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                                        Д  О  К  Л  А  Д 
 
От заседанието на Комисия за извършване на подбор, разглеждане и оценка на 

офертите и класиране в открита процедура по ЗОП, с предмет: „Доставка, 

монтаж и гаранционно обслужване на мебелни модули за обзавеждане на 

студентски общежития, по три обособени позиции“, за период от четири 

години, обявена за възлагане чрез открита процедура за сключване на рамкови 

споразумения., обявена в АОП под номер 01287-2020-0001. 

     
  
                                  УВАЖАЕМИ, ГОСПОДИН МИЛАНОВ, 
 
 
 На 29.05.2020 г. в  административната сграда на „Студентски столове и 

общежития”ЕАД, гр. София, Студентски  град, бл.5, ет.2, заседателна зала - 

стая № 216, комисията назначена със заповед № 48/29.05.2020 г. на 

изпълнителния директор, започна своята работа по разглеждане и оценка на 

офертите в обществена поръчка, с предмет: „Доставка, монтаж и гаранционно 



обслужване на мебелни модули за обзавеждане на студентски общежития, по 

три обособени позиции“ за период от четири години, обявена за възлагане чрез 

открита процедура за сключване на рамкови споразумения с Решение № 30 от 

26.03.2020 г. на изпълнителния директор, възложител по смисъла на чл.5, ал.2, 

т.14 от Закон за обществените поръчки, в следния състав:  

 Председател:  

         Пенка Павлова Савова – юрист, гл.юрисконсулт в С С О ЕАД. 

         Членове:  

             Илияна Василева Бешкова – финансист, Р-л „Финансов отдел“ССО ЕАД.     

 Бояна Димова Лунгарска – дл. лице по защита на личните данни ССО 

ЕАД.   

В периода 29.05.20120г – 31.08.2020 г. комисията в непроменен състав извърши 

всички законоустановени действия по отношение на офертите подадени за 

участие по Обособени позиции от №1 до №3. 

Действията на комисията са отразени в три протокола: 

Протокол №1 от 29.05.2020г., Протокол №2 от 27.07.2020 г. и Протокол №3 от 

10.08.2020 г. в които са отразени действията от работата на комисията за всички 

позиции. 

Видно от приложените протоколи, процедурата по обособени позиции от №1 до 

№3 се е развила по следния начин:                                               

 В посочения ден 29.05.2020 г. в 11:00 часа, длъжностно лице от деловодството 

на „Студентски столове и общежития“ЕАД, предаде на председателя на 

комисията 15 (петнадесет) броя опаковки, срещу подпис, описани в Протокол 

за участниците подали оферти, записани съгласно чл.48, ал.6 от ППЗОП във 

входящия регистър за обществени поръчки на Възложителя, по реда на 

постъпването им.  

Комисията констатира, че са постъпили общо 15 броя запечатани, непрозрачни 

и надписани опаковки, всички с ненарушена цялост и получени в 

деловодството до определения за подаване на офертите краен срок - 16:00 часа 

на 28.05.2020 г. 



На основание чл.51, ал.8 от ППЗОП, членовете на комисията попълниха 

декларации за липса на материален и частен интерес и свързаност с 

участниците, по смисъла на чл. 103, ал.2 от Закон за обществените поръчки.   

Преди да пристъпи към отварянето на получените опаковки, комисията даде 

възможност на явилото се лице г-н Венелин Иванов Манолов да посочи в какво 

качество присъства в залата. Същият удостовери присъствието си с представяне 

на лична карта, като уведоми комисията, че е управител на дружество „Топ 

офис плюс“ООД и вписа имената си в присъствения списък на заседанието.  На 

заседанието на комисията неприсъстваха представители на средствата за 

масово осведомяване. 

Председателят на комисията прочете имената на участниците, подали оферти за  

участие в процедурата,  както следва:  

„Кан Учтехспорт България“ЕООД, с. Кукорево, област Ямбол, вх.№ 

266/22.05.2020г., 11:16 ч.; участник за ОП №1 и ОП № 2; 

„Школснаб  2001“ЕООД, гр. София, вх.№ 271/27.05.2020г.,11:00 ч., участник за 

ОП №2 и ОП  №3. 

„Топ офис плюс“ООД, гр. София, вх.№ 272/28.05.2020г., 11:00 ч., участник за 

ОП №2; 

„Алегро 2000 София“ООД, гр. София, вх.№ 273/28.05.2020 г. 11:30 ч., участник 

за ОП №3. 

„Алегро 2000 София“ООД, гр. София, вх.№ 274/28.05.2020 г. 11:40 ч., участник 

за ОП №2. 

„Мебеллукс“АД, гр. Сливен, вх.№ 275/28.05.2020 г., 13:15 ч., участник за  ОП 

№2. 

„Лидер Конструкт“ЕООД, гр. София, вх.№ 276/28.05.2020 г., 13:20 ч., участник 

за ОП № 2 и ОП №3; 

„АМО“ЕООД, гр. София, вх.№277/28.05.2020 г., 13:40ч., участик за ОП №2 и 

ОП №3  

„Над дизайн“ ЕООД, гр. Дупница, вх.№ 278/28.05.2020г., 13:45ч., участник за                                      

ОП №1  и ОП №3; 



„Макс офис“ЕООД, гр. София, вх.№ 279/28.05.2020 г., 14:45 ч., участник за ОП 

№1.                                       

„Арис Фърничър Груп“ АД, гр. София, вх.№ 280/ 28.05.2020 г., 14:46 ч., 

участник за ОП №2 и ОП №3. 

Кооперация „Панда“, гр. София, вх.№ 281/28.05.2020 г., 15:00 ч., участник за 

ОП № 2 и ОП №3. 

„Транс Ко 04“ЕООД, гр. София, вх. № 282/28.05.2020 г., 15:01ч., участник за 

ОП № 1.                              

„Филдекор“ЕООД, гр. Русе, вх.№ 283/28.05.2020г., 15:15ч., участник за ОП №1 

и ОП №3. 

„Българска училищна индустрия“ООД, гр. София, вх.№ 284/28.05.2020 г., 15:30 

ч., участник за ОП №2 и ОП №3. 

Комисията продължи своята работа, като председателят на комисията отвори 

по реда на тяхното постъпване предложенията на участниците, оповести  

съдържанието им и провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“. 

В изпълнение на разпоредбите на чл.54, ал.4 от ППЗОП, тримата членове на 

комисията подписаха, съдържащи се в офертите на участниците технически 

предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови предложения“. 

Комисията предложи на присъстващия представител да подпише техническите 

предложения и пликове с надпис „Предлагани ценови предложения“ на другите 

участници. В отговор на поканата същият отказа да се възползва от правото си 

и заяви, че няма да подписва документите на останалите участници.  

При отварянето на опаковките на участниците, в присъствието на г-н Венелин 

Манолов, представител на участника „Топ офис плюс“ ООД, комисията 

констатира, че участникът за ОП №2 и ОП №3, „Арис Фърничър Груп“АД, 

е записал под №2 в Списък на представените документи, че представя към 

офертата -  Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в 

електронен вид 2 броя СD,  които  членовете на комисията не откриха 

приложени в опаковката.  

 



С извършените описани действия, публичната част от заседанието на комисията 

приключи в 12:30 часа на 29.05.2020 г. 

На 08.06.2020г. комисията назначена със заповед № 48/29.05.2020 г. на 

изпълнителния директор, продължи своята работа в закрити заседания 

проведени на 15.06.2020 г., 23.06.2020 г.,  30.06.2020 г., 06.07.2020 г. и 

14.07.2020 г. в състав от редовните си членове, с преглед на представените от 

участниците документи по чл.39, ал. 3 от ППЗОП, като констатациите са 

отразени в настоящия протокол. Комисията прие решение, прегледът на 

документите да продължи по реда на постъпване на офертите и записани във 

входящия регистър за обществени поръчки на Възложителя. 

 

1.„Кан Учтехспорт България“ ЕООД. 
 
Комисията констатира, че участникът участва за две обособени позиции -  ОП 
№1 и ОП №2. 
При преглед на представените документи, комисията установи следната липса, 

непълнота и несъответствие на информацията, включително нередовност или 

фактическа грешка или несъответствие с изискванията, или критериите за 

подбор. 

Съгласно указаното в т. 18 на раздел ІІІ „ОФЕРТА“, подраздел ІІ „Съдържание 

на офертата“, в опаковката следва да се съдържат следните документи …  

т.18.2. „ Оферта включваща: Техническо предложение, съдържащо 

предложение  за изпълнение на поръчката съобразно техническите 

спецификации и изисквания на възложителя, попълнено в съответствие с 

Образец №2 към документацията; Ценово предложение съдържащо ценова 

оферта……………….. и Опис на представените документи“. 

Комисията констатира, че в опаковката на участника не се съдържат 

Технически предложения по всяка от обособените позиции, за които участва. 

Приложено е едно Техническо предложение образец №2 и едно Предложение 

за изпълнение на поръчката за двете позиции, заедно. Приложен е един Опис на 

документите, съдържащи се в офертата и за двете позиции заедно. 

Съгласно чл.47, ал.3 от ППЗОП (Ред. ДВ бр.28/2016 г.) „ Когато участник 



подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката по ал.2 за 

всяка от позициите се представят поотделно комплектувани документи по 

чл.39, ал.3, т.1 и отделни непрозрачни пликове с надпис „ Предлагани ценови 

параметри“, с посочване на позицията, за която се отнасят“.  

Непредставянето на образец на Техническо предложение отделно за всяка 

позиция за която участва, се явява нарушение на нормата на чл.47, ал.3 от 

ППЗОП. Горепосоченото е в съответствие и с принципния подход на 

възложителя при разделяне на обществената поръчка на обособени позиции, 

възприет още при откриването на процедурата. 

Предвид изложеното, участникът е трябвало да окомплектова в цялост и 

пълнота документите по чл.39, ал.3, т.1, във връзка с чл.47, ал.3 от ППЗОП 

поотделно за всяка обособена позиция.Участникът не е спазил посоченото 

изискване. Видно от представените документи, липсва образец на Техническо 

предложение за двете позиции поотделно, което се явява нарушение на нормата 

на чл.47, ал.3 от ППЗОП. 

Оповестените предварително условия за изготвяне и съдържание на офертата 

напълно кореспондират с правилата уредени в закона и правилника за 

прилагането му, в частност чл.39, ал.2 и ал.3 и чл.47, ал.3 от ППЗОП. 

Продължавайки съществуваща през годините концепция и в настоящата правна 

уредба, нормотворецът е предвидил, че при подаване на оферта за повече от 

една обособена позиция в непрозрачна опаковка, за всяка от позициите се 

представя поотделно техническо предложение, съдържащо елементите  по чл. 

39, ал.3 от правилника. Формираната съдебна практика  при прилагане на 

правилото сочи, че задължението на участника да представи за всяка обособена 

позиция техническо и ценово предложения  е императивна, а не диспозитивна. 

Възможността да бъде изискана допълнителна информация и/или документи 

касае единствено документите, свързани с личното състояние и критериите за 

подбор (чл.104,ал.4 от ЗОП). Правилото не се прилага по отношение на 

техническото предложение. Непредставянето на образец на техническо 

предложение за всички позиции за които участва, нарушава правилото на чл.47, 

ал.3  от ППЗОП.  



Съгласно чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП, техническото предложение съдържа: 

предложение за изпълнение на поръчката; декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е 

приложимо; мостри, описание и/или снимки на стоките, които ще се доставят, 

когато е приложимо; друга информация и/или документи, изискани от 

възложителя, когато това се налага от предмета на поръчката. От посочената 

нормативна регламентация следва, че всички изброени документи са иманентно 

свързани и принадлежат към самото техническо предложение на участника, 

поради което се разглеждат като едно цяло, а именно съставляват цялото 

техническо предложение, част от офертата на конкретен участник. 

С оглед на изложеното, комисията единодушно РЕШИ да предложи на 

Възложителя да отстрани на основание чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП от по-

нататъшно участие в процедурата участника „Кан Учтехспорт България“ по 

двете обособени позиции за които е подал оферта ОП №1 и ОП №2.  

Мотиви: 

Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия за изпълнение на поръчката. Същият не е представил 

Техническо предложение отделно за всяка позиция за която участва, което се 

явява нарушение на нормата на чл.47, ал.3 от ППЗОП. Видно от приложените 

документи, Техническото предложение което е представено в опаковката е едно 

за участие по двете обособени позиции заедно. Непредставянето на образец на 

Техническо предложение отделно за всяка позиция за която участва, се явява 

нарушение на нормите на чл.39, ал.3 и на чл.47, ал.3 от ППЗОП. 

 

2. „ШКОЛСНАБ 2001“ЕООД 

Комисията констатира, че участникът участва за две обособени позиции -  ОП 

№2 и ОП №3. 

Прегледът на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, представени от участника 

„Школснаб 2001“ЕООД, подал оферта за участие по обособена позиция № 2,  и 

обособена позиция №3 показа, че участникът не е представил необходимата 



информация, позволяваща на комисията да приеме, че отговаря на 

изискванията към личното състояние, поставени от закона и възложителя, като 

несъответствията се изразяват в следното: 

В Част ІV, Раздел „Г“, поле „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление“ на представения от участника единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), участникът не е представил 

информация, позволяваща на комисията да установи, че той отговаря на 

критерия за подбор, отнасящ се до техническите и професионални 

възможности, залегнал в т. 8.2. от подраздел Трети, „Изисквания към 

техническите и професионалните способности на участниците“ на 

документацията, а именно: 

„ Участникът да е въвел системи за управление на процесите в областта на 

предмета на настоящата обществена поръчка, съгласно: 

- стандарт EN ISO 9001:2015, или еквивалентен, или еквивалентни мерки за 

осигуряване на качеството; 

- стандарт EN ISO 14001:2015, или еквивалентен, или еквивалентни мерки за 

осигуряване на качеството“.. 

В Част IV, раздел Г на ЕЕДОП, представен  от „Школснаб 2001“ЕООД 

участникът е отбелязал  с ,,Да“, че ще може да представи  сертификати за 

съответствие със стандартите за осигуряване на качеството, но не е посочил  

информация за номерата на сертификатите, техния обхват, срока им на 

валидност и наименованието на сертифициращите организации, нито за 

наличие на еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.  

При преглед на представените документи, в кориците на офертата, Комисията 

откри приложени 2 броя Сертификати, издадени на името на участника, за 

съответствие с изискванията за въвеждане на  системи за управление на 

процесите в областта на предмета на настоящата поръчка, съгласно стандарти: 

- стандарт EN ISO 9001:2015, с обхват включващ доставка, изпълнение и 

монтаж на пълно оборудване и обзавеждане на детски, учебни, социални, 

културни, обществени заведения и институции,  № 085-2737-К, издаден на 

19.11.2018 г., и Анекс №1 за удължаване на срока на сертификата до 19.11.2020 



г., издаден от ИА „БСА“. 

- стандарт EN ISO 14001:2015, с обхват включващ доставка, изпълнение и 

монтаж на пълно оборудване и обзавеждане на детски, учебни, социални, 

културни, обществени заведения и институции, № 935-3403-Е, издаден на 

20.05.2020 г., валиден до 20.05.2021 г., издаден от ИА“БСА“. 

След направена проверка за валидност на сертификатите при сертифициращия 

орган, Комисията установи, че посочената информация е вярна и не се нуждае 

от доказване от страна на участника. 

С представянето на описаните документи, Комисията единодушно прие 

решение, че същите доказват съответствието  с изискването към техническите и 

професионалните способности на участника и няма да изисква допълнителна 

информация. 

Прегледът на документите представени от участника показа, че участникът е 

представил  необходимата информация, позволяваща на комисията да приеме, 

че отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от закона и възложителя, поради което същият следва да бъде 

допуснат до разглеждане на техническото му предложение. 

 

3. „ТОП ОФИС ПЛЮС“ООД. 

Прегледът на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, представени от участника 

„Топ офис плюс“ООД, подал оферта за участие по обособена позиция № 2 

показа, че участникът не е представил необходимата информация, позволяваща 

на комисията да приеме, че отговаря на изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от закона и възложителя. 

В Част IV, раздел „Г“ на ЕЕДОП, представен  от „ТОП ОФИС ПЛЮС“ООД 

участникът е отбелязал  с ,,Да“, че ще може да представи  сертификати за 

съответствие със стандартите за осигуряване на качеството, посочил  е 

информация за номерата на сертификатите, техния обхват, срока им на 

валидност и наименованието на сертифициращата организация, както следва: 

Система за управление на качеството ISO 9001:2015, номер на сертификат              

SISBALQ05202012174 / 27.05.2020 г., валидност до 26.05.2021 г., издаден от SIS 



CERTIFICATIONS PVT.LTD; 

Система за управление на околната среда ISO 14001:2015, Номер на сертификат             

SISBALE0520201186 / 27.05.2020 г., валидност до 26.05.2021 г., издаден от  SIS 

CERTIFICATIONS PVT.LTD. 

