
                        

     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   № 1 

        От заседанието на Комисия, назначена за разглеждане, оценяване и класиране на 

подадените оферти за избор на доставчик на обществена поръчка чрез публикуване на обява за 

събиране на оферти, с предмет: „Периодични доставки на хигиенни материали, перилни и 

почистващи препарати, за нуждите на клоновете на „Студентски столове и общежития“ 

ЕАД, по десет обособени позиции”. 

 

На 21.02.2020г. в 10:00 часа, в  административната сграда на „С С О”ЕАД, гр. София, Студентски град, 

бл.5, ет.2, заседателна зала - стая № 216, комисия в състав:  

 

Председател:  

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

Членове:  

 Илияна Василева Бешкова – икономист, Р-л „Финансов отдел” в „ССО” ЕАД; 

 Емилия Денчева Партинова – организатор „Вътрешен контрол  „ССО”ЕАД; 

  

определена със Заповед № 15 от 21.02.2020 г. на изпълнителния директор на „С С О” ЕАД, извърши 

разглеждане на офертите подадени във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка, с 

предмет: „Периодични доставки на хигиенни материали, перилни и почистващи препарати, за 

нуждите на клоновете на „Студентски столове и общежития“ ЕАД, по десет обособени 

позиции”. 

В посочения в Обявата за събиране на оферти  час за отваряне на подадените оферти – 10:00 часа, 

Председателят на комисията получи от служител на деловодството срещу подпис, протокол с опис на 

подадените оферти,  записани във входящия регистър за обществени поръчки на Възложителя, съгласно 

чл.48, ал.1 от ППЗОП. Комисията констатира, че  до удължения краен срок за подаване на оферти 

(20.02.2020г.,16:00ч.) са постъпили общо 14 броя опаковки. Офертите са поставени в запечатани, 

непрозрачни и надписани опаковки. 



В определения в документацията  на Възложителя  ден и час за отваряне на офертите  21.02.2208 г, 10:00 

часа, се яви  упълномощен представител на участника ЕТ „ВАДИАС–Васил Димитров“, г-жа Димитрина 

Валентинова Дивизиева, която представи пълномощно. Представители на средствата за масова 

информация не се явиха.   

 

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 Закона за 

обществените поръчки. Комисията продължи своята работа, като председателят на комисията 

отвори по реда на тяхното постъпване предложенията на участниците, оповести тяхното 

съдържание и извърши проверка за наличието на подписани технически предложения и 

запечатани пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“.  

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

подписаха техническите и ценови предложения, съдържащи се в офертите на участниците. 

Представителят на участника ЕТ „ВАДИАС – Владимир Димитров“, след покана от 

председателя на комисията да подпише техническите и/или ценовите предложения на другите 

участници, се отказа от правото си на подпис. 

 След преглед на офертите Комисията установи, че за обособена позиция №6 и Обособена позиция 

№8, не са подадени оферти. Комисията прие решение да предложи на Възложителя, на основание 

чл.110, ал.1, т1 от ЗОП, за обособени позиции №6 и №8, да се прекрати процедурата.  

 

І ПУБЛИЧНО ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.                                                                      

Комисията пристъпи към отваряне на опаковките с офертите по реда на постъпването им съобразно 

входящия номер, поставен върху опаковката и отразен във входящия регистър за обществените поръчки 

на „Студентски столове и общежития" ЕАД, обявяване на съдържанието на всяка опаковка и ценовото 

предложение, а именно: 

1. „Престиж 2007“ЕООД , адрес: с. Маноле, кв. Индустриална зона, ЕИК 100663112, подадена с 

вх.№245 на 11.02.2020 г. в 13:45 часа, участник по обособена позиция №4. 

Офертата на участника е подадена преди обявения краен срок  за приемане на оферти. Поставена е в 

запечатана, непрозрачна опаковка, с видимо ненарушена цялост, с отбелязани входящ номер, дата и час, 

Председателят на комисията отвори опаковката с оферта и  обяви съдържащите се документи, наличие на  

подписано техническо предложение и ценовото  предложение за позицията за която участва.  

За позиция № 4 предлаганата цена на участника е в размер на  6471.29 лева без ДДС. 

2. „Хигиенно - Медицинска индустрия“ ЕООД, адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола 

Габровски“№ 81А, ЕИК 814181757, подадена с вх.№246 на 13.02.2020г. в 12:00 часа, участник по 

обособена позиция №2. 

