с предоставената законова възможност в обявлението 

за обществената поръчка възложителят изрично е посочил, в Раздел II, т. 1.6., че 

оферти могат да бъдат подавани за само една обособена позиция. Въпреки 

поставеното от възложителя условие участникът е представил оферта, с която 

недвусмислено е обективирал волята си  за  участие  по обособена  позиция 1 и по 

обособена позиция 2. Комисията  не разполага с правомощия за промяна на волята на 

участника и за избор само на една обособена позиция, по която да бъде разгледана и 

класирана офертата на участника. Посоченото обстоятелство обуславя нередовност  

на офертата, несъответствие с изискванията на възложителя и извод, че участникът 

не е представил оферта, която да отговаря на предварително обявените условия на 

възложителя, както и че не е изпълнил задължението по чл.101, ал.5 от ЗОП при 

изготвянето на офертата да се придържа точно към обявените от възложителя  

условия. При констатираното несъответствие се препятства възможността за 

допускане и класиране на офертата в частта за настоящата обособена позиция. 
 

 

 

 

1

 4. 

 

                                                

"СЕСКО" ЕООД 
 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил изготвен Единен европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) единствено на хартиен носител, без да е спазил задължението 

Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) да е представен в 

електронен вид съгласно чл.67, ал.4 от ЗОП във връзка с § 29, т. 5, буква „а” от ПЗР 

на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г., като поради неприложимостта им не са 

представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие 

от документ за създаване на обединение.  

Освен, че представеният Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) не е представен в изискуемата от възложителя форма същият също така не 

удостоверява съответствието на участника с критериите за подбор, закрепени в 

Раздел III.1.3 от обявлението за обществената поръчка и т.3 от Раздел III „Изисквания 
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към участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за допустимост)“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка, 

а именно: не удостоверява, че през последните 3 /три/ години от дата на подаване на 

офертата участникът е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с 

тези на поръчката, а именно доставка/и на минимум 200 /двеста/ единици 

обзавеждане (мебелировка) и/или оборудване (техника), и/или сходно (еквивалентно) 

обзавеждане и/или оборудване - в Част IV, раздел В, т.1 б от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е попълнил информация за 

извършените през референтния период основни доставки с посочване на сумите, 

датите и получателите, както следва: доставка на мебелно обзавеждане, изпълнена за 

ДГ 60 в периода 27.01.2016г.-24.01.2017г.; доставка на мебелно обзавеждане 

изпълнена за 79 СУ в периода 07.07.2016г.-08.08.2016г.; доставка на мебелно 

обзавеждане, изпълнена за  НМТБ „Цар Борис- 3-ти“ в периода 10.08.2015г.- 

04.09.2015г.. При преглед на съдържащата се информация комисия не установи 

наличие на данни за вида и броя на доставените единици обзавеждане (мебелировка) 

и/или оборудване (техника), и/или сходно (еквивалентно) обзавеждане и/или 

оборудване, в резултат на което от комисията не може да бъде установено дали 

участникът през последните 3 /три/ години от дата на подаване на офертата е 

изпълнил доставка/и на минимум 200 /двеста/ единици обзавеждане (мебелировка) 

и/или оборудване (техника), и/или сходно (еквивалентно) обзавеждане и/или 

оборудване. Отделно от изложено изпълнената доставка на мебелно обзавеждане за  

НМТБ „Цар Борис- 3-ти“ не е изпълнена през последните 3 /три/ години от дата на 

подаване на офертата – видно от декларираните от участника данни доствката е 

изпълнена в периода от 10.08.2015г. до 04.09.2015г., т.е. периодът на изпълнение не 

обхваща последните 3 /три/ години от датата на подаване на офертата съгласно 

изискванията на възложителя за технически и професионални способности. 

Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 

фактическа грешка, на основание чл.54, ал.8 и 10 от ППЗОП комисията 

единодушно реши да изиска от участника в срок от 5 /пет/ работни дни от 

получаване на настоящия протокол да представи: Нов/нови Единен/ни 

европейски документ/и за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или други документи 

на участника, които съдържат променена и/или допълнена информация и в 

които са отразени констатациите на комисията в съответствие със ЗОП и 

изискванията на документацията за участие и обявлението за обществена 

поръчка. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти 

и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 

оферти. 
 

 

 

 

5. 

"ГЪРКОВ КОНСУЛТ" ЕООД 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил Опис на представените документи /на хартиен носител/, 

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в електронен вид, 
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цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи 

за участие в процедурата, във формат, който не позволява редактиране на неговото 

съдържание/ за обособена позиция № 1 и за обособена позиция № 2. 

С подадената оферта участникът е обективирал воля за участие по всички обособени 

позиции. В разпоредбите на чл.46, ал.4 от ЗОП изрично е предвидена възможност,  

когато  предметът на поръчката включва няколко обособени позиции, възложителят 

да определи дали офертите могат да бъдат подавани за една, за няколко или за всички 

обособени позиции. Във връзка с предоставената законова възможност в обявлението 

за обществената поръчка възложителят изрично е посочил, в Раздел II, т. 1.6., че 

оферти могат да бъдат подавани за само една обособена позиция. Въпреки 

поставеното от възложителя условие участникът е представил оферта, с която 

недвусмислено е обективирал волята си  за  участие  по обособена  позиция 1 и по 

обособена позиция 2. Комисията  не разполага с правомощия за промяна на волята на 

участника и за избор само на една обособена позиция, по която да бъде разгледана и 

класирана офертата на участника. Посоченото обстоятелство обуславя нередовност  

на офертата, несъответствие с изискванията на възложителя и извод, че участникът 

не е представил оферта, която да отговаря на предварително обявените условия на 

възложителя, както и че не е изпълнил задължението по чл.101, ал.5 от ЗОП при 

изготвянето на офертата да се придържа точно към обявените от възложителя  

условия. При констатираното несъответствие се препятства възможността за 

допускане и класиране на офертата в частта за настоящата обособена позиция. 
 