При извършената проверка на сертификатите на посочения електронен адрес на 

сертифициращия орган, комисията не получи отговор, даващ основание  да 

приеме, че участникът отговаря на изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от закона и възложителя. 

 

За да получи допълнителна информация относно финансовото и икономическо 

състояние, комисията направи  справка в Търговския регистър, но не откри 

публикуван Отчет за приходи и разходи  за предходната  финансова 2019 г., 

поради което прие единодушно решение, на основание чл.67, ал.5 от ЗОП, във 

връзка с чл. 54, ал.9 от ППЗОП, в срок от 5 (пет) работни дни от получаването 

на настоящия протокол и в съответствие с изискванията на възложителя да 

представи: Заверено копие от Отчет за приходи и разходи за  2019г.  

Във връзка с направените констатации от комисията, относно подадената 

информация в ЕЕДОП в част ІV, раздел „Г“на основание чл. 67, ал.5 от ЗОП да 

представи в същия срок - Заверени копия от описаните в ЕЕДОП сертификати.  

 

4. „АЛЕГРО  2000 СОФИЯ“ ООД 

Комисията констатира, че участникът участва за две обособени позиции -  ОП 

№2 и ОП №3. Прегледът на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, 

представени от участника „АЛЕГРО 2000 СОФИЯ“ЕООД показа, че 

участникът е представил необходимата информация, позволяваща на комисията 

да приеме, че отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от закона и възложителя, но във връзка със законосъобразно 

провеждане на процедурата, прие решение  за представяне  на документ, чрез 

който да се докаже информацията, посочена в ЕЕДОП за следното: 



В част ІV, Критерии за подбор, поле „Б“„ Икономическо и финансово 

състояние“, посочените конкретни годишни обороти за 2017 и 2018 г. са общо в 

размер на  45 032 лв., а за 2019 г. участникът е посочил 124 900 лева оборот. 

За да получи допълнителна информация, комисията направи  справка в 

Търговския регистър, но не откри публикуван Отчет за приходи и разходи  за 

предходната  финансова 2019 г., поради което прие единодушно решение, на 

основание чл.67, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал.9 от ППЗОП, в срок от 5 

(пет) работни дни от получаването на настоящия протокол и в съответствие с 

изискванията на възложителя да представи: Заверено копие от Отчет за 

приходи и разходи за  2019 г. 

 

5. „МЕБЕЛЛУКС“ АД 

Комисията констатира, че участникът участва за ОП №2. 

Прегледът на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, представени от участника 

„МЕБЕЛЛУКС“АД показа, че участникът не е представил необходимата 

информация, позволяваща на комисията да приеме, че отговаря на 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

закона и възложителя, като несъответствията се изразяват в следното: 

1.В ЧАСТ ІІ, Раздел „А“, б. „д“, на въпрос: „ Икономическият оператор може 

ли да представи удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и 

данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или 

възложителя да получи удостоверение чрез пряк достъп до национална база 

данни в съответната държава членка?“,  участникът е посочил отговор  „НЕ“. 

От отговора на участника, не става ясно причината за  направения отказ за 

предствяне на информация, относно задълженията за плащане на 

социалноосигурителни вноски и данъци, или информация която ще даде 

възможност на възложителя да я получи чрез пряк достъп. Информацията 

позволяваща на комисията да приеме, че отговаря на изискванията към личното 

състояние поставени от възложителя се предоставя чрез попълване в ЕЕДОП. В 

зависимост от вида на декларираните обстоятелства, в ЕЕДОП се представят 

данни относно съответните публични регистри. Предвид горното, в 



съответствие с чл.54, ал.9, изречение второ, комисията дава възможност на 

участника да даде променена или допълнителна информация. Допълнително 

представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са 

настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

2. В ЧАСТ ІІІ „Основание за изключване“, Раздел „Г“ „Специфични 

национални основания за изключване“, на въпрос: „ прилагат ли се специфични 

национални основания за изключване, които са посочени в обявлението или в 

документацията за обществена поръчка?“,  отговорът на участника е „ДА“. 

Подробното описание включва, цитирам: „ По чл.3, т.8 и чл.4 от 

ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС по чл.101, ал.11 от ЗОП и по чл.69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито 

имущество“.  

В ЕЕДОП намира място и информацията свързана с едно специфично 

основание за  отстранявне, което не произтича от директивите на ЕС за 

обществени поръчки, а има характера на мярка за противодействие на 

данъчните измами и отклоняването от данъчно облагане. Участник който няма 

право да участва в обществени поръчки на основание чл.3, т.8 от същия закон 

би трябвало да отрази тази информация в част ІІІ, раздел „Г“ от ЕЕДОП. 

Обратно, когато посочените основания за отстраняване не са налице 

включително и при условията на чл.4 от закона, в посочения раздел се попълва 

отговор „НЕ“. 

Посоченият  чл.101, ал.11 от ЗОП, който забранява свързани лица да бъдат 

семостоятелни участници в една и съща процедура, комисията изисква от 

участникът да посочи с кой друг участик в процедурата е свързано лице. 

„Свързани лица“ са тези  по смисъла на §1, т.13 и т.14 от допълнителни 

разпоредби на Закона за публичнотно предлагане на ценни книжа, а именно: а) 

лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно 

дружество; б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице; лицата, 

които съвместно контролират трето лице; г) съпрузите, роднините по права 

лини безд ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен 

включително и  роднините  по сватовство до четвърта степен включително. 



В т. 14 от допхълнителните разпоредби на този закон е посочена дефиниця за 

„ контрол“. 

В съответствие с посочения в описанието от участника чл.69 от Закон за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито 

имущество, Комисията прие решение участникът да даде информация относно 

приложението на нормата в настоящата обществена поръчка. 

3. В ЧАСТ ІV, Раздел „В“ „ Технически и професионални способности“, 

участникът е посочил една дейност с предмет идентичен с този на поръчката: 

Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане на сграда за гости м. Карандила. 

Посочено е, че тази информация е недостъпна. 

Във връзка с изложеното, Комисията прие единодушно решение, за 

законосъобразно провеждане на процедурата, на основание чл.67, ал.5 от ЗОП, 

във връзка с чл. 54, ал.9 от ППЗОП, в срок от 5 (пет) работни дни от 

получаването на настоящия протокол и в съответствие с изискванията на 

възложителя да представи документи, чрез които се доказва информацията 

посочена в ЕЕДОП. 

4.В ЧАСТ ІV, Раздел „Г“, поле „Схеми за осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично управление“ на представения от участника единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), Участникът не е 

представил информация, позволяваща на комисията да установи, че той 

отговаря на критерия за подбор, отнасящ се до техническите и професионални 

възможности, залегнал в т. 8.2. от подраздел Трети, „Изисквания към 

техническите и професионалните способности на участниците“ на 

документацията, а именно: 

„ Участникът да е въвел системи за управление на процесите в областта на 

предмета на настоящата обществена поръчка, съгласно: 

- стандарт EN ISO 9001:2015, или еквивалентен, или еквивалентни мерки за 

осигуряване на качеството; 

- стандарт EN ISO 14001:2015, или еквивалентен, или еквивалентни мерки за 

осигуряване на качеството“. 

В Част IV, раздел „Г“ на ЕЕДОП, представен  от „МЕБЕЛЛУКС“АД 



участникът е отбелязал  с ,,Да“, че ще може да представи  сертификати за 

съответствие със стандартите за осигуряване на качеството, но не е посочил  

информация за номерата на сертификатите, техния обхват, срока им на 

валидност и наименованието на сертифициращите организации, нито за 

наличие на еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.  

Във връзка с изложените обстоятелства и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП, в 

срок до 5 (пет) работни дни от получаването на протокола, в съответствие с  

посочените от комисията констатации, участникът „МЕБЕЛЛУКС“АД, може да 

представи нов еЕЕДОП 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 за участие. 

Комисията прие решение, на основание чл.67, ал.5 от ЗОП, участникът да 

представи в същия срок заверено копие от  Отчет за приходи и разходи за 2019 

г, както и заверено копие от договор с Община – гр.Сливен за извършена услуга  

- доставка и монтаж на обзавеждане за сграда за гости м.Карандила. 

 

6. „ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД. 

Комисията констатира, че участникът участва за две обособени позиции -  ОП 

№2 и ОП №3. 

Прегледът на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, представени от участника 

„Лидер конструкт“ЕООД показа, че участникът не е представил необходимата 

информация, позволяваща на комисията да приеме, че отговаря на 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

закона и възложителя, като несъответствията се изразяват в следното: 

1.В ЧАСТ ІV, Раздел „Б“, поле „Икономическо и финансово състояние“, на 

представения от участника ЕЕДОП, същият не е посочил информация относно 

неговият конкретен годишен оборот в сферата, попадаща в обхвата на 

поръчката, позволяваща на комисията да установи, че той отговаря на критерия 

за подбор, отнасящ се до икономическото и финансовото му състояние, 

залегнал в т.6 от Раздел  Втори, „Специфични изисквания“  (Критерии за 



подбор), подраздел втори „Изисквания към икономическото и финансово 

състояние на участниците“ на документацията, а именно: 

„6. Участниците в процедурата трябва да отговарят на следното минимално 

изискване за икономическо и финансово състояние, без значение дали участват 

по една или по две обособени позиции:  

6.1. За последните три приключили финансови години (2017 г., 2018 г. и 2019 г.) 

участникът трябва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в 

обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, в зависимост от 

датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в 

размер не по-малък от 100 000 лв. без ДДС.  

Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, е оборот от доставка 

и гаранционно обслужване на артикулите, описани в техническата 

спецификация“. 

2. В Част ІV, Раздел „Г“, поле „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти 

за екологично управление“ на представения от участника единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), Участникът не е представил 

информация, позволяваща на комисията да установи, че той отговаря на 

критерия за подбор, отнасящ се до техническите и професионални 

възможности, залегнал в т. 8.2. от подраздел ТРЕТИ, „Изисквания към 

техническите и професионалните способности на участниците“ на 

документацията, а именно: 

„ Участникът да е въвел системи за управление на процесите в областта на 

предмета на настоящата обществена поръчка, съгласно: 

- стандарт EN ISO 9001:2015, или еквивалентен, или еквивалентни мерки за 

осигуряване на качеството; 

- стандарт EN ISO 14001:2015, или еквивалентен, или еквивалентни мерки за 

осигуряване на качеството“.. 

В Част IV, раздел Г на ЕЕДОП, представен  от „Лидер Конструкт“ЕООД 

участникът е отбелязал  с ,,Да“, че ще може да представи  сертификати за 

съответствие със стандартите за осигуряване на качеството, но не е посочил  

информация за номерата на сертификатите, техния обхват, срока им на 



валидност и наименованието на сертифициращите организации, нито за 

наличие на еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.  

При преглед на представените документи, в кориците на офертата, Комисията 

откри приложени 2 броя Сертификати, издадени на името на участника, за 

съответствие с изискванията за въвеждане на  системи за управление на 

процесите в областта на предмета на настоящата поръчка, съгласно стандарти: 

- стандарт ISO 9001:2015, с обхват включващ: проектиране и производство, на 

корпусна и мека мебел за административни, офис сгради и хотели; доставка на 

кухненско оборудване, спортно обзавеждане, метално обзавеждане и столове, 

рег. № 32 100 200016,  валиден до 26.01.2023 г., издаден от Тюф Норд България 

ЕООД. 

- стандарт  ISO 14001:2015, с обхват включващ: проектиране и производство, на 

корпусна и мека мебел за административни, офис сгради и хотели; доставка на 

кухненско оборудване, спортно обзавеждане, метално обзавеждане и столове, 

рег. № 32 104 200016, валиден до 26.01.2023 г., издаден от Тюф Норд България 

ЕООД. 

С представянето на описаните документи, Комисията единодушно прие 

решение, че същите доказват съответствието  с изискването към техническите и 

професионалните способности на участника и няма да изисква допълнителна 

информация за съответствие със стандартите за качество. 

Във връзка с направените констатации от комисията, относно подадената 

информация в ЕЕДОП в част ІV, раздел „В“, Технически и професионални 

способности, на основание чл. 67, ал.5 от ЗОП участникът да представи в срок 

до 5 работни дни от получаване на протокола  - Заверено копие от Договор за 

изработка, доставка и монтаж на обзавеждане за общежитие в Студентски град, 

София, подписан с „Антани Мебел“ЕООД, гр.Дупница. 

Във връзка с изложените обстоятелства и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП, в 

срок до 5 (пет) работни дни от получаването на протокола, в съответствие с  

посочените от комисията в протокола констатации, участникът „Лидер 

Конструкт“ЕООД, може да представи нов еЕЕДОП 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 за участие. 

 

7. „АМО“ ЕООД. 

Комисията констатира, че участникът участва за две обособени позиции -  ОП 

№2 и ОП №3. 

Прегледът на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, представени от участника 

„АМО“ЕООД показа, че участникът е представил  необходимата информация, 

позволяваща на комисията да приеме, че отговаря на изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от закона и възложителя, поради 

което същият следва да бъде допуснат до разглеждане на техническото му 

предложение.  

 

8. „НАД ДИЗАЙН“ Е0ОД. 

Комисията констатира, че участникът участва за две обособени позиции -  ОП 
№1 и ОП №3. 
Прегледът на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, представени от участника 

„НАД ДИЗАЙН“ЕООД показа, че участникът не е представил необходимата 

информация, позволяваща на комисията да приеме, че отговаря на 

изискванията към личното състояние, поставени от закона и възложителя, като 

несъответствията се изразяват в следното: 

1.В ЧАСТ ІV, Раздел „Б“, поле „Икономическо и финансово състояние“, на 

представения от участника ЕЕДОП, същият не е посочил информация относно 

неговият конкретен годишен оборот в сферата, попадаща в обхвата на 

поръчката, позволяваща на комисията да установи, че той отговаря на критерия 

за подбор, отнасящ се до икономическото и финансовото му състояние, 

залегнал в т.6 от Раздел  Втори, „Специфични изисквания“  (Критерии за 

подбор), подраздел Втори „Изисквания към икономическото и финансово 

състояние на участниците“ на документацията, а именно: 



„6. Участниците в процедурата трябва да отговарят на следното минимално 

изискване за икономическо и финансово състояние, без значение дали участват 

по една или по две обособени позиции:  

6.1. За последните три приключили финансови години (2017 г., 2018 г. и 2019 г.) 

участникът трябва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в 

обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, в зависимост от 

датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в 

размер не по-малък от 100 000 лв. без ДДС.  

Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, е оборот от доставка 

и гаранционно обслужване на артикулите, описани в техническата 

спецификация“. 

2. В Част ІV, Раздел „Г“, поле „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти 

за екологично управление“ на представения от участника единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), Участникът не е представил 

информация, позволяваща на комисията да установи, че той отговаря на 

критерия за подбор, отнасящ се до техническите и професионални 

възможности, залегнал в т. 8.2. от подраздел Трети, „Изисквания към 

техническите и професионалните способности на участниците“ на 

документацията, а именно: 

„ Участникът да е въвел системи за управление на процесите в областта на 

предмета на настоящата обществена поръчка, съгласно: 

- стандарт EN ISO 9001:2015, или еквивалентен, или еквивалентни мерки за 

осигуряване на качеството; 

- стандарт EN ISO 14001:2015, или еквивалентен, или еквивалентни мерки за 

осигуряване на качеството“.. 

В Част IV, раздел Г на ЕЕДОП, представен  от „Над дизайн“ЕООД участникът е 

отбелязал  с ,,Да“, че ще може да представи  сертификати за съответствие със 

стандартите за осигуряване на качеството, но не е посочил  информация за 

номерата на сертификатите, техния обхват, срока им на валидност и 

наименованието на сертифициращите организации, нито за наличие на 

еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.  



При преглед на представените документи, в кориците на офертата, Комисията 

откри приложени 2 броя Сертификати, издадени на името на участника, за 

съответствие с изискванията за въвеждане на  системи за управление на 

процесите в областта на предмета на настоящата поръчка, съгласно стандарти: 

- БДС ЕN ISO 9001:2015, с обхват включващ: проектиране, визуализация и 

производство на мебели и врати за обществени и частни сгради.; доставка на 

оборудване и консумативи, включително компютърно; доставка на спално 

бельо, рег. № 32 100 200018,  валиден до 26.01.2023 г., издаден от Тюф Норд 

България ЕООД. 

- стандарт БДС EN ISO 14001:2015, с обхват включващ: проектиране, 

визуализация и производство на мебели и врати за обществени и частни 

сгради.; доставка на оборудване и консумативи, включително компютърно; 

доставка на спално бельо, рег. № 32 104 200018,  валиден до 26.01.2023 г., 

издаден от Тюф Норд България ЕООД. 