Офертата на участника е подадена преди обявения краен срок  за приемане на оферти. Поставена е в 

запечатана, непрозрачна опаковка, с видимо ненарушена цялост, с отбелязани входящ номер, дата и час, 

Председателят на комисията отвори опаковката с оферта и  обяви съдържащите се документи, наличие на  

подписано техническо предложение и ценовото  предложение за позицията за която участва.  



За позиция № 2 предлаганата цена на участника е в размер на 12 956.80 лева, без ДДС. 

3.Едноличен търговец  „ИВЕДА – Димитър Денчев“,  адрес: гр. Габрово, ул. „Алеко 

Богориди“№10, ет.1, ЕИК817081534, подадена с вх.№ 247 на 13.02.2020 г. в 12:05 часа, участник по 

обособена позиция №2 и обособена позиция №3 . 

Офертата на участника е подадена преди обявения краен срок  за приемане на оферти. Поставена е в 

запечатана, непрозрачна опаковка, с видимо ненарушена цялост, с отбелязани входящ номер, дата и час, 

Председателят на комисията отвори опаковката с оферта и  обяви съдържащите се документи, наличие на  

подписано техническо предложение и ценовото  предложение за позицията за която участва. За позиция 

№ 2 предлаганата цена на участника е в размер на 17 824.30 лева без ДДС.  

За позиция № 3 предлаганата цена на участника е в размер на 2627.95 лева, без ДДС. 

4. „Иван Костов - ИВКО“ООД  адрес: гр. Шумен, ул. „Райна Княгиня“№25, ЕИК 127559214,         

подадена с вх.№ 248 на 14.02.2020г. в 11:00 часа, участник по обособена позиция №10. 

Офертата на участника е подадена преди обявения краен срок  за приемане на оферти. Поставена е в 

запечатана, непрозрачна опаковка, с видимо ненарушена цялост, с отбелязани входящ номер, дата и час, 

след което пристъпи към отваряне на офертата. 

Председателят на комисията отвори опаковката с оферта и  обяви съдържащите се документи, ,наличие 

на  подписано техническо предложение и ценовото  предложение за позицията за която участва.  

За обособена  позиция № 10 предлаганата цена на участника е в размер на  6893.69 лева без ДДС. 

5. Кооперация „Панда“ , адрес: гр. София, бул. „Цариградски шосе“№139, ЕИК 000885099, 

подадена с вх.№ 249 на 14.02.2020 г. в 11:15 часа, участник по обособена позиция №7 и обособена 

позиция №10 

Офертата на участника е подадена преди обявения краен срок  за приемане на оферти. Поставена е в 

запечатана, непрозрачна опаковка, с видимо ненарушена цялост, с отбелязани входящ номер, дата и час, 

Председателят на комисията отвори опаковката с оферта и  обяви съдържащите се документ, наличие на  

подписано техническо предложение и ценовото  предложение за позицията за която участва. 

За позиция № 7 предлаганата цена на участника е в размер на 9 166.95 лева, без ДДС. 

За позиция №10 предлаганата цена на участника е в размер на 9 536.75 лева, без ДДС. 

6. „Транс КО 04“ЕООД, адрес: гр. София, ул. „Цариградско шосе“№139, ЕИК 131230324,            

подадена с вх.№ 250  на 14.02.2020 г. в 11:20 часа, участник по обособена позиция №2 и обособена 

позиция №4. 

Офертата на участника е подадена преди обявения краен срок  за приемане на оферти. Поставена е в 

запечатана, непрозрачна опаковка, с видимо ненарушена цялост, с отбелязани входящ номер, дата и час, 

Председателят на комисията отвори опаковката с оферта и  обяви съдържащите се документи, наличие на  

подписано техническо предложение и ценовото  предложение за позицията за която участва. 

За позиция № 2 предлаганата цена на участника е в размер на  14 918.95 лева без ДДС. 

За позиция №4 предлаганата цена на участника  е в размер на  8178.45 лева без ДДС. 

7. „Орбита“ ЕООД, адрес: гр. Стара Загора, ул. „Петър Парчевич“№46, вх. А, ап.9,,ЕИК                                                 

подадена с вх.№ 251  на 14.02.2020 г. в 11:25 часа, участник по обособена позиция №7. 