 2. При извършването на предварителния подбор не се установи необходимост от искане 

на разяснения за данни, заявени от участниците, и/или от проверка на заявените данни, 

включително чрез изискване на информация от други органи и лица. 
  

 3. С това работата на комисията по първоначално разглеждане на документите за 

съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор от офертите на 

участниците в процедурата за избор на изпълнител приключи. 
 

Въз основа на направените констатации и извършени справки в публични 

регистри, в това число в Търговския регистър при Агенция по вписванията към 

министъра на правосъдието – http://www.brra.bg/, комисията единодушно 
 

 

Р Е Ш И: 
 

 

 

I. На основание чл.104, ал.4 и 6 от ЗОП и чл.54, ал.8 от ППЗОП препис от настоящия 

протокол, съдържащ констатациите на комисията относно съответствието с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, включително установяването на наличие на липси, 

непълноти или несъответствия на информацията, както и нередовности или фактически 

грешки, да бъде изпратен на участниците в деня на публикуването му в профила на купувача. 
 

 II. На основание чл.104, ал.4 и 6 от ЗОП и чл.54, ал.9 от ППЗОП се изисква от 

участниците в процедурата, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса 

на информация, да представят на комисията нов/и Единен/ни европейски документ/и за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или друг/и документ/и, който/които съдържа/т променена 

http://www.brra.bg/
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и/или допълнена информация, индивидуализирана по-горе по отношение на всеки отделен 

участник съобразно направените констатации, в срок до 5 /словом пет/ работни дни, считано 

от датата на получаване на настоящия протокол. Посочената възможност се прилага и за 

подизпълнителите и третите лица, посочени от участника. Участникът може да замени 

подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не 

отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото 

предложение. Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по 

чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, новият Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да 

представляват участника. Допълнително предоставената информация може да обхваща и 

факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

 

Забележка: Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП във връзка с § 29, т. 5, буква „а” от 

Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г., единният 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) се представя задължително в 

електронен вид. 

В изпълнение на посоченото изискване възложителят е предоставил на 

заинтересованите лица формуляр на единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) /по образец към документацията за обществената поръчка/, подготвен с програма 

за текстообработка, при спазване на условието за общодостъпност на използваните 

средства. Електронният формат на формуляра е достъпен и оперативно съвместим с най-

разпространените пазарни продукти на информационните и комуникационните технологии 

за широка употреба и не ограничава достъпа на заинтересовани лица. 

Начинът за предоставяне на единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) в електронен вид е той да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен 

носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се 

предоставя документът, не следва да позволява редактиране на неговото съдържание. 

При подготовката на единният европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) участниците следва да спазват методическите указания и разясненията, 

предоставени от Изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчка на 

интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки – Портал за обществени 

поръчки, в това число: Методическо указание с изх. № МУ-4 / 02.03.2018г. от Изпълнителния 

директор на Агенцията по обществени поръчка, публикувано на интернет страницата на 

Агенцията по обществени поръчки в Раздел „Законодателство и методология“, Поле 

„Методология“, Секция „Методически указания“ - 

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf;  Разяснения от Изпълнителния 

директор на Агенцията по обществени поръчка, публикувани на интернет страницата на 

Агенцията по обществени поръчки в Раздел „Законодателство и методология“, Поле 

„Методология“, Секция „Въпроси и отговори“: http://rop3-

app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1660363&_dad=portal&_schema=PORTAL . 
 

 

III. Изисканите документи следва да бъдат представени от участниците с 

придружително писмо в община Смолян във вида съгласно изискванията на документацията 

за участие. Участниците могат да изпратят документите и чрез препоръчано писмо или 

куриерска служба, при което разходите са за тяхна сметка, като съобразят крайния срок за 

постъпване на документите при възложителя. 

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1660363&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1660363&_dad=portal&_schema=PORTAL
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IV.  На основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП предлага за отстраняване участниците:  
 

"СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ" ЕООД 

  Кооперация "ПАНДА" 

"ГЪРКОВ КОНСУЛТ" ЕООД 
 

 

 

Настоящият протокол е технически съставен на 10.10.2019 г. 
 

Комисия в състав: 

Председател 

и  член:   инж. Васка Караджова   /подпис/* 

 

 

Членове 

Милена Пенчева /подпис/* Недка Кисьова /подпис/* 

Надежда Фотева- Милева /подпис/* Станка Делирадева /подпис/* 

 

Този документ е създаден в рамките на Проекти № № BG16RFOP001-1.022-0003-С01 „Изграждане на нови социални жилища в град 

Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие 2014 - 2020 г. – Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани 

планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 г.“,  и № BG16RFOP001-5.002-0024-С01 „Създаване на дневен център за 

подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства  в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № 

BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”, които се 

осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
 

 
 

 
 

 

* Забележка: Налице са положени от членовете на комисията подписи, заличени на 

основание чл. 36 а, ал.3 от ЗОП  
 