С представянето на описаните сертификати, Комисията единодушно прие 

решение, че същите доказват съответствието  с изискването към техническите и 

професионалните способности на участника относно системите за управление  

на процесите съгласно приложените стандарти и няма да изисква допълнителна 

информация. 

 

Във връзка с изложените обстоятелства и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП, в 

срок до 5 (пет) работни дни от получаването на протокола, в съответствие с  

посочените от комисията констатации, участникът „Над дизайн“ЕООД, може 

да представи нов еЕЕДОП 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 за участие. 

Във връзка с направените констатации от комисията, относно подадената 

информация в ЕЕДОП в част ІV, раздел „В“, Технически и професионални 

способности, на основание чл. 67, ал.5 от ЗОП участникът да представи в срок 

до 5 работни дни от получаване на протокола  - Заверено копие от Договор за 



изработка, доставка и монтаж на обзавеждане за студенти, подписан със „Зоп 

Консулт България“ЕООД. 

 

9. „МАКС ОФИС“ЕООД 

Комисията констатира, че участникът участва за обособена позиция №1. 

Прегледът на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, представени от участника 

„МАКС ОФИС“ЕООД показа, че участникът не е представил необходимата 

информация, позволяваща на комисията да приеме, че отговаря на 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

закона и възложителя, като несъответствията се изразяват в следното: 

В раздел ІІ, подраздел IIІ „Изисквания към техническите и професионалните 

способности на участниците на документацията, в т.8.1. е записано: 

„ Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на 

подаване на офертата, следва да е изпълнил поне една дейност с предмет и 

обем, идентични или сходни с тези на поръчката. Под „ дейност, идентична 

или сходна с предмета и обема на обществената поръчка”, следва да се 

разбира извършване на доставки на артикулите, включени в техническата 

спецификация на настоящата поръчка.  

Под „ изпълнени доставки“ се разбират такива, които независимо от датата 

на започването им, са приключили в посочения по-горе период“.  

В Част ІV, Критерии за подбор, поле „В“ „Технически и професионални 

способности“, участникът е посочил две услуги, които е извършил през 

периода: 

1.„Доставка и монтаж на оборудване, обзавеждане и доставка на механизация 

за Професионална гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух“, гр.Исперих 

по три обособени позиции“, сключил договор по Обособена позиция №1 

„Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на Професионална гимназия 

по селско стопанство „Хан Аспарух“, гр.Исперих, начална дата на договора 

22.01.2018 г., крайна дата 06.08.2018 г., сума по договора 46 595.05 лева, 

получател Община Исперих. 



След извършена справка в Профила на купувача на община Исперих по 

проведената процедура по ЗОП, комисията установи, че от посочените за 

обособената позиция 17 вида стоки, две от тях - Работен стол и Бюро 

съответстват на изискванията за идентичност на описаните в Техническата 

спецификация на Възложителя по настоящата поръчка. Останалите като: 

мултимедиен проектор, прожекционен екран за стена, лаптоп, настолен 

комвпютър, монитор, мишка, клавиатура, слушалки, преместваеми 

посетитеески столове за конферентна зала, работна маса за конферентна зала - 

не са сходни с предмета и обема на поръчката.  

2. „Доставка на обзавеждане – маси, столове и метални гардероби по модул 

„Рационализация на мрежата от професионални училища“на национална 

програма „Оптимизация на училищната мрежа“, начална дата на договора 

07.03.2018 г., крайна дата 12.03.2018 г., сума 188 874.10 лв., получател Община 

Габрово. 

След извършена справка в Профила на купувача на Община Габрово по 

проведена процедура по ЗОП през 2018 г., комисията не откри информация, 

участникът да е участвал и подписал договор с Община Габрово за сумата от 

188 874.10 лв.  

Относно икономическото и финансово състояние на участника, за да получи 

допълнителна информация, комисията направи  справка в Търговския регистър, 

но не откри публикуван Отчет за приходи и разходи  за предходната  финансова 

2019 година, поради което прие единодушно решение, за законосъобразно 

провеждане на процедурата, на основание чл.67, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл. 

54, ал.9 от ППЗОП, в срок от 5 (пет) работни дни от получаването на настоящия 

протокол и в съответствие с изискванията на възложителя да представи: 

Заверено копие от Отчет за приходи и разходи за  2019 г. 

Във връзка с изложените обстоятелства и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП, в 

срок до 5 (пет) работни дни от получаването на протокола, в съответствие с  

посочените от комисията констатации, участникът „Макс Офис“ЕООД, може да 

представи нов еЕЕДОП 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 за участие. 

 

11.  „АРИС ФЪРНИЧЪР ГРУП“ АД. 

Комисията констатира, че участникът участва за две обособени позиции -  ОП 

№2 и ОП №3. 

Прегледът на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, представени от участника            

„Арис Фърничър Груп“ ЕООД показа, че участникът не е представил 

необходимата информация, позволяваща на комисията да приеме, че отговаря 

на изискванията към личното състояние, поставени от закона и възложителя, 

като несъответствията се изразяват в следното: 

От „Арис Фърничър Груп“ ЕООД описаните в т. 2 от Списък на представените 

документи ЕЕДОП, не са приложени посочените 2 бр.CD, като в резултат на 

това не е декларирана липса на основанията за задължително отстраняване от 

процедурата по отношение на всички лица, за които законодателят е  предвидил 

тези обстоятелства да се декларират. 

В раздел ІІІ, ПОДРАЗДЕЛ II „СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА” т.18 от документацията за 

поръчката изрично е посочено, че: „ В опаковката следва да се съдържат 

следните документи: 18.1. Заявление за участие, включващо:  Eдинен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в 

съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а 

когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, 

което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито 

ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката. ЕЕДОП трябва 

да бъде представен в електронен вид“. 

Посоченото изискване е съобразено с чл.39, ал.2, т.1 от ППЗОП. 

Предвид изложеното комисията реши, че участникът „Арис Фърничър Груп“ 

ЕООД, в срок до 5 работни дни от получаване на настоящия протокол, трябва 

да представи на комисията допълнителна информация към офертата си за 

участие по обособена позиция № 2 и обособена позиция №3: Единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид по 



представения образец и в съответствие с изискванията на закона и условията на 

възложителя. 

 

12. КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“. 

Комисията констатира, че участникът участва за две обособени позиции -  ОП 
№2 и ОП №3. 
Прегледът на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, представени от участника 

Кооперация „Панда“ показа, че участникът е представил необходимата 

информация, позволяваща на комисията да приеме, че отговаря на 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

закона и възложителя, поради което същият следва да бъде допуснат до 

разглеждане на техническото му предложение.  

 

13. „ТРАН И КО 04“ЕООД. 

Комисията констатира, че участникът участва за две обособени позиции -  ОП 

№1. 

Прегледът на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, представени от участника 

„Транс Ко 04“ЕООД показа, че участникът е представил необходимата 

информация, позволяваща на комисията да приеме, че отговаря на 

изискванията към личното състояние иподбир, поставени от закона и 

възложителя, поради което същият следва да бъде допуснат до разглеждане на 

техническото му предложение. 

 

14. „ФИЛДЕКОР“ ЕООД. 

Комисията констатира, че участникът участва за две обособени позиции -  ОП 
№1 и ОП №3. 
Прегледът на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, представени от участника 

„ФИЛДЕКОР“ЕООД показа, че участникът не е представил необходимата 

информация, позволяваща на комисията да приеме, че отговаря на 

изискванията към личното състояние, поставени от закона и възложителя, като 

несъответствията се изразяват в следното: 

В Част ІV, Раздел „Г“, поле „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 



екологично управление“ на представения от участника единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), Участникът не е представил 

информация, позволяваща на комисията да установи, че той отговаря на 

критерия за подбор, отнасящ се до техническите и професионални 

възможности, залегнал в т. 8.2. от подраздел ТРЕТИ, „Изисквания към 

техническите и професионалните способности на участниците“ на 

документацията, а именно: 

„ Участникът да е въвел системи за управление на процесите в областта на 

предмета на настоящата обществена поръчка, съгласно: 

- стандарт EN ISO 9001:2015, или еквивалентен, или еквивалентни мерки за 

осигуряване на качеството; 

- стандарт EN ISO 14001:2015, или еквивалентен, или еквивалентни мерки за 

осигуряване на качеството“.. 

В Част IV, раздел Г на ЕЕДОП, представен  от „ФИЛДЕКОР“ЕООД участникът 

е отбелязал  с ,,Да“, че ще може да представи  сертификати за съответствие със 

стандартите за осигуряване на качеството, но не е посочил  информация за 

номерата на сертификатите, техния обхват, срока им на валидност и 

наименованието на сертифициращите организации, нито за наличие на 

еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.  

Комисията счита, че информацията е непълна, тъй като участникът не е 

посочил достатъчно информация позволяваща на комисията да установи, че той 

отговаря на критерия за подбор, отнасящ се до техническите и професионални 

възможности, залегнал в т. 8.2. от раздел ІІ, подраздел ІІІ  на документацията. 

След справка в Профила на купувача на Софийския университет, комисията не 

откри посочените договори за извършени изработка, доставка и монтаж на 

мебели за нуждите на СУ „Кл.Охридски“. 

Относно икономическото и финансово състояние на участника, за да получи 

допълнителна информация, комисията направи  справка в Търговския регистър, 

но не откри публикуван Отчет за приходи и разходи  за предходната  финансова 

2019 година. 



Във връзка с направените констатации от комисията, относно подадената 

информация в ЕЕДОП в част ІV „Критерии за подбор“,  на основание чл. 67, 

ал.5 от ЗОП да представи в посочения по-долу срок - Заверени копия на  

сертификати, издадени от независими органи доказващи, че отговаря на 

стандартите за осигуряване на качеството, и за екологично управление;  

Заверено копие от Отчет за приходи и разходи за  2019 г. и заверени копия на 

договори с номера № 80.09.05/04.01.2018 г. и № 80.90.121/17.05.2018 г 

Във връзка с изложените обстоятелства и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП, в 

срок до 5 (пет) работни дни от получаването на протокола, в съответствие с  

посочените от комисията констатации, участникът „Филдекор“ЕООД, може да 

представи нов еЕЕДОП 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 за участие. 

 

15 „ БЪЛГАРСКА УЧИЛИЩНА ИНДУСТРИЯ“ООД. 

Комисията констатира, че участникът участва за две обособени позиции -  ОП 

№2 и ОП №3. 

Прегледът на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, представени от участника 

„Българска училищна индустрия“ООД, подал оферта за участие по обособена 

позиция № 2 и обособена позиция №3 показа, че участникът не е представил 

необходимата информация, позволяваща на комисията да приеме, че отговаря 

на изискванията към личното състояние, поставени от закона и възложителя, 

като несъответствията се изразяват в следното: 

В Част ІV, Раздел „Г“, поле „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление“ на представения от участника единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), Участникът не е представил 

информация, позволяваща на комисията да установи, че той отговаря на 

критерия за подбор, отнасящ се до техническите и професионални 

възможности, залегнал в т. 8.2. от подраздел ТРЕТИ, „Изисквания към 

техническите и професионалните способности на участниците“ на 



документацията, а именно: 

„Участникът да е въвел системи за управление на процесите в областта на 

предмета на настоящата обществена поръчка, съгласно: 

- стандарт EN ISO 9001:2015, или еквивалентен, или еквивалентни мерки за 

осигуряване на качеството; 

- стандарт EN ISO 14001:2015, или еквивалентен, или еквивалентни мерки за 

осигуряване на качеството“.. 

В Част IV, раздел Г на ЕЕДОП, представен  от „Българска училищна 

индустрия“ООД участникът е отбелязал  с ,,Да“, че ще може да представи  

сертификати за съответствие със стандартите за осигуряване на качеството, но 

не е посочил  информация за номерата на сертификатите, техния обхват, срока 

им на валидност и наименованието на сертифициращите организации, нито за 

наличие на еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.  

При преглед на представените документи, в кориците на офертата, Комисията 

откри приложени 2 броя Сертификати, издадени на името на участника, за 

съответствие с изискванията за въвеждане на  системи за управление на 

процесите в областта на предмета на настоящата поръчка, съгласно стандарти: 

- стандарт ISO 9001:2015, с обхват включващ проектиране, производство, 

доставка и монтаж на мебели. Търговия с изделия за обзавеждане и оборудване  

на административни, учебни, детски и социални институции, № 

QMS/191217/BG/R, дата на първоначално одобрение  07.06.2013 г., валиден до 

07.08.2020 г., издаден от ИА БСА. 

- стандарт  ISO 14001:2015, с обхват включващ проектиране, производство, 

доставка и монтаж на мебели. Търговия с изделия за обзавеждане и оборудване  

на административни, учебни, детски и социални институции, № 

EMS/191218/BG/R, дата на първоначално одобрение  07.06.2013 г., валиден до 

07.08.2020 г., издаден от ИА БСА. 

С представянето на описаните документи, Комисията единодушно прие 

решение, че същите доказват съответствието с изискването към техническите и 

професионалните способности на участника и няма да изисква допълнителна 

информация относно  съответствието със стандартите за осигуряване на 



качеството.   

На 27.07.2020 г. комисията продължи своята работа в закрито заседание, в 

непроменен състав.  

Председателят на комисията уведоми нейните членове, че на 16.07.2020 г., на 

участниците в процедурата по обособени позиции от №1 до №3 е изпратен 

Протокол №1, отразяващ работата на комисията по разглеждане на 

представените от участниците по посочените три обособени позиции 

документи, за съответствие с изискването към личното състояние и критериите 

за подбор поставени от възложителя, като на същата дата той е обявен и на 

Профила на купувача. 

В Протокол №1, Комисията е констатирала несъответствия в документите 

представени към офертите на някои участници, както и доказване на 

декларирани обстоятелства в офертите на други участници, поради което е 

приела единодушно в срок до 5 работни дни от получаване на настоящия 

протокол,  да представят допълнително документи.  

В законоустановения срок от 5 работни дни (до 23.07.2020г.вкл.), в 

деловодството на „Студентски столове и общежития“ЕАД са представени 

допълнителни документи от следните участници: 

1. „Лидер конструкт“ЕООД, участник по ОП №2 и ОП №3, вх.№ 295/20.07.2020 

г.; 

2. „Над дизайн“ЕООД, участник по ОП №1 и ОП №3, вх.№ 296/20.07.2020 г.; 

3. „Българска училищна индустрия“ООД, участник по ОП №2 и ОП №3, вх.№ 

297/20.07.2020 г.; 

4. „Топ офис плюс“ООД, участник по ОП №2, вх.№ 298/21.07.2020 г.; 

5. „Макс офис“ЕООД, участник по ОП №1, вх.№ 299/21.07.2020 г. 

6.  „Мебеллукс“ АД, участник по ОП №2, вх.№ 300/22.07.2020 г. 

7. „Алегро 2000 София“ООД, участник по ОП№2 и ОП№3, вх.№ 301/22.07.2020 

г. 

8. „Филдекор“ЕООД, участник по ОП №1 и ОП №3, вх.№ 302/23.07.2020 г. 



Комисията прие решение да разгледа допълнително представените документи 

на участниците по реда на тяхното постъпване в деловодството и описани във 

входящия дневник за обществени поръчки. Прегледът показа следното: 

 

І.  „Лидер конструкт“ЕООД участник по ОП №2 и ОП №3. 

Участникът е представил следните допълнителни документи към офертата си за 

участие по ОП №2 и ОП №3. 

1.  Опис на допълнително представените документи;  

2.  Договор за доставка №105/25.01.2018 г. – копие; 

3. Нови Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на 

електронни носители за всяка позиция. 

Прегледът на допълнително представените документи показа, че участникът не 

е представил нужната информация, за която комисията в Протокол №1 по 

обособена позиция №2 и обособена позиция №3 е отразила, че не е била налице 

в първоначално представените документи или не е отговаряла на изискванията 

на Възложителя. 

Във връзка с констатациите на комисията  от Протокол №1 за участника, 

същият не е посочил информация относно неговия конкретен годишен оборот в 

сферата, попадаща в обхвата на поръчката, позволяваща на комисията да 

установи, че той отговаря на критерия за подбор, отнасящ се до 

икономическото и финансовото му състояние, залегнал в т.6 от Раздел  Втори, 

„Специфични изисквания“  (Критерии за подбор), подраздел втори „Изисквания 

към икономическото и финансово състояние на участниците“ на 

документацията, а именно: 

„6. Участниците в процедурата трябва да отговарят на следното минимално 

изискване за икономическо и финансово състояние, без значение дали участват 

по една или по две обособени позиции:  

6.1. За последните три приключили финансови години (2017 г., 2018 г. и 2019 г.) 