Офертата на участника е подадена преди обявения краен срок  за приемане на оферти. Поставена е в 

запечатана, непрозрачна опаковка, с видимо ненарушена цялост, с отбелязани входящ номер, дата и час, 



Председателят на комисията отвори опаковката с оферта и  обяви съдържащите се документи, наличие на  

подписано техническо предложение и ценовото  предложение за позицията за която участва. За позиция 

№ 7 предлаганата цена на участника е в размер на 6023.10 лева без ДДС. 

8. „Кристиан 2015“ ЕООД адрес: гр. Хасково, бул.“България“№19, ЕИК 205907815, подадена с 

вх.№ 252 на 14.02.2020 г. в 11:30 часа, участник по обособена позиция №9. 

Офертата на участника е подадена преди обявения краен срок  за приемане на оферти. Поставена е в 

запечатана, непрозрачна опаковка, с видимо ненарушена цялост, с отбелязани входящ номер, дата и час, 

Председателят на комисията отвори опаковката с оферта и  обяви съдържащите се документи, наличие на  

подписано техническо предложение и ценовото  предложение за позицията за която участва. 

За позиция № 9 предлаганата цена на участника е в размер на 1586.91 лева, без ДДС. 

 

9. „ЗАЗИ и КО“ ООД адрес:  гр. Русе, бул. „Липник“ №66, ЕИК  117626013, подадена с вх.№ 253 на 

14.02.2020 г. в 11:35 часа, участник по обособена позиция №5. 

Офертата на участника е подадена преди обявения краен срок  за приемане на оферти. Поставена е в 

запечатана, непрозрачна опаковка, с видимо не нарушена цялост, с отбелязани входящ номер, дата и час, 

Председателят на комисията отвори опаковката с оферта и  обяви съдържащите се документи, наличие на  

подписано техническо предложение и ценовото  предложение за позицията за която участва. 

За позиция № 5 предлаганата цена на участника е в размер на 6825.02 лева без ДДС. 

10„Адика Трейд“ ЕООД, адрес: гр. София, ул. „Друшлявица“№14,  ЕИК 202724214, подадена с 

вх.№ 254 на 14.02.2020 г. в 13:12 часа, участник по обособена позиция №4. 

Офертата на участника е подадена преди обявения краен срок  за приемане на оферти. Поставена е в 

запечатана, непрозрачна опаковка, с видимо не нарушена цялост, с отбелязани входящ номер, дата и час, 

Председателят на комисията отвори опаковката с оферта и  обяви съдържащите се документи, наличие на  

подписано техническо предложение и ценовото  предложение за позицията за която участва. 

За позиция № 4 предлаганата цена на  участника е в размер на  10 015 29 лева без ДДС. 

11.„Адика Трейд“ ЕООД адрес:  гр. София, ул. „ДРУШЛЯВИЦА“ № 14,  ЕИК 202724214,            

подадена с вх.№ 255 на 14.02.2020 г. в 13:15 часа, участник по обособена позиция №2. 

Офертата на участника е подадена преди обявения краен срок  за приемане на оферти. Поставена е в 

запечатана, непрозрачна опаковка, с видимо не нарушена цялост, с отбелязани входящ номер, дата и час, 

Председателят на комисията отвори опаковката с оферта и  обяви съдържащите се документи, наличие на  

подписано техническо предложение и ценовото  предложение за позицията за която участва. 

За позиция № 2 предлаганата цена на участника е в размер на  13 659.78 лева без ДДС. 

12. „ТОП ЕЛАНА“ ООД адрес:  гр. София, бул. „СИТНЯКОВО“ №39А, ЕИК 131555677,           

подадена с вх.№ 256 на 14.02.2020 г. в 14:30 часа, участник по обособена позиция №2 и обособена 

позиция №4.. 

Офертата на участника е подадена преди обявения краен срок  за приемане на оферти. Поставена е в 

запечатана, непрозрачна опаковка, с видимо не нарушена цялост, с отбелязани входящ номер, дата и час, 

Председателят на комисията отвори опаковката с оферта и  обяви съдържащите се документи, наличие на  

подписано техническо предложение и ценовото  предложение за позицията за която участва. 

За обособена позиция № 2 предлаганата цена на участника е в размер на  13 324.65 лева без ДДС. 



За обособена позиция № 4 предлаганата цена на участника е в размер на 10 544.05 лева без ДДС. 

13. ЕТ „ВАДИАС – Васил Димитров“, адрес:  гр. София, ул. „Постоянство“ №18, бл.253, вх. В, ет.8, 

ап.51, ЕИК 030436270, подадена с вх.№ 257 на 14.02.2020 г. в 14:45 часа, участник по обособена 

позиция №1. 

