
                        

     Студентски столове и общежития ЕАД 

       _____________________________________________  
              София 1700, Студентски град, бл. 5 тел. 868-13-14, факс 868-12-42 
 
 

 
                                  П Р О Т О К О Л  № 2 
 
 
От работата на Комисията 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“, обявена за възлагане чрез 

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

26.03.2020 г. на изпълнителния директор,  

 

Днес, 27.07.2020 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 продължи своята работа в закрито заседание, 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.                                                 

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 104190179  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 първо се разглежда техническата оферта на 
участника. Извършва се 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  

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 №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  

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 – 

85.77 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  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. 

 

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  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 – 

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  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 – 

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  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 №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  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 №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  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 №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  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 – 

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  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 №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:  

             „ШКОЛСНАБ 2001“ЕООД; „АМО“ЕООД; „ БЪЛАРСКА 

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

2000СОФИЯ“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 да бъдат уведомени чрез съобщение в Профила 

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

от ППЗОП.  

Комисията приключи заседанието си на 03.08.2020 г. в 10:00 ч. 

Настоящият протокол е съставен и подписан от всички членове на 

комисията без възражение. 

  

КОМИСИЯ: 

 

1. Пенка Савова (подпис) 

 

2. Илияна Бешкова (подпис) 

 
3. Бояна Лунгарска (подпис) 

 

 

                            Данните са заличени, съгласно чл.36а от ЗОП 

 

 

                                             