участникът трябва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в 

обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, в зависимост от 



датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в 

размер не по-малък от 100 000 лв. без ДДС.  

Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, е оборот от доставка 

и гаранционно обслужване на артикулите, описани в техническата 

спецификация“. 

След преглед на допълнително представените документи, комисията установи, 

че същите не са в съответствие с констатациите и указанията, дадени в 

Протокол №1. 

Съгласно чл. 67, ал.1 от ЗОП, при подаване на оферта, участникът декларира 

липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор 

чрез представяне на ЕЕДОП. В него се предоставя съответната информация, 

изисквана от възложителя и се посочват националните бази данни, в които се 

съдържат декларираните обстоятелства. От допълнително представените 

документи е видно, че участникът „Лидер Конструкт“ЕООД  не отговаря на 

поставените от Възложителя изисквания за лично състояние, както и че не 

покрива минималните изисквания на критериите за подбор относно неговото 

финансово състояние. В представените нови ЕЕДОП за двете обособени 

позиции, продължава да липсва информация за конкретния Годишен оборот за 

последните три приключени финансови години.  

Предвид констатирания пропуск отразен и в Протокол №1, на основание чл.54, 

ал.9 от ППЗОП, Комисията даде възможност на участника в срок до 5 (пет) 

работни дни от получаването на протокола, в съответствие с  посочените в 

протокола констатации, участникът „Лидер Конструкт“ЕООД,  да представи 

нов еЕЕДОП 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 за участие.  

В допълнително представените нови ЕЕДОП, комисията установи липса на 

информация и несъответствие с изискванията в частта за конкретен годишен 

оборот, в част ІV, раздел „Б“ – Икономическо и финансово състояние от 

ЕЕДОП и за двете позиции. Участникът отново не е попълнил полето за 



неговия конкретен годишен оборот в стопанската област, обхваната от 

поръчката за изисквания брой финансови години съгласно обявлението и 

документацията за обществената поръчка. 

Във връзка с направените констатации, относно подадената информация в 

ЕЕДОП в част ІV, раздел „В“, Технически и професионални способности, на 

основание чл. 67, ал.5 от ЗОП комисията поиска участникът да представи в срок 

до 5 работни дни от получаване на протокола  - Заверено копие от Договор за 

изработка, доставка и монтаж на обзавеждане за общежитие в Студентски град, 

София, подписан с „Антани Мебел“ЕООД, гр.Дупница. 

След преглед на допълнително представения договор №105/25.01.2018 г., 

комисията установи, че същият не е копие от подписан оригинал между 

страните, тъй като липсва подпис на възложител. Известно е, че „копие“е точно 

повторение на нещо и огледален образ на оригинала. От представения и заверен 

с „вярно с оригинала“ договор, без да е положен подпис от едната страна, 

комисията стигна до извода, че участникът не е изпълнил искането на 

комисията за представяне на Заверено копие от договор за изработка, доставка 

и монтаж на обзавеждане за общежитие в Студентски град, София, подписан с 

„Антани Мебел“ЕООД, гр.Дупница. Това обстоятелство препятства комисията 

да прецени, изпълнено ли е изискването за покриване критериите за подбор в 

частта „Технически и професионални способности“, участникът да е извършил 

през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, 

поне една дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на 

поръчката.  

Във връзка с изложените факти и описани констатации в настоящия протокол и 

в Протокол №1,  Комисията единодушно РЕШИ да предложи на Възложителя 

да отстрани участника „Лидер Конструкт“ЕООД от процедурата за възлагане на 

обществената поръчка  по ОП №2 и ОП №3, на основание чл.107, т.1 и т.2 от 

ЗОП поради това,че предложената от участника оферта не отговаря на 

предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, а участникът не 

е изпълнил поставените критерии за подбор, както и условия посочени в 

обявлението за обществена поръчка и в документацията. 



Предвид изложеното и в изпълнение на чл.56, ал.1 и чл.57, ал.1 от ППЗОП 

комисията предлага на възложителя да не се разглеждат техническите 

предложения по двете обособени позиции на „Лидер Конструкт“ЕООД, тъй 

като за него е установено, че не отговаря на изискванията за критериите за 

подбор, както и да не се отварят ценовите предложения на участника и същите 

да останат в запечатани непрозрачни пликове. 

 

ІІ. „Над дизайн“ЕООД, участник по ОП №1 и ОП №3. 

Участникът е представил следните допълнителни документи към офертата си за 

участие по ОП №1 и ОП №3. 

1. Опис на допълнително представените документи;  

2. Договор за доставка №83/03.06.2019 г. – заверено копие; 

3. Нови Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на 

електронни носители за всяка позиция. 

Прегледът на допълнително представените документи показа, че участникът не 

е представил нужната информация, за която комисията в Протокол №1 по 

обособена позиция №1 и обособена позиция №3 е отразила, че не е била налице 

в първоначално представените документи или не е отговаряла на изискванията 

на Възложителя. 

Във връзка с констатациите на комисията  от Протокол №1 за участника, 

същият не е посочил информация относно неговия конкретен годишен оборот в 

сферата, попадаща в обхвата на поръчката, позволяваща на комисията да 

установи, че той отговаря на критерия за подбор, отнасящ се до 

икономическото и финансовото му състояние, залегнал в т.6 от Раздел  Втори, 

„Специфични изисквания“ (Критерии за подбор), подраздел втори „Изисквания 

към икономическото и финансово състояние на участниците“ на 

документацията, а именно: 

„6. Участниците в процедурата трябва да отговарят на следното минимално 

изискване за икономическо и финансово състояние, без значение дали участват 

по една или по две обособени позиции:  



6.1. За последните три приключили финансови години (2017 г., 2018 г. и 2019 г.) 

участникът трябва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в 

обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, в зависимост от 

датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в 

размер не по-малък от 100 000 лв. без ДДС.  

Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, е оборот от доставка 

и гаранционно обслужване на артикулите, описани в техническата 

спецификация“. 

След преглед на допълнително представените документи, комисията установи, 

че същите не са в съответствие с констатациите и указанията, дадени в 

Протокол №1. 

Съгласно чл. 67, ал.1 от ЗОП, при подаване на оферта, участникът декларира 

липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор 

чрез представяне на еЕЕДОП. В него се предоставя съответната информация, 

изисквана от възложителя и се посочват националните бази данни, в които се 

съдържат декларираните обстоятелства. 

 От допълнително представените документи е видно, че участникът „Над 

дизайн“ЕООД  не отговаря на поставените от Възложителя изисквания за лично 

състояние, както и че не покрива минималните изисквания на критериите за 

подбор относно неговото финансово състояние. В представените нови ЕЕДОП 

за двете обособени позиции, продължава да липсва информация за конкретния 

Годишен оборот за последните три приключени финансови години.  

Предвид констатирания пропуск и отразен в Протокол №1, на основание чл.54, 

ал.9 от ППЗОП, Комисията даде възможност на участника в срок до 5 (пет) 

работни дни от получаването на протокола, в съответствие с  посочените в 

протокола констатации, участникът „Над дизайн“ЕООД,  да представи нов 

еЕЕДОП 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 за участие.  

В допълнително представените нови ЕЕДОП, комисията установи липса на 



информация и несъответствие с изискванията в частта за конкретен годишен 

оборот, в част ІV, раздел „Б“ – Икономическо и финансово състояние от 

ЕЕДОП и за двете позиции. Участникът отново не е попълнил полето за 

неговия конкретен годишен оборот в стопанската област, обхваната от 

поръчката за изисквания брой финансови години съгласно обявените и в 

документацията за обществената поръчка. 

Във връзка с изложените факти и описани констатации в настоящия протокол и 

в Протокол №1,  Комисията единодушно РЕШИ да предложи на Възложителя 

да отстрани участника „Над дизайн“ЕООД от процедурата за възлагане на 

обществената поръчка  по ОП №1 и ОП №3, на основание чл.107, т.1 и т.2 от 

ЗОП поради това, че предложената от участника оферта не отговаря на 

предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, а участникът не 

е изпълнил поставените критерии за подбор, както и условия посочени в 

обявлението за обществена поръчка и в документацията. 

Предвид изложеното и в изпълнение на чл.56, ал.1 и чл.57, ал.1 от ППЗОП 

комисията предлага на възложителя да не се разглеждат техническите 

предложения по двете обособени позиции на „Над дизайн“ЕООД, тъй като за 

него е установено, че не отговаря на изискванията за критериите за подбор, 

както и да не се отварят ценовите предложения на участника и същите да 

останат в запечатани непрозрачни пликове. 

 

ІІІ. „Българска училищна индустрия“ООД, участник по ОП №2и ОП №3. 

Участникът е представил следните допълнителни документи към офертата си за 

участие по ОП №2 и ОП №3. 

1. Баланс за периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.; 

2. Отчет за приходите и разходите за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. 

      Прегледът на допълнително представените документи показа, че участникът  е 

представил нужната информация, за която комисията в Протокол №1 по 

обособена позиция №2 и №3 е отразила, че не е била налице в първоначално 

представените документи или не е отговаряла на изискванията на Възложителя. 

От допълнително представените документи е видно, че участникът „Българска 



училищна индустрия“ООД отговаря на поставените изисквания за лично 

състояние както и  критериите за подбор поставени от закона и възложителя, 

поради което същият следва да бъде допуснат до разглеждане на техническото 

му предложение по двете обособени позиции.  

 

ІV. „Топ Офис Плюс“ООД, участник по  ОП №2. 

Участникът е представил следните допълнителни документи към офертата си за 

участие по ОП №2. 

1. Счетоводен Баланс към 31.12.2019 г.; 

2. Отчет за приходите и разходите за 2019 г. 

3. Сертификат ISO 9001:2015, № SISBALE0520201186 от 27.05.2020 г. 

4. Сертификат ISO 14001: 2015 № SISBALQ05202012174 от 27.05.2020 г. 

5. Съобщение от НАП изх. № 2215И0231658/13.02.2020 г. за подадена 

декларация. 

      Прегледът на допълнително представените документи показа, че участникът  е 

представил нужната информация, за която комисията в Протокол №1 по 

обособена позиция №2 е отразила, че не е била налице в първоначално 

представените документи или не е отговаряла на изискванията на Възложителя. 

От допълнително представените документи е видно, че участникът „Топ офис 

плюс“ООД отговаря на поставените изисквания за лично състояние както и  

критериите за подбор поставени от закона и възложителя, поради което същият 

следва да бъде допуснат до разглеждане на техническото му предложение по 

обособената позиция.  

 

V. „МАКС ОФИС“ ЕООД, участник по ОП №1. 

Участникът е представил следните допълнителни документи към офертата си за 

участие по ОП №1. 

 1. Счетоводен Баланс към 31.12.2019 г.; 

2. Отчет за приходите и разходите за 2019 г. 

      3. Нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на 

електронен носител за позицията. 



Прегледът на допълнително представените документи показа, че участникът  е 

представил нужната информация, за която комисията в Протокол №1 по 

обособена позиция №1 е отразила, че не е била налице в първоначално 

представените документи или не е отговаряла на изискванията на Възложителя.  

От допълнително представените документи е видно, че участникът „Макс 

офис“ЕООД отговаря на поставените изисквания за лично състояние както и  

критериите за подбор поставени от закона и възложителя, поради което същият 

следва да бъде допуснат до разглеждане на техническото му предложение по 

обособената позиция 

 

VІ. „МЕБЕЛЛУКС“АД, участник по ОП №2. 

Участникът е представил следните допълнителни документи към офертата   си 

за участие по ОП №2. 

1. Придружително писмо с опис на допълнително представените документи;  

2. Счетоводен баланс към 31.12.2019 г.; 

3. Отчет за приходите и разходите за 2019 г.; 

4. Договор от 29.11.2018 г. с приложена ценова оферта – заверено копие; 

5. Сертификат ISO 9001:2015, № 32 100 190179 от 15.12.2019 г.; 

6. Сертификат ISO 14001:2015 № 32 104 190179 от 15.12.2019 г.; 

7. Декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП; 

8. Нов Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) на 

електронен носител. 

Прегледът на допълнително представените документи показа, че участникът е 

представил нужната информация, за която комисията в Протокол №1 по 

обособена позиция №2 е отразила, че не е била налице в първоначално 

представените документи или не е отговаряла на изискванията на Възложителя. 

      От допълнително представените документи е видно, че участникът 

„Мебеллукс“АД отговаря на поставените изисквания за лично състояние както 

и  критериите за подбор поставени от закона и възложителя, поради което 

същият следва да бъде допуснат до разглеждане на техническото му 

предложение по обособената позиция.  



 

VІІ. „АЛЕГРО 2000 СОФИЯ“ ООД,участник по ОП №2 и ОП №3. 

Участникът е представил следните допълнителни документи към офертата   си 

за участие по ОП №2 и ОП №3. 

1. Придружително писмо с опис на допълнително представените документи;  

2. Счетоводен баланс към 31.12.2019 г.; 

Прегледът на допълнително представените документи показа, че участникът е 

представил нужната информация, за която комисията в Протокол №1 по 

обособена позиция №2 и ОП №3 е отразила, че не е била налице в 

първоначално представените документи или не е отговаряла на изискванията на 

Възложителя. 

      От допълнително представените документи е видно, че участникът   „Алегро 

2000 София“ООД отговаря на поставените изисквания за лично състояние 

както и  критериите за подбор поставени от закона и възложителя, поради което 

същият следва да бъде допуснат до разглеждане на техническите му 

предложения по двете обособени позиции.  

 

 VІІІ.“ФИЛДЕКОР“ЕООД, участник по ОП № 1 и ОП №3. 

Участникът е представил следните допълнителни документи към офертата   си 

за участие по ОП №1 и ОП №3. 

1. Опис на допълнително представените документи;  

2. Отчет за приходите и разходите за 2019 г.заверено копие; 

3. Договор № 80.09-121/17.05.2018 г. – заверено копие 

4. Договор № 80-09-5/04.01.2018 г. – заверено копие; 

5. Сертификат №Е3148/23.07.2020 г. ISO 14001: 2015; 

6. Сертификат №15600/ 23.07.2020 г.ISO   9001: 2015; 

7. Удостоверение изх. № 21/21.07.2020 г. за издаване нови сертификати. 

Прегледът на допълнително представените документи показа, че участникът е 

представил нужната информация, за която комисията в Протокол №1 по 

обособена позиция №1 и обособена позиция №3 е отразила, че не е била налице 



в първоначално представените документи или не е отговаряла на изискванията 

на Възложителя. 

      От допълнително представените документи е видно, че участникът   

„Филдекор“ЕООД отговаря на поставените изисквания за лично състояние 

както и  критериите за подбор поставени от закона и възложителя, поради което 

същият следва да бъде допуснат до разглеждане на техническите му 

предложения по двете обособени позиции.  

 

ІХ. В законоустановения срок в деловодството на възложителя не са постъпили 

документи от участника „Арис Фърничър Груп“АД, допълващи подадената от 

него оферта по ОП №2 и ОП №3, поради което комисията предлага участникът 

да бъде отстранен от участие в процедурата на основание чл. 107, т.1 и т. 2, б. 

„а“ от ЗОП, със следните мотиви: 

Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката. Участникът не е представил информация, 

позволяваща на комисията да установи, че той отговаря на поставените 

изисквания за лично състояние както и критериите за подбор поставени от 

закона и възложителя. 

При отварянето на опаковката на участника в откритото заседание провело се 

на 29.05.2020 г., комисията констатира, че „Арис Фърничър Груп“АД, е 

записал под №2 в Списък на представените документи, че представя към 

офертата -  Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) в 

електронен вид 2 броя СD,  които  членовете на комисията не откриха 

приложени в опаковката.  

„Арис Фърничър Груп“ ЕООД не е приложил описаните в т. 2 от Списък на 

представените документи ЕЕДОП посочените 2 бр. електронни носители, като 

в резултат на това не е декларирана липса на основанията за задължително 

отстраняване от процедурата по отношение на всички лица, за които 

законодателят е предвидил тези обстоятелства да се декларират. 

В раздел ІІІ, ПОДРАЗДЕЛ II „СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА” т.18 от документацията за 

поръчката изрично е посочено, че: „ В опаковката следва да се съдържат 



следните документи: 18.1. Заявление за участие, включващо:  Eдинен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в 

съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а 

когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, 

което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито 

ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката. ЕЕДОП трябва 

да бъде представен в електронен вид“. 

Посоченото изискване е съобразено с чл.39, ал.2, т.1 от ППЗОП, съгласно 

който: „ Заявлението за участие включва най-малко следните документи:  

1.Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в 

съответствие с изискванията на чл.67 от ЗОП и условията на възложителя“, 

което изискване участникът не е изпълнил и е препятствал комисията да 

установи, че той отговаря на поставените изисквания за лично състояние както 

и  критериите за подбор поставени от закона и възложителя. 