Офертата на участника е подадена преди обявения краен срок  за приемане на оферти. Поставена е в 

запечатана, непрозрачна опаковка, с видимо не нарушена цялост, с отбелязани входящ номер, дата и час, 

Председателят на комисията отвори опаковката с оферта и  обяви съдържащите се документи, наличие на  

подписано техническо предложение и ценовото  предложение за позицията за която участва. 

За позиция № 1 предлаганата цена е в размер на 1004.21 (хиляда и четири лева и 21 ст.) без ДДС. 

14 „Перун ККБ“ЕООД, адрес:  гр. Благоевград, ул. „Петко Д.Петков“№10, ЕИК  101729823,           

подадена с вх.№ 258 на 20.02.2020 г. в 10:00 часа, участник по обособена позиция №5 и обособена 

позиция №7. 

Офертата на участника е подадена преди обявения краен срок  за приемане на оферти. Поставена е в 

запечатана, непрозрачна опаковка, с видимо не нарушена цялост, с отбелязани входящ номер, дата и час, 

Председателят на комисията отвори опаковката с оферта и  обяви съдържащите се документи, наличие на  

подписано техническо предложение и ценовото  предложение за позицията за която участва. 

За обособена позиция № 5 предлаганата цена на участника е в размер на  6 304.98  лева без ДДС. 

За обособена позиция №7 предлаганата цена на участника е в размер на   6 867.00  лева без ДДС. 

 

ІІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРОВЕРКА НА ОФЕРТИТЕ ЗА НАЛИЧИЕТО НА ИЗИСКУЕМИТЕ ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ДОКУМЕНТИ И ТЯХНОТО  СЪОТВЕТСТВИЕ С ПОСОЧЕНИТЕ В ОБЯВАТА 

ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ, ДОКУМЕНТАЦИЯТА , ЗОП И ППЗОП. 

 

На 24.02.2020 г. Комисията в непроменен състав, продължи своята работа в закрито заседание като 

пристъпи към разглеждане на документите на участниците за съответствие с изискванията на 

Възложителя към личното състояние и критериите за подбор. Комисията прие решение прегледът на 

документите да започне по възходящ ред на обособените позиции. В същото заседание, на основание 

чл.12,ал.9, Комисията направи проверка на интернет страницата на Агенция за хората с увреждания, 

дали участниците са вписани в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации за хора с 

увреждания и установи следното: 

1. Под рег.№ 287 от 30.03.2015 г. в Регистъра е вписано дружество  „Транс и КО 04“ЕООД, с адрес на 

управление: гр. София, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“№ 139. 

2. Под рег.№ 269 от 12.03.2015 г. в регистъра е вписано дружество „Топ Елана“ ООД, с адрес на 

управление: гр. София, ул. „Г.С.Раковски“№145А. 

На основание чл.12, ал.3, във връзка с ал.1, т.1 от ЗОП, Възложителят е посочил в Обявата за откриване на 

процедурата по чл.20, ал.3 от ЗОП, че поръчката е запазена за възлагане на специализирани предприятия 

или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и 



професионално интегриране на хора с увреждания или на хора с неравностойно положение. В 

процедурата може да участват и други заинтересовани лица, но офертите им се разглеждат само ако няма 

допуснати оферти на лицата по чл.12, ал.1 от ЗОП. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 

1.Участник  ЕТ „ВАДИАС – Васил Димитров“. Обособена позиция № 1. 

Комисията извърши проверка в Търговския регистър по ЕИК на участника и установи 

представителната власт на лицето, което представлява участника и документите, които е 

разписал. Комисията не установи регистрация на участника в Регистъра на специализираните 

предприятия и кооперации за хора с увреждания 

Прегледът на документите по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП, представени от участника ЕТ „ВАДИАС – 

Васил Димитров“, подал оферта за участие по обособена позиция №1, 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 се допуска до разглеждане на техническото му предложение.  

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 

1.Участник „ТРАНС КО 04“ ЕООД. Обособена позиция № 2. 

Комисията извърши проверка в Търговския регистър по ЕИК на участника и установи представителната 

власт на лицето, което представлява участника и документите, които е разписал. Прегледът на 

документите по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП, представени от участника  „Транс  и Ко 04“ЕООД, 

подал оферта за участие по обособена позиция №2, 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 се допуска до разглеждане на техническото му предложение. 

Участникът участва в процедурата като специализирано предприятие за избор на изпълнител, на 

основание чл.12 от ЗОП. В тази връзка същият е приложил към офертата си заверено копие от 

Удостоверение №287/30.03.2015 г., издадено от Агенция за хората с увреждания към 

Министерство на труда и социалната политика и Декларация по чл.12, ал.6 от Закон за 

обществени поръчки. В декларацията е записано, че участникът може да изпълни най-малко 80% 

от предмета на поръчката със собствени машини, съоръжения и човешки ресурс и, че най-малко 

30 на сто от персонала му се състои от хора с увреждания или такива в неравностойно 



положение. Приложена е декларация, че няма да използва подизпълнители. 

След преглед на приложените документи, Комисията единодушно прие решение, на основание 

чл.54, ал.9 от ППЗОП, в срок до 5 работни дни от получаване на настоящия протокол, участникът 

„Транс и КО 04“ЕООД, да представи на Комисията доказателства, с които да докаже личното си 

състояние на основание чл.12, ал.5 ЗОП (най-малко 30 на сто от списъчния състав да е от хора с 

увреждания или такива в неравностойно положение) и ал.6 ЗОП (най-малко 80 на сто от 

предмета на обществената поръчка да може да изпълнява  със собствени машини, съоръжения и 

човешки ресурс). Допълнително представените доказателства може да обхващат и факти и 

обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. За изпълнение на 

условието, може да ползва подизпълнители или да се позове на капацитета на трети лица, ако 

подизпълнителите и третите лица са специализирани предприятия или кооперации на хора с 

увреждания. Документите да се изпратят запечатани в плик, на адрес: гр.София-1700, 

Студентски град, бл.5, ет.2, деловодство. 

  

2.Участник „ТОП  ЕЛАНА “ООД. Обособена позиция № 2. 

Комисията извърши проверка в Търговския регистър по ЕИК на участника и установи представителната 

власт на лицето, което представлява участника и документите, които е разписал. Прегледът на 

документите по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП, представени от участника „Топ Елана“ ООД, подал 

оферта за участие по обособена позиция №2, 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 се 

допуска до разглеждане на техническото му предложение. 

Участникът участва в процедурата като специализирано предприятие за избор на изпълнител, на 

основание чл.12 от ЗОП. В тази връзка същият е приложил към офертата си заверено копие от 

Удостоверение №269/12.03.2015 г., издадено от Агенция за хората с увреждания към 

Министерство на труда и социалната политика. Към офертата е представена Декларация по 

чл.12, ал.5 и ал.6 от Закон за обществени поръчки в която е записано, че 33.33% от списъчния 

състав е от хора с увреждания или такива в неравностойно положение  и, че участникът може да 

изпълни най-малко 80% от предмета на поръчката със собствени машини, съоръжения и 

човешки ресурс. Приложена е декларация, че няма да използва подизпълнители. Към офертата е 

представена и декларация издадена на 04.07.2019 г., в която е деклариран списъчния брой на 

персонала, състоящ се от 9 броя. На ред втори, комисията установи, че за лицето Димитър 

Божидаров Стилянов, експертното решение е с валидност до 01.12.2019 г. и процентното 

съотношение към общата численост на персонала е 22.22%, а не 33.33%, както е посочено. На 

ред 3 и ред 7, увредените лица са със срочно трудово правоотношение и комисията не може да 



прецени, дали лицата са част от екипа, или срочните им договори са изтекли. В приложената 

декларация с опис на машини  за производство, комисията счита, че участникът не доказва, че е в 

състояние да изпълни най-малко 80 на сто от предмета на поръчката със собствени машини, 

съоръжения и човешки ресурс. В чл.80, ал.4 от ППЗОП е пояснено, че не е на лице изпълнение на 

дейности със собствено производство или ресурс, когато специализираните предприятия или 

кооперации на хора с увреждания предоставят на възложителя без съществена допълнителна 

преработка стоки, доставени от други лица. 

След преглед на приложените документи и в контекста на изложеното,  Комисията единодушно 

прие решение, на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП, в срок до 5 работни дни от получаване на 

настоящия протокол, участникът „ТОП ЕЛАНА“ООД, да представи на Комисията 

доказателства, с които да докаже личното си състояние на основание чл.12, ал.5 ЗОП (най-малко 

30 на сто от списъчния състав да е от хора с увреждания или такива в неравностойно положение) 

и ал.6 ЗОП (най-малко 80 на сто от предмета на обществената поръчка да може да изпълни  със 

собствени машини, съоръжения и човешки ресурс). Допълнително представените доказателства 

може да обхващат и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване 

на оферти. За изпълнение на условието, участникът може да ползва подизпълнители или да се 

позове на капацитета на трети лица, ако подизпълнителите и третите лица са специализирани 

предприятия или кооперации на хора с увреждания. Документите  да се изпратят запечатани в 

плик, на адрес: гр.София-1700, Студентски град, бл.5, ет.2, деловодство.  