С оглед на горното Комисията счита, че на основание чл.56, ал.2 от ППЗОП 

офертата на участника „Арис Фърничър Груп“АД не следва да бъде допусната 

до разглеждане на техническото предложение и до оценяване, а на основание 

чл.107,т.1 и т.2, б. „а“от ЗОП, участникът следва да бъде отстранен от 

процедурата по възлагане на обществената поръчка за участие по Обособена 

позиция №2 и Обособена позиция №3. 

 

Във връзка с отразените констатации в Протоколи №1 и №2, комисията 

предлага на възложителя да допусне до етап разглеждане на техническите 

предложения, офертите на участниците, които отговарят на изискванията за 

лично състояние и критериите за подбор, както следва: „Школснаб 

2001“ЕООД; „АМО“ЕООД; Кооперация „Панда“; „Транс Ко 04“ЕООД; 

„Българска училищна индустрия“ООД; „Топ офис плюс“ООД; „Макс 

офис“ЕООД; „Мебеллукс“АД; „Алегро 2000 София“ООД; „Филдекор“ЕООД;                  

С извършване на описаните по-горе действия, Комисията приключи работа по 

преценката  на съответствието с критериите за подбор на участниците по 

обособени позиции  от №1 до №3  на 28.07.2020 г. 



 

      РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА 

ДОПУСНАТИТЕ ОФЕРТИ 

      Комисията в непроменен състав продължи своята работа в закрито заседание, 

проведено на 29.07.2020г., по разглеждане на техническите предложения на 

участниците, които отговарят на критериите за подбор съгласно чл.56, ал.2 от 

ППЗОП. 

      Комисията разгледа техническите предложения на допуснатите до този етап на 

процедурата участници по реда на първоначалното постъпване на офертите.   

      Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерий за постигане 

на икономически най-изгодна оферта „оптимално съотношение качество/цена“, 

което се оценява въз основа на цената, както и на показатели включващи 

качествени аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка, в 

съответствие с чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП. 

      В част ІV на документацията за обществената поръчка, Възложителят е посочил 

Критерии за оценка на офертите, Методиката за комплексна оценка и начина за 

определяне на оценката по всеки показател, по следния начин: 

      Комплексната оценка на офертите представлява сбор от техническата и 

финансовата оценка. Комплексната оценка има максимална стойност 100 т. 

      Изчислява се по следната формула: 

      КО = 0.30хТ + 0.70хФ, където: 
      Относителната тежест на показателите в комплексната оценка е както 
следва: 

          Показател Т „Техническа оценка“, с относителна тежест от 30%; 
          Показател Ф „Ценово предложение“, с относителна тежест от 70%.  
           

 Показател Т се формира от два подпоказателя: Подпоказател Т1 „Срок за 
доставка“ и Подпоказател Т2 „Срок за гаранционно обслужване“. 
Подпоказател Т1 „Срок за доставка“ се изчислява като съотношение на 
предложението на оценявания участник към най-краткия предложен срок на  
доставка по обособената позиция, по следната формула: 
     Т1 =    СД (минимален)  х 100 
                СД (предложен) 
    където: 



СД (предложен) – предложеният от оценявания участник средноаритметичен 
срок за доставка (в календарни дни). 
СД (минимален) – минималният средноаритметичен срок за доставка (в дни), 
предложен от участник в позицията 
Забележка: средноаритметичният срок се изчислява като сумата от 
сроковете за доставка и монтаж, предложени за всяка от шестте групи 
срокове по Таблица № 2 от Техническото предложение на участника, се 
раздели на 6. 

  Подпоказател Т2 „Срок за гаранционно обслужване“ се изчислява като 
съотношение на предложението на оценявания участник към максималния срок 
за гаранционно обслужване, по следната формула: 

    
    Т2 =   СГ (предложен) х 100 

        СГ (максимален)   
   където: 
   СГ (предложен) – предложеният от оценявания участник срок за   
гаранционо обслужване (в месеци). 
 СГ (максимален) – максималният срок за гаранционо обслужване (в  
месеци), предложен от участник в позицията. 
 

    Оценка на офертите 

      При оценката на офертите комисията първо разглежда техническата оферта 
на участника. Извършва проверка дали техническото предложение отговаря 
на изискванията на Възложителя.  

      При изготвяне на техническото предложение, участниците следва да 
попълнят Образец №2, приложен към документацията. За да се приложи 
методиката за оценка, участниците задължително посочват срокове за 
изпълнение на доставки и монтаж на количествата артикули, предложени за 
всяка от шестте групи срокове по Таблица № 2 и предлагат гаранционен срок 
на доставките предмет на поръчката в месеци. 

      При попълване на таблицата, участниците прилагат посочените изисквания в 
т.2, буква „А“и буква „Б“: „ За да не се допусне изкривяване при 
изчисляването на оценките съобразно утвърдената методика се въвеждат 
следните ограничения при попълване на предложенията на участниците за 
срок на доставка: 

      А) Не може да се предлага срок, по-кратък от 10 дни. 
      Б) Не може за по-голямо количество артикули да се предлага по-кратък 

срок за доставка от срока, който същият участник е предложил за 
доставка на по-малко количество артикули“. 



      При предлагане на гаранционен срок за доставките: „Предлаганият от 

участниците гаранционен срок не може да е по-кратък от 24 месеца.“. 

      При преглед на техническите предложения на допуснатите участници, 
Комисията установи следното: 

 
1. „ШКОЛСНАБ 2001“ЕООД, обособена позиция №2. 

Техническото предложение на участника е представено в съответствие с 

образец №2, неразделна част от документацията за участие. Спецификацията 

на артикулите, съдържа предложения за всички артикули. Участникът е 

предложил срокове за доставка и монтаж за количествата артикули, като се е 

съобразил с изискванията на възложителя, че не може да се предлага срок по-

кратък от 10 дни за всяка от шестте групи артикули, както и гаранционният 

срок не може да е по-кратък от 24 месеца. 

След прилагане на Методиката за оценка на офертите, за изчисление на 

показател Т (техническа оценка), като част от комплексната оценка, по 

обособена позиция №2, комисията приложи формулите, като участникът 

получава обща оценка, включваща оценките по двата подпоказателя – 

33.75 точки.  

 
 

2. „ШКОЛСНАБ 2001“ЕООД, обособена позиция №3. 

Техническото предложение на участника е представено в съответствие с 

образец №3, неразделна част от документацията за участие. Спецификацията 

на артикулите, съдържа предложения за всички артикули. Участникът е 

предложил срокове за доставка и монтаж за количествата артикули, като се е 

съобразил с изискванията на възложителя, че не може да се предлага срок по-

кратък от 10 дни за всяка от шестте групи артикули, както и гаранционния 

срок не може да е по-кратък от 24 месеца. 

След прилагане на Методиката за оценка на офертите, за изчисление на 

показател Т (техническа оценка), като част от комплексната оценка, по 

обособена позиция №3, комисията приложи формулите, като участникът 

получава обща оценка включваща оценките по двата подпоказателя - 

48.50 точки. 



 

3. „ТОП ОФИС ПЛЮС ООД, участник по обособена позиция №2. 

Техническото предложение на участника е представено в съответствие с 

образец №2, неразделна част от документацията за участие. Спецификацията 

на артикулите, съдържа предложения за всички артикули. Участникът е 

предложил срокове за доставка и монтаж за количествата артикули, като се е 

съобразил с изискванията на възложителя, че не може да се предлага срок по-

кратък от 10 дни за всяка от шестте групи артикули, както и гаранционния 

срок не може да е по-кратък от 24 месеца. 

След прилагане на Методиката за оценка на офертите, за изчисление на 

показател Т (техническа оценка), като част от комплексната оценка, по 

обособена позиция №2, комисията приложи формулите, като участникът 

получава обща оценка включваща оценките по двата подпоказателя – 

85.77 точки. 

 

4. „АЛЕГРО 2000 СОФИЯ“ООД, участник по обособена позиция № 2. 

Техническото предложение на участника е представено в съответствие с 

образец №2, неразделна част от документацията за участие. Спецификацията 

на артикулите, съдържа предложения за всички артикули. Участникът е 

предложил срокове за доставка и монтаж за количествата артикули, като се е 

съобразил с изискванията на възложителя, че не може да се предлага срок по-

кратък от 10 дни за всяка от шестте групи артикули, както и гаранционният 

срок не може да е по-кратък от 24 месеца. 

След прилагане на Методиката за оценка на офертите, за изчисление на 

показател Т (техническа оценка), като част от комплексната оценка, по 

обособена позиция №2, комисията приложи формулите, като участникът 

получава обща оценка включваща оценките по двата подпоказателя – 

85.00 точки. 

 

5.„АЛЕГРО 2000 СОФИЯ“ООД, участник по обособена позиция №3. 



Техническото предложение на участника е представено в съответствие с   

образец №2, неразделна част от документацията за участие. 

Спецификацията на артикулите, съдържа предложения за всички артикули. 

Участникът е предложил срокове за доставка и монтаж за количествата 

артикули, като се е съобразил с изискванията на възложителя, че не може да 

се предлага срок по-кратък от 10 дни за всяка от шестте групи артикули, 

както и  гаранционния срок не може да е по-кратък от 24 месеца. 

След прилагане на Методиката за оценка на офертите, за изчисление на 

показател Т (техническа оценка), като част от комплексната оценка, по 

обособена позиция №2, комисията приложи формулите, като участникът 

получава обща оценка включваща оценките по двата подпоказателя – 

85.00 точки. 

 

6.„МЕБЕЛЛУКС“АД участник по обособена позиция № 2. 

Техническото предложение на участника е представено в съответствие с   

образец №2, неразделна част от документацията за участие. 

Спецификацията на артикулите, съдържа предложения за всички артикули. 

Участникът е предложил срокове за доставка и монтаж за количествата 

артикули, като се е съобразил с изискванията на възложителя, че не може да 

се предлага срок по-кратък от 10 дни за всяка от шестте групи артикули, 

както и  гаранционния срок не може да е по-кратък от 24 месеца. 

След прилагане на Методиката за оценка на офертите, за изчисление на 

показател Т (техническа оценка), като част от комплексната оценка, по 

обособена позиция №2, комисията приложи формулите, като участникът 

получава обща оценка включваща оценките по двата подпоказателя – 

61.95 точки. 

 

     7.„АМО“ЕООД, участник по ОП №2. 

Техническото предложение на участника е представено в съответствие с 

образец №2, неразделна част от документацията за участие. 

Спецификацията на артикулите, съдържа предложения за всички артикули. 



Участникът е предложил срокове за доставка и монтаж за количествата 

артикули, като се е съобразил с изискванията на възложителя, че не може да 

се предлага срок по-кратък от 10 дни за всяка от шестте групи артикули, 

както и гаранционния срок не може да е по-кратък от 24 месеца. 

След прилагане на Методиката за оценка на офертите, за изчисление на 

показател Т (техническа оценка), като част от комплексната оценка, по 

обособена позиция №2, комисията приложи формулите, като участникът 

получава обща оценка включваща оценките по двата подпоказателя – 

71.53 точки. 

 

      8.„АМО“ЕООД, участник по ОП №3. 

Техническото предложение на участника е представено в съответствие с 

образец №2, неразделна част от документацията за участие. 

Спецификацията на артикулите, съдържа предложения за всички артикули. 

Участникът е предложил срокове за доставка и монтаж за количествата 

артикули, като се е съобразил с изискванията на възложителя, че не може да 

се предлага срок по-кратък от 10 дни за всяка от шестте групи артикули, 

както и  гаранционния срок не може да е по-кратък от 24 месеца. 

След прилагане на Методиката за оценка на офертите, за изчисление на 

показател Т (техническа оценка), като част от комплексната оценка, по 

обособена позиция №3, комисията приложи формулите, като участникът 

получава обща оценка включваща оценките по двата подпоказателя – 

71.53 точки. 

 

9.„МАКС ОФИС“ ЕООД, участник по обособена позиция №1. 

Техническото предложение на участника е представено в съответствие с 

образец №2, неразделна част от документацията за участие. Спецификацията 

на артикулите, предлагани от участника съдържа предложения за всички 

артикули. Прегледът на предложените срокове за доставка и монтаж 

посочени в таблица №2, за първата и втората групи артикули, участникът е 

предложил срокове, съответно: 5 дни и 7 дни. Посочените срокове от 



участника, не съответстват на изискванията на възложителя посочени в 

образеца на техническото предложение, да не се предлага срок по-кратък от 

10 дни. Изискването е за всяка група артикули поотделно.  

Предвид това, че Комисията оценява и класира участниците по степента на 

съответствие на офертите с предварително обявените условия в 

документацията за участие, във връзка с описаните по-горе констатации, 

предлага на Възложителя, да отстрани на основание чл.107, т.2, б.„а“ от 

ЗОП  офертата на „Макс офис“ЕООД,  по обособена позиция №1. 

 Мотиви: 

Налице е неизпълнение, което е довело до определяне на срокове за първите 

две групи артикули (от 1 – до 70 артикула; от 70 до 280 артикула) 

несъответстващи на изискванията на Възложителя.  

За да изпълни указанията посочени в документацията, участникът е  

следвало да проучи всички указания, образци и условия в документацията, 

като офертата следва да отговаря на изискванията посочени в тези 

документи. В документацията на обществената поръчка не е предвидена 

възможност при установяване на грешки, комисията да ги отстранява и да 

допуска до оценка участници, в офертите на които са констатирани такива. 

Единствените правомощия на комисията се свеждат до прилагане и 

стриктно съобразяване с обявените условия на Възложителя. В конкретния 

случай, комисията не би имала законно основание да отстрани допуснатите 

от участника грешки и съответно да го допусне до участие в крайното 

класиране, поради липса на изричен запис в тази връзка в документацията за 

участие, както и поради това, че подобно действие би могло да бъде в 

противоречие с действителната воля на участника. Порокът в техническото 

предложение на участника не може да бъде преодолян чрез предоставяне на 

разяснения по реда на чл.54, ал.13 от ППЗОП, тъй като предлаганите от 

участника в техническото си предложение показатели, които се оценявт и 

влизат в общата оценка при класиране, не попадат в приложното поле на 

посочената разпоредба, доколкото по същество посочените срокове е 

предложението на участника за изпълнение на поръчката, а не посочени от 



него обстоятелства.Участникът в процедурата е този, който е изготвил 

техническото си предложение от офертата си за участие, поради което той 

носи отговорността за допуснатите пропуски и грешки при неговото 

формиране. При наличието на допуснати несъответствия и грешки в 

офертата на същия, комисията няма правомощие да тълкува волята на 

участника и да извършва допълнителни действия за отстраняването им. 

 

     10.Кооперация „Панда“, участник по обособена позиция №2. 

Техническото предложение на участника е представено в съответствие с 

образец №2, неразделна част от документацията за участие. Спецификацията 

на артикулите, предлагани от участника съдържа предложения за всички 

артикули. Прегледът на предложените срокове за доставка и монтаж 

посочени в таблица №2, за първите три групи артикули, участникът е 

предложил срокове, съответно: 3 дни, 4 дни и 5 дни. Посочените срокове от 

участника, не съответстват на изискванията на възложителя посочени в 

образеца на техническото предложение, да не се предлага срок по-кратък от 

10 дни.  

Предвид това, че Комисията оценява и класира участниците по степента на 

съответствие на офертите с предварително обявените условия в 

документацията за участие, във връзка с описаните по-горе констатации, 

предлага на Възложителя, да отстрани на основание чл.107, т.2, б. „а“ от 

ЗОП  офертата на Кооперация „Панда“ по обособена позиция №2. 

      Мотиви: 

Налице е неизпълнение, което е довело до определяне на срокове за 

първите три групи артикули (от 1 – до 70 артикула; от 70 до 280 артикула; 

от 280 до 700 артикула) несъответстващи на изискванията на Възложителя.  

За да изпълни указанията посочени в документацията, участникът е  

следвало да проучи всички указания, образци и условия в документацията, 

като офертата следва да отговаря на изискванията посочени в тези 

документи. В документацията на обществената поръчка не е предвидена 

възможност при установяване на грешки, комисията да ги отстранява и да 



допуска до оценка участници, в офертите на които са констатирани такива. 