 

3.Участник „Хигиенно-Медицинска индустрия “ ЕООД, Обособена позиция № 2. 

Комисията извърши проверка в Търговския регистър по ЕИК на участника и установи представителната 

власт на лицето, което представлява участника и документите, които е разписал. Комисията не установи 

регистрация на участника в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации за хора с 

увреждания. Прегледът на документите по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП, представени от участника 

„Хигиенно-Медицинска индустрия“ ЕООД, подал оферта за участие по обособена позиция №2, 

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 се допуска до разглеждане на техническото му 

предложение. 

4.Участник „АДИКА Трейд“ ЕООД. Обособена позиция № 2. 

Комисията извърши проверка в Търговския регистър по ЕИК на участника и установи представителната 

власт на лицето, което представлява участника и документите, които е разписал. Комисията не установи 

регистрация на участника в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации за хора с 

увреждания. Прегледът на документите по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП, представени от участника 



„АДИКА Трейд“ ЕООД, подал оферта за участие по обособена позиция №2, 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 се допуска до разглеждане на техническото му предложение. 

5. Участник ЕТ „ИВЕДА – Димитър Денчев“. Обособена позиция № 2. 

Комисията извърши проверка в Търговския регистър по ЕИК на участника и установи представителната 

власт на лицето, което представлява участника и документите, които е разписал. Комисията не установи 

регистрация на участника в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации за хора с 

увреждания. Прегледът на документите по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП, представени от участника ЕТ                            

„ИВЕДА - Димитър Денчев“ , подал оферта за участие по обособена позиция №2, 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. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3. 

1.Участник ЕТ „ИВЕДА – Димитър Денчев“. Обособена позиция № 3. 

Комисията извърши проверка в Търговския регистър по ЕИК на участника и установи 

представителната власт на лицето, което представлява участника и документите, които е 

разписал. Комисията не установи регистрация на участника в Регистъра на специализираните 

предприятия и кооперации за хора с увреждания. Прегледът на документите по чл. 39, ал. 3 от 

ППЗОП, представени от участника ЕТ „ИВЕДА - Димитър Денчев“ , подал оферта за участие по 

обособена позиция №3, 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. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4. 

1. 1.Участник „ТРАНС  КО 04“ ЕООД. Обособена позиция № 4. 

Комисията извърши проверка в Търговския регистър по ЕИК на участника и установи представителната 

власт на лицето, което представлява участника и документите, които е разписал. Прегледът на 

документите по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП, представени от участника  „Транс  и Ко 04“ЕООД, 



подал оферта за участие по обособена позиция №4, 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 се допуска до разглеждане на техническото му предложение. 

Участникът участва в процедурата като специализирано предприятие за избор на изпълнител, на 

основание чл.12 от ЗОП. В тази връзка същият е приложил към офертата си заверено копие от 

Удостоверение №287/30.03.2015 г., издадено от Агенция за хората с увреждания към 

Министерство на труда и социалната политика и Декларация по чл.12, ал.6 от Закон за 

обществени поръчки. В декларацията е записано, че участникът може да изпълни най-малко 80% 

от предмета на поръчката със собствени машини, съоръжения и човешки ресурс и, че най-малко 

30 на сто от персонала му се състои от хора с увреждания или такива в неравностойно 

положение. Приложена е декларация, че няма да използва подизпълнители. 

След преглед на приложените документи, Комисията единодушно прие решение, на основание 

чл.54, ал.9 от ППЗОП, в срок до 5 работни дни от получаване на настоящия протокол, участникът 

„Транс и КО 04“ЕООД, да представи на Комисията доказателства, с които да докаже личното си 

състояние на основание чл.12, ал.5 ЗОП (най-малко 30 на сто от списъчния състав да е от хора с 

увреждания или такива в неравностойно положение) и ал.6 ЗОП (най-малко 80 на сто от 

предмета на обществената поръчка може  да изпълни  със собствени машини, съоръжения и 

човешки ресурс). Допълнително представените доказателства може да обхващат и факти и 

обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. За изпълнение на 

условието, може да ползва подизпълнители или да се позове на капацитета на трети лица, ако 

подизпълнителите и третите лица са специализирани предприятия или кооперации на хора с 

увреждания. Документите запечатани в плик да се изпратят на адрес: гр.София-1700, Студентски 

град, бл.5, ет.2, деловодство. 

  

2.Участник „ТОП  ЕЛАНА“ ООД. Обособена позиция № 4. 

Комисията извърши проверка в Търговския регистър по ЕИК на участника и установи представителната 

власт на лицето, което представлява участника и документите, които е разписал. Прегледът на 

документите по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП, представени от участника „Топ Елана“ ООД, подал 

оферта за участие по обособена позиция №4, 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 се 

допуска до разглеждане на техническото му предложение. 

Участникът участва в процедурата като специализирано предприятие за избор на изпълнител, на 



основание чл.12 от ЗОП. В тази връзка същият е приложил към офертата си заверено копие от 

Удостоверение №269/12.03.2015 г., издадено от Агенция за хората с увреждания към 

Министерство на труда и социалната политика. Към офертата е представена Декларация по 

чл.12, ал.5 и ал.6 от Закон за обществени поръчки в която е записано, че 33.33% от списъчния 

състав е от хора с увреждания или такива в неравностойно положение  и, че участникът може да 

изпълни най-малко 80% от предмета на поръчката със собствени машини, съоръжения и 

човешки ресурс. Приложена е декларация, че няма да използва подизпълнители. Към офертата е 

представена и декларация издадена на 04.07.2019 г., в която е деклариран списъчния брой на 

персонала, състоящ се от 9 броя. На ред втори, комисията установи, че за лицето Димитър 

Божидаров Стилянов, експертното решение е с валидност до 01.12.2019 г. и процентното 

съотношение към общата численост на персонала е 22.22%, а не 33.33%, както е посочено. На 

ред 3 и ред 7, увредените лица са със срочно трудово правоотношение и комисията не може да 

прецени, дали лицата са част от екипа, или срочните им договори са изтекли. В приложената 

декларация с опис на машини  за производство, комисията счита, че участникът не доказва, че е в 

състояние да изпълни най-малко 80 на сто от предмета на поръчката със собствени машини, 

съоръжения и човешки ресурс. В чл.80, ал.4 от ППЗОП е пояснено, че не е на лице изпълнение на 

дейности със собствено производство или ресурс, когато специализираните предприятия или 

кооперации на хора с увреждания предоставят на възложителя без съществена допълнителна 

преработка стоки, доставени от други лица. 

След преглед на приложените документи и в контекста на изложеното,  Комисията единодушно 

прие решение, на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП, в срок до 5 работни дни от получаване на 

настоящия протокол, участникът „ТОП ЕЛАНА“ООД, да представи на Комисията 

доказателства, с които да докаже личното си състояние на основание чл.12, ал.5 ЗОП (най-малко 

30 на сто от списъчния състав да е от хора с увреждания или такива в неравностойно положение) 

и ал.6 ЗОП (най-малко 80 на сто от предмета на обществената поръчка да може да изпълнява  със 

собствени машини, съоръжения и човешки ресурс). Допълнително представените доказателства 

може да обхващат и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване 

на оферти. За изпълнение на условието, участникът може да ползва подизпълнители или да се 

позове на капацитета на трети лица, ако подизпълнителите и третите лица са специализирани 

предприятия или кооперации на хора с увреждания. Документите да се изпратят запечатани в 

плик, на адрес: гр.София-1700, Студентски град, бл.5, ет.2, деловодство.  

 

3. Участник „АДИКА Трейд“ ЕООД. Обособена позиция № 4. 

Комисията извърши проверка в Търговския регистър по ЕИК на участника и установи представителната 

власт на лицето, което представлява участника и документите, които е разписал. Комисията не установи 

регистрация на участника в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации за хора с 



увреждания. Прегледът на документите по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП, представени от участника 

„АДИКА Трейд“ ЕООД, подал оферта за участие по обособена позиция №4, 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 се допуска до разглеждане на техническото му предложение. 

4.Участник „ПРЕСТИЖ  2007“ЕООД. Обособена позиция № 4. 