Единствените правомощия на комисията се свеждат до прилагане и 

стриктно съобразяване с обявените условия на Възложителя. В конкретния 

случай, комисията не би имала законно основание да отстрани допуснатите 

от участника грешки и съответно да го допусне до участие в крайното 

класиране, поради липса на изричен запис в тази връзка в документацията 

за участие, както и поради това, че подобно действие би могло да бъде в 

противоречие с действителната воля на участника. Порокът в техническото 

предложение на участника не може да бъде преодолян чрез предоставяне 

на разяснения по реда на чл.54, ал.13 от ППЗОП, тъй като предлаганите от 

участника в техническото си предложение показатели, които се оценявт и 

влизат в общата оценка при класиране, не попадат в приложното поле на 

посочената разпоредба, доколкото по същество посочените срокове е 

предложението на участника за изпълнение на поръчката, а не посочени от 

него обстоятелства.Участникът в процедурата е този, който е изготвил 

техническото си предложение от офертата си за участие, поради което той 

носи отговорността за допуснатите пропуски и грешки при неговото 

формиране. При наличието на допуснати несъответствия и грешки в 

офертата на същия, комисията няма правомощие да тълкува волята на 

участника и да извършва допълнителни действия за отстраняването им. 

 

11. Кооперация „Панда“, участник по обособена позиция №3. 

Техническото предложение на участника е представено в съответствие с 

образец №2, неразделна част от документацията за участие. 

Спецификацията на артикулите, предлагани от участника съдържа 

предложения за всички артикули. Прегледът на предложените срокове за 

доставка и монтаж посочени в таблица №2, за първите три групи артикули, 

участникът е предложил срокове, съответно: 3 дни, 4 дни и 5 дни. 

Посочените срокове от участника, не съответстват на изискванията на 

възложителя посочени в образеца на техническото предложение, да не се 

предлага срок по-кратък от 10 дни.  



Предвид това, че Комисията оценява и класира участниците по степента на 

съответствие на офертите с предварително обявените условия в 

документацията за участие, във връзка с описаните по-горе констатации, 

предлага на Възложителя, да отстрани на основание чл.107, т.2, б. „а“от 

ЗОП  офертата на Кооперация „Панда“ по обособена позиция №3. 

 Мотиви: 

Налице е неизпълнение, което е довело до определяне на срокове за 

първите три групи артикули (от 1 – до 70 артикула; от 70 до 280 артикула; 

от 280 до 700 артикула) несъответстващи на изискванията на Възложителя.  

За да изпълни указанията посочени в документацията, участникът е  

следвало да проучи всички указания, образци и условия в документацията, 

като офертата следва да отговаря на изискванията посочени в тези 

документи. В документацията на обществената поръчка не е предвидена 

възможност при установяване на грешки, комисията да ги отстранява и да 

допуска до оценка участници, в офертите на които са констатирани такива. 

Единствените правомощия на комисията се свеждат до прилагане и 

стриктно съобразяване с обявените условия на Възложителя. В конкретния 

случай, комисията не би имала законно основание да отстрани допуснатите 

от участника грешки и съответно да го допусне до участие в крайното 

класиране, поради липса на изричен запис в тази връзка в документацията 

за участие, както и поради това, че подобно действие би могло да бъде в 

противоречие с действителната воля на участника. Порокът в техническото 

предложение на участника не може да бъде преодолян чрез предоставяне 

на разяснения по реда на чл.54, ал.13 от ППЗОП, тъй като предлаганите от 

участника в техническото си предложение показатели, които се оценявт и 

влизат в общата оценка при класиране, не попадат в приложното поле на 

посочената разпоредба, доколкото по същество посочените срокове е 

предложението на участника за изпълнение на поръчката, а не посочени от 

него обстоятелства.Участникът в процедурата е този, който е изготвил 

техническото си предложение от офертата си за участие, поради което той 

носи отговорността за допуснатите пропуски и грешки при неговото 



формиране. При наличието на допуснати несъответствия и грешки в 

офертата на същия, комисията няма правомощие да тълкува волята на 

участника и да извършва допълнителни действия за отстраняването им. 

 

12.„ТРАНС КО 04“ЕООД, участник по обособена позиция №1. 

Техническото предложение на участника е представено в съответствие с 

образец №2, неразделна част от документацията за участие. 

Спецификацията на артикулите, предлагани от участника съдържа 

предложения за всички артикули. Прегледът на предложените срокове за 

доставка и монтаж посочени в таблица №2, за първите три групи артикули, 

участникът е предложил срокове, съответно: 3 дни, 4 дни и 5 дни. 

Посочените срокове от участника, не съответстват на изискванията на 

възложителя посочени в образеца на техническото предложение, да не се 

предлага срок по-кратък от 10 дни. Изискването е за всяка група артикули 

поотделно.  

Предвид това, че Комисията оценява и класира участниците по степента на 

съответствие на офертите с предварително обявените условия в 

документацията за участие, във връзка с описаните по-горе констатации, 

предлага на Възложителя, да отстрани на основание чл.107, т.2, б. „а“от 

ЗОП  офертата на „Транс и КО 04“ ЕООД,  по обособена позиция №1. 

  Мотиви: 

Налице е неизпълнение, което е довело до определяне на срокове за 

първите три групи артикули (от 1 – до 70 артикула; от 70 до 280 артикула; 

от 280 до 700 артикула) несъответстващи на изискванията на Възложителя.  

За да изпълни указанията посочени в документацията, участникът е  

следвало да проучи всички указания, образци и условия в документацията, 

като офертата следва да отговаря на изискванията посочени в тези 

документи. В документацията на обществената поръчка не е предвидена 

възможност при установяване на грешки, комисията да ги отстранява и да 

допуска до оценка участници, в офертите на които са констатирани такива. 

Единствените правомощия на комисията се свеждат до прилагане и 



стриктно съобразяване с обявените условия на Възложителя. В конкретния 

случай, комисията не би имала законно основание да отстрани допуснатите 

от участника грешки и съответно да го допусне до участие в крайното 

класиране, поради липса на изричен запис в тази връзка в документацията 

за участие, както и поради това, че подобно действие би могло да бъде в 

противоречие с действителната воля на участника. Порокът в техническото 

предложение на участника не може да бъде преодолян чрез предоставяне 

на разяснения по реда на чл.54, ал.13 от ППЗОП, тъй като предлаганите от 

участника в техническото си предложение показатели, които се оценявт и 

влизат в общата оценка при класиране, не попадат в приложното поле на 

посочената разпоредба, доколкото по същество посочените срокове е 

предложението на участника за изпълнение на поръчката, а не посочени от 

него обстоятелства.Участникът в процедурата е този, който е изготвил 

техническото си предложение от офертата си за участие, поради което той 

носи отговорността за допуснатите пропуски и грешки при неговото 

формиране. При наличието на допуснати несъответствия и грешки в 

офертата на същия, комисията няма правомощие да тълкува волята на 

участника и да извършва допълнителни действия за отстраняването им. 

 

       13.„ФИЛДЕКОР“ЕООД, участник по обособена позиция №1.  

Техническото предложение на участника е представено в съответствие с 

образец №2, неразделна част от документацията за участие. 

Спецификацията на артикулите, съдържа предложения за всички артикули. 

Участникът е предложил срокове за доставка и монтаж за количествата 

артикули, като се е съобразил с изискванията на възложителя, че не може 

да се предлага срок по-кратък от 10 дни за всяка от шестте групи артикули, 

както и гаранционния срок не може да е по-кратък от 24 месеца. 

След прилагане на Методиката за оценка на офертите, за изчисление на 

показател Т (техническа оценка), като част от комплексната оценка, по 

обособена позиция №1, комисията приложи формулите, като участникът 



получава обща оценка включваща оценките по двата подпоказателя – 

100 точки. 

 

        14.„ФИЛДЕКОР“ЕООД, участник по обособена позиция №3. 

Техническото предложение на участника е представено в съответствие с 

образец №2, неразделна част от документацията за участие. 

Спецификацията на артикулите, съдържа предложения за всички артикули. 

Участникът е предложил срокове за доставка и монтаж за количествата 

артикули, като се е съобразил с изискванията на възложителя, че не може 

да се предлага срок по-кратък от 10 дни за всяка от шестте групи артикули, 

както и  гаранционния срок не може да е по-кратък от 24 месеца. 

След прилагане на Методиката за оценка на офертите, за изчисление на 

показател Т (техническа оценка), като част от комплексната оценка, по 

обособена позиция №3, комисията приложи формулите, като участникът 

получава обща оценка включваща оценките по двата подпоказателя – 

85.77 точки. 

 

15. „БЪЛГАРСКА УЧИЛИЩНА ИНДУСТРИЯ“ООД, участник по ОП 

№2. 

Техническото предложение на участника е представено в съответствие с 

образец №2, неразделна част от документацията за участие. 

Спецификацията на артикулите, съдържа предложения за всички артикули. 

Участникът е предложил срокове за доставка и монтаж за количествата 

артикули, като се е съобразил с изискванията на възложителя, че не може 

да се предлага срок по-кратък от 10 дни за всяка от шестте групи артикули, 

както и  гаранционния срок не може да е по-кратък от 24 месеца. 

След прилагане на Методиката за оценка на офертите, за изчисление на 

показател Т (техническа оценка), като част от комплексната оценка, по 

обособена позиция №2, комисията приложи формулите, като участникът 

получава обща оценка включваща оценките по двата подпоказателя – 

54.47 точки. 



 

16.„БЪЛГАРСКА УЧИЛИЩНА ИНДУСТРИЯ“ООД, участник по ОП 

№3. 

Техническото предложение на участника е представено в съответствие с 

образец №2, неразделна част от документацията за участие. 

Спецификацията на артикулите, съдържа предложения за всички артикули. 

Участникът е предложил срокове за доставка и монтаж за количествата 

артикули, като се е съобразил с изискванията на възложителя, че не може 

да се предлага срок по-кратък от 10 дни за всяка от шестте групи артикули, 

както и  гаранционния срок не може да е по-кратък от 24 месеца. 

След прилагане на Методиката за оценка на офертите, за изчисление на 

показател Т (техническа оценка), като част от комплексната оценка, по 

обособена позиция №3, комисията приложи формулите, като участникът 

получава обща оценка включваща оценките по двата подпоказателя – 

54.47 точки. 

 

За действията си по оценяване на техническите предложения на  

участниците, комисията прилага към настоящия протокол № 2 три 

броя справки за получените оценки по ОП №1, ОП №2 и ОП №3. 

 

Във връзка с направените констатации в Протоколи №1 и №2, комисията 

предлага на възложителя да допусне до етап отваряне на ценовите 

предложения на следните участници:  

„ШКОЛСНАБ2001“ЕООД; „АМО“ЕООД; „ БЪЛГАРСКА 

УЧИЛИЩНА ИНДУСТРИЯ“ООД; „МЕБЕЛЛУКС“АД; „АЛЕГРО 

2000 СОФИЯ“ООД; „ТОП ОФИС ПЛЮС“ООД; „ФИЛДЕКОР“ЕООД. 

След оценка на офертите по показател Т, Комисията взе решение за 

отваряне на ценовите оферти по Обособени позиции от №1 до №3, като 

откритото заседание за провеждане на тези действия се състои на  

10.08.2020г. от 10:00 ч. в сградата на „Студентски столове и 

общежития“ЕАД, ж.к. Студентски град, блок 5, етаж 2, стая №216, за което 



участниците в процедурата бяха уведомени чрез съобщение в Профила на 

купувача на електронната страница на възложителя, съгласно чл.57, ал.4 от 

ППЗОП.  

 На 10.08.2020 г. от 10:00 часа, комисията назначена със заповед 

№48/29.05.2020 г. на изпълнителния директор, в редовния си състав 

продължи своята работа, като проведе открито заседание по отваряне и 

оповестяване на ценовите предложения от офертите подадени за участие в 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Комисията 

констатира, че със съобщение публикувано на 03.08.2020г. в „Профила на 

купувача“на Възложителя в електронната преписка на настоящата 

обществена поръчка, участниците са уведомени за датата, часа и мястото 

на отваряне и оповестяване на ценовите предложения. 

 На публичното заседание по отваряне на ценовите оферти, в залата 

неприсъстваха представители на участниците и на средствата за масово 

осведомяване.  

Допуснатите участници до настоящия етап по обособени позиции са: 

1. „ШКОЛСНАБ 2001“ЕООД по ОП №2 и ОП №3; 

2. „АМО“ЕООД по ОП №2 и ОП №3; 

3. „ БЪЛГАРСКА УЧИЛИЩНА ИНДУСТРИЯ “ООД по ОП№2 и ОП №3; 

4. „МЕБЕЛЛУКС“ АД по ОП № 2; 

5. „АЛЕГРО 2000 СОФИЯ“ООД по ОП №2 и ОП №3; 

6. „ТОП ОФИС ПЛЮС“ ООД по ОП №2; 

7. „ФИЛДЕКОР“ ЕООД по ОП №1 и ОП №3. 

След извършване на описаните действия, Комисията отново се увери, че 

всички пликове с надпис „Предлагани ценови предложения“ от офертите 

на участниците са запечатани, непрозрачни и с ненарушена цялост. 

Комисията констатира, че не са налице пречки за отваряне на ценовите 

предложения на допуснатите участници. 

Председателят на Комисията пристъпи към отваряне на ценовите 

предложения от допуснатите оферти по всяка обособена позиция по 

отделно, по възходящ ред на обособените позиции. Отварянето на всяко 



предложение включваше проверка дали ценовото предложение отговаря на 

изискванията на Възложителя, съгласно приложения Образец №3 и 

подписано ли е ценовото предложение от представител на участника.  

След отваряне на ценовото предложение на „Българска училищна 

индустрия“ООД, участник по обособена позиция №2, комисията 

констатира, че участникът не е подписал ценовата си оферта. Неполагането 

на подпис от лицето, което управлява дружеството на участника е 

неизпълнение на изискванията на възложителя, посочени в 

документацията, Част ІІІ „Изисквания към участниците в процедурата“, 

раздел Първи „Общи положения“,  т.1 и т.2.7.5: 

 „1. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на 

обществена поръчка участник, за когото е налице някое от основанията, 

посочени по-долу, възникнало преди или по време на процедурата, когато: 

2.7.5. кандидат или участник, подал заявление за участие или оферта, 

които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, 

начин, срок и валидност“. 

В р.Трети „Оферта“, подраздел І „Общи изисквания“, т.10, възложителят е 

указал на участниците: 

„10. Участникът трябва да проучи всички указания, образци и условия в 

документацията, като офертата следва да отговаря на изискванията, 

посочени в обявлението за откриване на процедурата, настоящите 

указания и да бъде оформена по приложените към документацията 

образци“. 

Поради неизпълнение на посочените указания в документацията, 

комисията единодушно РЕШИ, да предложи на Възложителя да отстрани 

участника „Българска училищна индустрия“ООД от процедурата за 

възлагане на обществената поръчка  по ОП №2, на основание чл.107, т.1 и 

т.2 от ЗОП поради това,че предложената от участника ценова оферта не 

отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката. 

Мотиви:  



Съгласно чл.180 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), частни 

документи, подписани от лицата, които са ги издали, съставляват 

доказателство, че изявленията, които се съдържат в тях са направени от 

тези лица. Следователно, за да се счете, че частни документи (в случая 

Ценовото предложение на участника) е представено в оригинал, е 

необходимо непосредствено след края на текста да бъде поставен 

собственоръчен подпис. Неподписаните частни документи нямат формална 

доказателствена сила. 

Според комисията, изводът от всичко изложено е, че липсата на подпис 

върху ценовото предложение на участника „Българска училищна 

индустрия“ООД по обособена позиция №2, води до липса на предложение 

от страна на участника, който именно чрез подписа си се ангажира с 

предложените ценови условия за изпълнение на поръчката. 

Комисията продължи с отварянето и оповестяването на предложените 

единични цени на артикулите и общата им стойност с включен ДДС, на 

останалите допуснати до етап отваряне на ценови оферти участници. 

 След отварянето им, ценовите предложения бяха подписани от тримата 

членове на комисията.  

Предложените цени (общата стойност) по обособени позиции, са следните: 

1.Предложени цени по Обособена позиция № 1 с ДДС: 

„ФИЛДЕКОР“ЕООД – 1702.80 лева; 

 

2. Предложени цени по Обособена позиция №2 с ДДС: 

„ШКОЛСНАБ 2001“ЕООД – 732.60 лева; 

„АЛЕГРО 2000“ООД – 1088.44 лева; 

„ТОП ОФИС ПЛЮС“ООД – 1620.00 лева; 

„АМО“ ЕООД – 896.40 лева; 

„МЕБЕЛЛУКС“АД – 1147.00 лева. 

 

3. Предложени цени по Обособена позиция №3 с ДДС: 

„ФИЛДЕКОР“ЕООД – 1050.00 лева; 



„ШКОЛСНАБ 2001“ЕООД – 732.60 лева; 

„АЛЕГРО 2000“ ООД – 1088.44 лева; 

„АМО“ ЕООД – 874.80 лева; 

„БЪЛГАРСКА УЧИЛИЩНА ИНДУСТРИЯ“ООД- 859.20 лева. 

 

С горните действия Комисията приключи публичното заседание. 

І. Разглеждане на ценовите предложения на допуснатите оферти. 
 
На 11.08.2020 г. комисията продължи своята работа в закрито заседание в 

редовния си състав, като пристъпи към разглеждане и проверка на 

ценовите предожения на допуснатите участници. 

По всяко от така изброените предложения комисията извърши проверка за 

съответствието на ценовите предложения на участниците с предварително 

обявените от Възложителя условия и провери наличието на 

обстоятелствата по чл. 72 от ЗОП, дали офертата на някой от участниците 

съдържа презложение с числово изражение, което е с повече от 20 на сто 

по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите 

участници.  

При извършване на проверката по чл.72, ал.1 от ЗОП за обособените 

позиции, се констатира наличие на предложения, в които предложената 

обща сума от единичните цени за артикулите, е с повече от 20 на сто по-

благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите 

участници. 

Средната стойност на предложенията на останалите участници по същия 

показател за оценка е изчислена, като са събрани стойностите на всички 

останали предложения без тази, която се сравнява и получената сума е 

разделена на броя им.При извършването на проверката по чл.72, ал.1 от 

ЗОП на ценовите оферти на участниците, се установи следното: 

1. Ценовото предложение на „Школснаб 2001“ЕООД, участник по 

обособена позиция №2 е с 38.33 % по-благоприятно от средната стойност 

на предложенията на останалите участници; 



2. „АМО“ЕООД, участник по обособена позиция №2 е с 21.85% по- 

благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите 

участници; 

3. „Школснаб 2001“ЕООД, участник по обособена позиция №3 е с 24.33% 

по- благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите 

участници; 

Комисията прие решение, преди да пристъпи към извършване на оценка по 

показател „Ценово предложение“по обособените позиции №2 и №3, да 

поиска от посочените участници на основание чл.72, ал.1 от ЗОП, да 

представят подробна  писмена обосновка за начина на образуване на цените 

за изпълнение на обществената поръчка.  

На 13.08.2020г. на електронната поща на участниците, Комисията изпрати 

искането си за обосновката, с указания, в 5-дневен срок от получаването, 

същите да ги представят на Комисията. 

На 25.08.2020 г. комисията в непроменен състав продължи своята работа в 

закрито заседание. 

В началото на своята работа, комисията установи, че на 13.08.2020г. в 

съответствие с констатациите в настоящия протокол и в изпълнение на 

чл.72, ал.1 от ЗОП, до участниците „Школснаб 2001“ЕООД и „АМО“ 

ЕООД е изпратено искане за представяне на подробна писмена обосновка, 

относно начина на образуване на предложената от тях цена.  

Съгласно чл.72, ал.3 от ЗОП, получените обосновки се оценяват по 

отношение на тяхната пълнота и обективност относно обстоятелствата по 

ал.2 на чл.72 ЗОП, на които се позовават участниците. Императивното 

изискване на тази разпоредба на ЗОП изисква комисията да направи оценка 

на обосновката на участниците не само за това дали в същите са обхванати 

възможностите, изброени в чл.72, ал.2 от ЗОП, но и дали представените 

доказателства обосновават предложението по показател  „Ф“ от методиката 

за оценка. 

В посочния срок в деловодството на „Студентски столове и общежития“ 

ЕАД са постъпили обосновки  от участниците:   



1. „Школснаб 2001“ЕООД, вх .№ 308/18.08.2020 г. по ОП №2 и ОП №3 

2. „АМО ЕООД, вх.№ 309/ 18.08.2020 г. по ОП №2. 

Преди да изследва обосновките, комисията обсъди действията, които следва 

да предприеме в изпълнение на чл.72 от ЗОП и информацията, която трябва 

да залегне в протокола. 

Според цитираната в чл.72, ал.3 от ЗОП норма, комисията може да приеме 

писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са 

посочени обективни обстоятелства, свързани с изчерпателно изброени в 

посочената алинея хипотези, т.е задължение на участника е да докаже, че 

съответното по-благоприятно с 20% предложение е такова заради 

икономическите особености на предоставяните доставки или заради 

избраните технически решения, или заради наличието на излючително 

благоприятни условия за участника за предоставянето на доставките, или 

заради оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, или 

заради получаване на държавна помощ, или заради спазването на 

задълженията по чл.115 от ЗОП. Задължение на комисията е да опише 

обосновките на участниците и да мотивира решенията си както в случаите в 

които приема обосновките, така и когато ги отхвърля. Това свое задължение 

комисията възнамерява да изпълни на следващите редове. 

Прегледът на обосновките се извърши по реда на входиране в деловодството 

на възложителя, в закритото заседание на комисията на 25.08.2020 г., като 

констатациите са отразени в настоящия протокол, както следва: 

 

1.При преглед на обосновката на „Школснаб 2001“ЕООД по обособени 

позици №2 и №3, се установи следното: 

Участникът е приложил към обосновката си заверени копия от следните 

документи: 

 1. Удостоверение за добро изпълнение към договор №43/26.03.2019 г. 

издадено от „БДЖ - Пътнически превози“ЕООД; 

2. Удостоверение изх. № 6926/30.05.2017 г. издадено от ИА „Военни клубове 

и военно - почивно дело“; 



3.Приемо-предавателен протокол от 21.10.2019 г. издадено от Община Елин 

Пелин; 

4.Удостоверение изх. № 3700-210/26.02.2019 г. издадено от Община Долни 

чифлик; 

5.Удостоверение за добро изпълнение изх. № 4829.04.2020 г. издадено от    

Община Нови пазар; 

6.Удостоверение за добро изпълнение изх .№ СОА20-ТД26-6014-(1) от 

06.08.2020 г. издадено от Столична община; 

7.Сертификат рег.№ 085-2737-К/19.11.2018 г. ISO 9001:2015, издаден от ИА 

БСА; 

8.Анекс 1 към сертификат рег.№ 085-2737-К/19.11.2018 г. 

9.Сертификат рег.№ 935-3403-E/20.05.2020 г. ISO 14001:2015 издаден от ИА 

БСА. 

В обосновката си, участникът сочи, че по отношение на офертата му са 

налице обективни обстоятелства, от естество значително да повлияят на 

предлаганите от същия цени за изпълнение на доставките, включени в 

обхвата на поръчката, като обстоятелствата са свързани с хипотезите в 

чл.72, ал.2. 

Участникът посочва, че предлаганите от него цени се формират на база 

всестранно и задълбочено проучване и подбор на чуждестранните и 

български вносители/представители и производители – в резултат на което 

доставя директно от фирми с най-ниска цена при доказано добро качество – 

материалите и артикулите. Участникът работи с производители и/или 

официални представители (вносители) на обзавеждане и оборудване в цяла 

България. Фирмата на участника е оторизиран представител на 

производители и вносители на обзавеждането и оборудването, предмет на 

обществената поръчка. Посочил е, че е оторизиран представител на 

производителя на мебели „Сталид“ЕООД. Дългогодишното партньорство, 

договорите за високия процент авансово плащане позволявали да се получат 

най-добри цени за този вид продукти. Допринасяли доставните цени на 

договорените артикули да бъдат с допълнителни отстъпки. Посочва, че 



дилърските отстъпки и предварителното авансово плащане намаляват 

покупните цени до 25%. Поради финансовата криза фирмата на участника 

работи с минимална печалба, минимални режийни разходи и ползва 

собствен транспорт. При монтаж на обзавеждането използва специалисти с 

доказан опит, които наема временно за извършване на съответната дейност. 

Така постига минимална цена, което е и едно от основните цели в 

настоящата ситуация. 

Съгласно чл.72, ал.3 от ЗОП, получената обосновка се оценява по 

отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по 

ал.2, на който се позовава участникът. Императивното изискване на тази 

разпоредба на ЗОП изисква комисията да направи оценка на обосновката на 

участника, не само за това дали в същата са обхванати възможностите, 

изброени в чл.72, ал.2 от ЗОП, но и дали са представени доказателства, 

обосноваващи и подкрепящи твърденията в обосновката. 

Предвид съдържанието на писмената обосновка представена и за двете 

позиции, комисията единодушно реши да не я приеме, поради липса на 

пълнота и обективност, както и поради липса на доказателства, 

обосноваващи предложенията. 

Мотиви: 

На първо място участникът се позовава на изключително благоприятни 

условия, изразяващи се в предоставени специални цени, като посочва, че 

високия процент авансово плащане и дилърските отстъпки намаляват 

покупните цени с 25%. В т.2 на стр.2, авансовото финансиране води до 5% 

по-ниски цени от базовите. От така представената информация, за 

комисията не става ясно по какъв начин посочените изключително 

благоприятни условия са повлияли при формирането на ценовото 

предложение. Не се посочва на какво се основават представените специални 

проценти  - на договорни отношения, с кои фирми, за какъв период от време 

са договорени специалните цени, как това влияе върху цената. Това 

твърдение на участника не е подкрепено от никакви конкретни данни и 

доказателства.  



На второ място (т.3 на стр.2), участникът е записал, че част от артикулите се 

произвеждат в България, което дава възможност за намаляване на цените от 

3% до 5.96%, поради това, че не се дължат мита, такси и други 

допълнителни разходи за доставка. От това твърдение не става ясно, за кои 

артикули произведени в България и включени в техническата спецификация 

на възложителя, се отнася намалението на цените. 

На трето място (т.5 на стр.2), участникът е посочил как се образува цената, 

като същите проценти са изписани и в таблицата на стр.4. В таблицата, 

комисията констатира, че калкулираните разходи се отнасят за цена 732.60 

лева, без ДДС. Комисията приема, че е допусната техническа грешка, тъй 

като съгласно изискванията на възложителя и посоченото в ценовото 

предложние на участника, цената в таблицата следваше да бъде с ДДС. Не 

става ясно посочените калкулирани разходи постоянни ли са, или за времето 

на икономическата криза, цитирам: „Поради финансовата криза, фирмата 

работи с минимална печалба, минимални режийни разходи и ползва 

собствен транспорт“. 

Твърдението, че участникът има практика да финансира авансово 

производители и доставчици на обзавеждане, което води в договорите да се 

предвижда артикулите да се доставят при изключително по-ниски цени, 

комисията счита, че предложените цени не се различават съществено от 

цените, по които дружеството работи по други обществени поръчки и 

договори за доставки. Това е още една констатация, която не доказва за 

конкретния участник наличието на изключително благоприятни условия. 

На четвърто място, в обосновката си, участникът се позовава на 

икономичност при изпълнение на поръчката, свързана с въведена система за 

съвместяване на поръчки и прецизна организация и логистика. Липсват 

данни, как посочените обстоятелства се отразяват в посока намаление на 

разходите и икономичност.  

Липсва пълнота на обосновката и по отношение на обстоятелството, 

свързано с наличие на икономичност при наемане монтажисти от 

специализирани фирми, което ще доведе до икономия на работна заплата и 



осигуровки. Не е дадена информация относно заплащането на тези лица и 

как това заплащане влияе на предложението на участника. След като се 

позовава на доказания опит на монтажистите, като условие за по-

благоприятно ценово предложение, той трябва да може да обясни в каква 

степен опита влияе върху разходите на фирмата, за да се определи като 

изключително благоприятно условие за участника. 

      На следващо място, участникът е посочил (т.9 на стр.3), че значителна част 

от артикулите са със завършен вид и ангажиментите на монтажните екипи е 

сведен до минимум, което позволява да се намалят разходите за монтаж. 

Отново липсват данни за кои артикули от техническата спецификация се 

отнася това обстоятелство. 

      В т.8, участникът е декларирал, че не ползва и не получава държавна 

помощ, не прилага дъмпингови действия. Участникът декларира, че са 

спазени изискванията на чл.115 от ЗОП. Не са представени никакви 

доказателства, удостоверяващи прилагането на приложими правила и 

изисквания. 

      В т.10 на стр.3, участникът е записал, че избраните технически решения и 

наличието на благоприятни условия, водят до предложени цени, 

чувствително по-ниски от цените в интернет пространството и публично 

обявени каталози. Комисията е приела, че съществува противоречие между 

това твърдение и всичко изложено до този момент в обосновката на 

участника.  

      Всички обстоятелства твърдяни от участника и свързани с разходи за 

външен персонал, ниски нива на разходите и печалба, ниски търговски 

надценки, авансово финансиране, въведена система за съвместяване на 

поръчки, прецизна организация в логистиката, дистрибуция, не могат да 

бъдат определени като пълни и обективни. Липсва информация и не са 

приложени доказателства за тези твърдения. 

      Представената обосновка не съдържа подробни и обективни обстоятелства, 

доказващи икономичност, техническо или оригинално решение и наличие 



на благоприятни условия, които да обосновават ценовото предложение на 

участника. 

      Приложените копия от удостоверения за добро изпълнение, комисията 

счита, че те са част от съответствието с критериите за подбор на участника и 

не дават информация за посочените твърдения в обосновката. 

Приложените сертификати не подкрепят обосновката, тъй като в еЕЕДОП, 

изискването за представяне на информация в част ІV Критерии за подбор, 

поле „Г“,  „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично 

управление“ се отнася като задължение на всички участници в процедурата 

и комисията не може да приеме, че прилагането им към обосновката ще 

обоснове ценовото предложение, тъй като това е част от критериите за 

подбор в настоящата процедура и е информация за допускане на участника 

на един следващ етап от работата на комисията. 

Представената обосновка не съдържа подробни и обективни обстоятелства, 

доказващи икономичност, техническо или оригинално решение и наличие 

на благоприятни условия, които да обосновават ценовото предложение на 

участника по показател „Ф“ ,от методиката, поради което комисията счита, 

че същото не отговаря на законовите изисквания. Липсата на доказателства 

подкрепящи твърденията на участника е още едно основание, комисията да 

не приеме обосновката. 

Предвид гореизложеното, комисията прие единодушно решението си на 

основание чл.72, ал.3 от ЗОП, да не приеме писмената обосновка на 

участника по обособени позиции №2 и №3 и да го предложи за 

отстраняване по обособена позиция №2 с предмет: „Доставка, монтаж и 

гаранционно обслужване на мебелни модули за обзавеждане на студентски 

общежития, находящи се на територията на Югоизточния район за 

планиране“ и обособена позиция №3 с предмет: „Доставка, монтаж и 

гаранционно обслужване на мебелни модули за обзавеждане на студентски 

общежития, находящи се на територията на районите за планиране Южен 

централен, Югозападен и Северозападен“, на основание чл.107, т.3 от ЗОП.  

 



      2.При преглед на писмената обосновка на „АМО“ЕООД по обособена 

позиция №2, относно начина на образуване на ценовото предложение, 

участникът е предложил следните обстоятелства: 

      А) При изпълнение на договорите за обществени поръчки, участникът 

императивно спазва изискванията на чл.115 от ЗОП, като насочва 

изпълнението на нормата като задължение на всички изпълнители и техните 

подизпълнители  при изпълнението на договорите за обществени поръчки, 

които са длъжни да спазват приложими правила и изисквания, свързани с 

опазване на околната среда, социалното и трудово право, приложими 

колективни споразумения и/или разпоредби на международното 

екологично, социално и трудово право, съгласно приложение №10. 

      Б) По отношение на избраните технически решения или наличието на 

изключително благоприятни условия на участника за предоставянето на 

продуктите, участникът е отразил в изготвянето на цената по калкулативен 

способ на база вложените материали, труд, присъщи разходи и нормативна 

печалба. Участникът е фирма с изпълнени 6 договора за обществени 

поръчки за мебели и обзавеждане само в послбедната година, реализираните 

обеми на материалите водят до увеличаване на отстъпките и намаляване на 

цените. Твърди, че стойностите на придобиване на материали са осезаемо 

по-ниски от тези на останалите участници, т.к. „АМО“ЕООД е купувач на 

едро на суровини и материали, ползващ отстъпки до 35% от крайните 

клиентски цени. Като втори основен компонент е посочил разходът за труд. 

Участникът твърди, че разполага с машини, които са високопроизводителни 

и намаляват разходите за труд. Като трети основен компонент са посочени 

разходите за транспорт, режийни и административни разходи. По 

отношение на транспортните разходи, твърдението е, че има абсолютно и 

относително преимущество спрямо останалите участници в настоящата 

процедура, предвид разполагането със складова база в с.Пролеша и 

логистиката на материалите и готовата продукция към обектите на доставка 

се осъществява със собствен транспорт. Четвърти компонент е 



нормативната печалба, която е достатъчна, за да може да покрие бъдещото 

развитие на предприятието. 

      В) Участникът получава държавна помощ, като посочва, че има договор за 

получаване на държавна помощ с ЕС, под формата на намалени лихви по 

програма от м.07.2017 до м.07.2020 г. и договор за получаване на държавна 

помощ от ЕС под формата на намалени лихви по договор за револвиращ 

кредит с Уникредит Булбанк АД, по програма от м.10.2018 до м.09.2020 г. 

Друга държавна помощ му се предоставя под формата на данъчно 

облекчение в размер на вноските за ДОО на всеки от регистрирания 

персонал по ЗИХУ (минимум 30% от общия наличен персонал).  

      Г) Участникът сочи, че икономическите особености на производствения  

процес се характеризират с възможностите за максимална оптимизация на 

производсдтвения процес до степен на минимално влагане на ръчен труд, 

максимална бързина на обработка от страна на машините, механизирана 

обработка на групите елементи, товари и др., добре организирана логистика 

на операциите, което води до икономически ефекти като двойна по-бърза 

обработка на 1` бр. поръчка от същите хора, същите машини и съоръжения, 

съответно по-малък разход на ФРЗ за сметка на самата поръчка. 

Организационен подход се прилага и при товаренето, разтоварването и 

монтаж на мебелите. Посочен е пример, че за изделията са достатъчни до 2 

души във всяко едно от трите превозни средства, в зависимост от 

големината на всяка доставка. При малки доставки, ще се съвместява с 

други доставки за съответния район (като пример е посочен гр.Сливен). 

      Участникът твърди, че на базата на богатия си опит е оптимизирал 

производствения процес така, че при калкулирането на всички разходи, е 

възможно разходите за въпросните изделия, да излязат в известна степен 

дори под 20% по-ниски от средно предложените от конкурентните фирми. 

Д) При формирането на цените, участникът е убеден, че получавайки 

отстъпки под формата на цени на едро и директен внос на материали, това 

му дава ценово предимство пред други участници до 30%.  



Към обосновката е приложена в табличен вид начинът на ценообразуване на  

единичните цени на артикулите, включени в техническата спецификация на 

възложителя. 

Съгласно чл.72, ал.3 от ЗОП, получената обосновка се оценява по 

отношение на нейната пълнота и обективност, относно обстоятелствата по 

ал.2 на който се позовава участникът. Императивното изискване на тази 

разпоредба на ЗОП изисква комисията да направи оценка на обосновката на 

участника, не само за това дали в същата са обхванати възможностите, 

изброени в чл.72, ал.2 от ЗОП, но и дали са представени доказателства, 

обосноваващи и подкрепящи твърденията в обосновката. 

Предвид съдържането на писмената обосновка представена за обособена 

позиция №2, комисията единодушно реши да не я приеме, поради липса на 

пълнота и обективност, както и поради липса на доказателства, 

обосноваващи предложенията. 

Мотиви: 

Съгласно нормата на чл.72, ал.3, обосновката може да не бъде приета и 

участникът да бъде отстранен, само когато представените доказателства не 

са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи. 

След преглед на обосновката, комисията установи, че участникът не е 

представил нито едно доказателство, за да обоснове предложената цена и 

разходи. 

На първо място, участникът е потвърдил спазването на чл.115 от ЗОП, но на 

комисията не става ясно как при образуване на цените калкулативно и при 

изготвянето им е предвидено спазването на разпоредбите. Участникът не е  

представил доказателства, удостоверяващи прилагането на приложими 

правила и изисквания. 

На втгоро място, при избора на технически решения и позоваването на 

изключително благоприятни условия, изразяващи се в ценовата 

икономичност при изпълнение на поръчката, изразяващи се: а) в закупуване 

на материали на едро на ниски цени и увеличени отстъпки поради 

реализирани обеми на материалите за изпълнени  6 броя договори в 



последната година; б) разполагане с високопроизводителни машини; в) 

свеждане до минимум на режийните и административни разходи, не става 

ясно по какъв начин посочените благоприятни условия са повлияли при 

формирането на ценовото предложение на участника. Не се посочва на 

какво се основават предоставените специални цени на материалите – на 

договорни отношения, с кои фирми, за какъв период от време са договорени 

специални цени, как това влияе върху цената. Това твърдение участникът не 

е подкрепил от никакви конкретни данни и доказателства. 

На трето място, относно получаваната държавна помощ, както и 

предоставеното данъчно облекчение в размер на вноските за ДОО на всеки 

от регистрирания персонал (минимум 30% от общия наличен персонал), 

участникът не е представил доказателства за сключените договори, за да 

може комисията да се запознае с условията, сроковете и как тези помощи 

влияят върху определяне на цената. Относно данъчното облекчение, не се 

посочва какъв е размера му, броя на регистрирания персонал и 

съотношението му към общия персонал. За това твърдение отново липсват 

конкретни данни и доказателства. 

На следващо място, по отношение на икономическите особености на 

производствения процес участникът акцентира върху икономическите 

ефекти от възможностите за максимална оптимизация на процеса. Липсва 

анализ, как минималното влагане на труд, механизираната обработка, 

организираната логистика на операциите, водещи до двойно по-бърза 

работа на 1 бр. поръчка и по-малък разход ФРЗ, водят до икономии за 

участника. Обстоятелството, че участникът разполага с необходимия 

човешки ресурс се отнася до всички участници и поради това не може да се 

приеме като индивидуално предимство за този участник. Аналогично е, че 

организационния подход при товаренето, разтоварването и монтажа се 

отнася до всички участници и описанието дадено в обосновката в тази част, 

комисията не може да приеме, че се касае за нещо специално, различно, 

изключително, като условие за по-благоприятно ценово предложение. Не е 

дадена информация относно действителното заплащане на труда на лицата, 



участващи в процеса и как това заплащане влияе на предложението на 

участника.  

След като се позовава на всички обстоятелства свързани с разхода за 

транспорт, складова база, техническо оборудване, човешки ресурс, 

участникът следваше да анализира в каква степен влияят върху разходите на 

фирмата, за да се определят като изключително благоприятно условие за 

участника. Твърдението, че при подадена заявка, произведените за около 1 

ден изделия при капацитет на производството дневно около 300 бр. изделия, 

може да обоснове кратък срок за изпълнение на доставката, но не и 

необичайно благоприятно предложение, тъй като всеки един от участниците 

е задължен да спазва посочените срокове и няма да има нещо необичайно, 

ако доставките се осъществят в по-кратки срокове. 

За да обоснове предложената обща цена в лева, участникът е направил 

разбивка в табличен вид на единичната цена на всеки един артикул, която 

включва разходи без ДДС за закупуване на материали, разходи за труд, 

изработка, режийни и административни разходи, печалба, единична цена в 

лв. без ДДС и единична цена в лв. с ДДС. Като пояснение към таблицата, 

участникът е посочил, че използва калкулативен способ за формиране на 

цената. Като допълнително пояснение посочва, че цената на материалите е 

конкурентна, тъй като за попълване на складовата наличност са закупени 

преди относително кратко време и са остойностени по метода средно 

претеглени цени. При по-голяма поръчка това изважда средната стойност на 

най-новите, пресно закупени стоки – които са с най-ниски цени, а не по-

скъпите отпреди 6-12 месеца стоки от склада и е възможно цените на 

другите участници да са по-високи поради дефлационни процеси.  

Запознавайки се със същността на калкулативния способ, както и след 

прилагане на посочената формула за формиране на цената на всяко изделие, 

комисията констатира следното:  

Същността на калкулативния метод в образуване на офертни цени на даден 

вид изделие е чрез сумиране пълната себестойност от това изделие и 

определена печалба. В посочената схема, печалбата е определена не по 



калкулативен способ, а като разлика между набраните разходи и 

предложената единична цена. Освен това в изложената формула по 

отделните елементи, участващи във формирането на крайната цена се 

посочват приблизителни проценти (за труд ~20, печалба ~10), което не дава 

яснота по крайното определяне на цената в приложената калкулация. 

Представената обосновка не съдържа подробни и обективни обстоятелства, 

доказващи икономичност, техническо или оригинално решение и наличие 

на благоприятни условия, които да обосновават ценовото предложение на 

участника по показател „Ф“, от методиката, поради което комисията счита, 

че същото не отговаря на законовите изисквания. Липсата на доказателства 

подкрепящи твърденията на участника е още едно основание, комисията да 

не приеме обосновката. 

Предвид гореизложеното, комисията прие единодушно решението си, на 

основание чл.72, ал.3 от ЗОП, да не приеме писмената обосновка на 

участника и да го предложи за отстраняване по обособена позиция №2, с 

предмет: „Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на мебелни модули 

за обзавеждане на студентски общежития, находящи се на територията на 

Югоизточния район за планиране“ на основание чл.107, т.3 от ЗОП. 

  

След разглеждане на ценовите предложения на участниците за установяване 

на съответствието им с изискванията на възложителя от одобрената 

документация за участие, Комисията продължи своята работа, като извърши 

оценка на ценовите предложения на допуснатите участници, съгласно 

приетия от възложителля криерий за възлагане на поръчката „оптимално 

съотношение качество/цена“. 

 

ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 

По първа обособена позиция се разглежда офертата на участника 

„ФИЛДЕКОР“ЕООД, допуснат до етап оценяване. След преглед на 

ценовото му предложение, Комисията установи, че същото е представено 

съгласно изискванията на Възложителя и е по образец.  



Комисията пристъпи кам определяне на точките за ценовото предложение,      

по следната формула: 

         Ф =  минимална предложена обща стойност на единичните цени      х 100т.  
            предложена обща стойност на единичните цени от конкретния участник         

 
Стойностите са в лева без ДДС. Ф се изчислява до втория знак след     
десетичната запетая. 
Оценката по показател Ф, съгласно методиката за участника „Филдекор“ 

ЕООД:  Ф=1419 х100 = 100 точки  

                    1419 

Комисията премина към комплексна оценка на офертата. Оценяването се 

извършва чрез комплексна оценка КО с максимален брой – 100 точки.  

Общата оценка е сбор от стойностите на техническата оценка и финансовата 

оценка: 

КО = 0,30хT + 0,70хФ, където, 

Т – техническата оценка с тежест 30%; 

Ф – финансова оценка с тежест 70% 

Резултатите на всеки участник по КО се закръгляват до втория знак след 

десетичната запетая. 

           КО = 0,30х100+0.70х100= 100 точки. 

Комисията предлага на възложителя следното крайно класиране по първа 

обособена позиция: 

Първо място: „Филдекор“ ЕООД - 100 т. 

 

ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 

 

По втора обособена позиция се разглеждат оферти на участниците, 

допуснати до етап оценяване: „Алегро 2000 София“ООД; „Мебеллукс“АД и 

„Топ офис плюс“ООД. 

1.След преглед на ценовото предложение на „Алегро 2000 София“ООД, 

Комисията установи, че същото е представено съгласно изискванията на 

Възложителя и е по образец.  



Комисията пристъпи кам определяне на точките за ценовото предложение, 

по формулата съгласно методиката.              

Оценката по показател Ф, за участника: 

Ф= 907.03х100 = 100 точки 

      907.03 

Комисията премина към комплексна оценка на офертата. 

Общата оценка е сбор от стойностите на техническата оценка и финансовата 

оценка: 

КО = 0,30хT + 0,70хФ, където, 

Т – техническата оценка с тежест 30%; 

Ф – финансова оценка с тежест 70% 

          КО = 0,30х85+0.70х100точки. 

          КО=95.50 точки 

 

2.След преглед на ценовото предложение на „Мебеллукс“ АД, Комисията 

установи, че същото е представено съгласно изискванията на Възложителя и 

е по образец.  

Комисията пристъпи кам определяне на точките за ценовото предложение, 

по формулата съгласно методиката:            

Оценката по показател Ф, за участника: 

Ф=907.03х100 = 94.89 точки 

     955.83 

Комисията премина към комплексна оценка на офертата.   

Общата оценка е сбор от стойностите на техническата оценка и финансовата 

оценка: 

КО = 0,30хT + 0,70хФ, където, 

Т – техническата оценка с тежест 30%; 

Ф – финансова оценка с тежест 70% 

          КО = 0,30х61.95+0.70х 94.89точки. 

          КО= 85.01 точки 



3.След преглед на ценовото предложение на „Топ офис плюс“ООД, 

Комисията установи, че същото е представено съгласно изискванията на 

Възложителя и е по образец.  

Комисията пристъпи кам определяне на точките за ценовото предложение, 

по формулата съгласно методиката:              

Оценката по показател Ф, за участника: 

Ф=907.03х100 = 67.19 точки 

     1350 

Общата оценка е сбор от стойностите на техническата оценка и финансовата 

оценка: 

КО = 0,30хT + 0,70хФ, където, 

Т – техническата оценка с тежест 30%; 

Ф – финансова оценка с тежест 70% 

Резултатите на всеки участник по КО ще бъдат закръглени до втория 

знак след десетичната запетая. 

        КО = 0,30х85.77+0.70х 67.19 точки. 

        КО=72.76 точки 

 

ТРЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 

По трета обособена позиция се разглеждат оферти на участниците, 

допуснати до етап оценяване: „Филдекор“ЕООД; „Алегро 2000 

София“ООД; Българска училищна индустрия“ООД; „АМО“ЕООД. 

1.След преглед на ценовото предложение на „Филдекор“ ЕООД, 

Комисията установи, че същото е представено съгласно изискванията на 

Възложителя и е по образец.  

Комисията пристъпи кам определяне на точките за ценовото предложение, 

по формулата съгласно методиката:             

Оценката по показател Ф, за участника: 

 

Ф= 716х100 =81.83 точки 

       875 



Комисията премина към комплексна оценка на офертата.  

Общата оценка е сбор от стойностите на техническата оценка и финансовата 

оценка: 

КО = 0,30хT + 0,70хФ, където, 

Т – техническата оценка с тежест 30%; 

Ф – финансова оценка с тежест 70% 

          КО = 0,30х85.77+0.70х 81.83 точки. 

          КО=83.01 

2. След преглед на ценовото предложение на „Алегро 2000 София“ООД, 

Комисията установи, че същото е представено съгласно изискванията на 

Възложителя и е по образец.  

Комисията пристъпи кам определяне на точките за ценовото предложение, 

по формулата съгласно методиката: 

                
Оценката по показател Ф, за участника: 

Ф=716х100 = 78.94 точки 

      907.03 

Комисията премина към комплексна оценка на офертата.   

Общата оценка е сбор от стойностите на техническата оценка и финансовата 

оценка: 

КО = 0,30хT + 0,70хФ, където, 

Т – техническата оценка с тежест 30%; 

Ф – финансова оценка с тежест 70% 

          КО = 0,30х85+0.70х 78.94 точки. 

          КО=80.76 точки 

3.След преглед на ценовото предложение на „Българска училищна 

индустрия“ООД, Комисията установи, че същото е представено съгласно 

изискванията на Възложителя и е по образец.  

Комисията пристъпи кам определяне на точките за ценовото предложение, 

по формулата съгласно методиката: 

                



Оценката по показател Ф, за участника: 

Ф= 716х100 = 100 точки 

      716 

Комисията премина към комплексна оценка на офертата..   

Общата оценка е сбор от стойностите на техническата оценка и финансовата 

оценка: 

КО = 0,30хT + 0,70хФ, където, 

Т – техническата оценка с тежест 30%; 

Ф – финансова оценка с тежест 70% 

Резултатите на всеки участник по КО ще бъдат закръглени до втория 

знак след десетичната запетая. 

        КО = 0,30х 54.47+0.70х 100 точки. 

        КО=86.34 точки 

4.След преглед на ценовото предложение на „АМО“ЕООД, Комисията 

установи, че същото е представено съгласно изискванията на Възложителя и 

е по образец.  

Комисията пристъпи кам определяне на точките за ценовото предложение, 

по формулата съгласно методиката: 

                
Оценката по показател Ф, за участника: 

Ф=716х100 =98.22  точки 

      729 

Комисията премина към комплексна оценка на офертата.   

Общата оценка е сбор от стойностите на техническата оценка и финансовата 

оценка: 

КО = 0,30хT + 0,70хФ, където, 

Т – техническата оценка с тежест 30%; 

Ф – финансова оценка с тежест 70% 

          КО = 0,30х71.53+0.70х 98.22 точки. 

          КО=90.21 точки 

 



ІІ.  КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ: 

Офертите получили най-високи комплексни стойности се класират от първо до 

трето място. 

По Обособена позиция №1  

„Филдекор“ ЕООД. – 100 точки. 

 

По Обособена позиция №2. 

Първо място: „Алегро 2000 София“ ООД – 95.50 точки; 

Второ място   „Мебеллукс“ АД – 85.01 точки; 

Трето място   „Топ офис плюс“ ООД - 72.76 точки. 

 

По обособена позиция №3 

Първо място: „АМО“ЕООД – 90.21 точки; 

Второ място: „Българска училищна индустрия“ООД – 86.34 точки; 

Трето място:  „Филдекор“ЕООД – 83.01 точки. 

 

С горните действия Комисията приключи работа на 31.08.2020 г. 

 

 Към настоящия доклад Комисията прилага Протокол №1 от 29.05.2020 г., 

Протокол №2 от 27.07.2020 г. и Протокол № 3 от 10.08.2020 г. 
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