Комисията извърши проверка в Търговския регистър по ЕИК на участника и установи представителната 

власт на лицето, което представлява участника и документите, които е разписал. Комисията не установи 

регистрация на участника в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации за хора с 

увреждания. Прегледът на документите по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП, представени от участника 

„Престиж 2007“ЕООД, подал оферта за участие по обособена позиция №4, 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. Комисията установи, че приложената Декларация, образец №4 не е подписана от 

представляващия участника. На мястото на подписа е положен само фирмения печат, но подпис 

липсва.  

Към офертата е приложена Декларация Образец №7,  подписана и с положен фирмен печат, но в 

същата не е посочено вярното обстоятелство, касаещо участника. 

Участникът  е трябвало да посочи в декларацията по т.1,  дали фирмата му е регистрирана или не 

е регистрирана в юрисдикция с преференциален данъчен режим, като е било достатъчно само да 

подчертае верния отговор. Същото се отнася и за следващия абзац, да посочи, като подчертае 

верния отговор – свързано лице ли е участникът с лица регистрирани в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим или не е свързано. По т.2 от същата декларация, в зависимост от 

отговора по т.1, ако  участникът е отговорил, че е регистриран, да посочи   изключенията. В тази 

точка Възложителят е отбелязал, че т.2 се попълва, ако дружеството е регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим. 

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 „Престиж 2007“ЕООД от по-нататъшно участие в процедурата. 

МОТИВИ: 



Офертата не отговаря на  посочените в документацията задължителни указания. Приложени са 

Декларации Обр.№4 и Образец №7, които не отговарят на изискванията на Възложителя. Двата 

документа са нередовни и комисията, не може да приеме, че участникът отговаря на 

изискванията към личното състояние и критерии за подбор.  В документацията на обществената 

поръчка не е предвидена възможност при установяване на пропуски и грешки, комисията да дава 

възможност на участника да ги  отстранява.  Единствените правомощия на комисията се свеждат 

до прилагане и стриктно съобразяване с обявените условия на Възложителя. 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. 

Участникът е нарушил изискването на т.3.3 и т.3.4. от раздел ІІІ на документацията, което е 

основание Комисията да поиска отстраняването му от по-нататъшно участие. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5 

1.Участник „ЗАЗИ И КО“ООД, Обособена позиция №5 

Комисията извърши проверка в Търговския регистър по ЕИК на участника и установи представителната 

власт на лицето, което представлява участника и документите, които е разписал. Комисията не установи 

регистрация на участника в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации за хора с 

увреждания. Прегледът на документите по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП, представени от участника 

„ЗАЗИ и КО“ООД, подал оферта за участие по обособена позиция №5, 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. Комисията установи, че участникът не е представил Декларация, образец №3 

издадена и подписана от втория управител Йорданка Илиева Захариева, или представената да е 

подписана от този управител. От информацията в Търговския регистър комисията установи, че 

вписаните управители са двама Златко Петров Захариев и Йорданка Илиева Захариева, които 

управляват заедно и поотделно. В страниците на офертата, комисията откри подадена 

декларация за липса на обстоятелства по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП само от единия управител 

– Златко Петров Захариев. В образеца на декларацията, Възложителят е записал в „Забележка“, 

че декларацията се подписва от лицата, които представляват участника, или се прилага образец 

попълнен и подписан от другия управител. Съгласно чл.40, ал.1, т.3 ППЗОП  задължените лица 

при дружество с ограничена отговорност са лицата по чл.141, ал.2 от Търговския закон и това са 

управителите.  При няколко управители всеки един от тях може да действа самостоятелно. Тъй 

като липсва информация за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП за втория управител 

Йорданка Илиева Захариева, Комисията не може да приеме, че участникът отговаря на 



изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени от закона и 

Възложителя.   

Съгласно посочено изискване в р. ІІІ, т.4.15 на документацията, участниците са задължени да 

приложат към офертата си Декларация свободен текст, че всеки един от препаратите, 

съдържащи химични вещества съответства на изискванията на Регламент ЕО 648/2004 и Закона 

за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. След преглед на офертата, 

Комисията откри приложена Декларация, без да е положен подпис и печат от представляващия 

участника. В т.3.7. от същия раздел ІІІ, Възложителят е записал, че всички документи  трябва да 

са заверени с подпис и печат. Участникът „ЗАЗИ и КО“ООД не е изпълнил това указание, като е 

приложил нередовен документ – без подпис и печат. 

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 „ЗАЗИ  и КО “ООД от по-нататъшно участие в процедурата. 

Мотиви: 

Офертата не отговаря на  посочените в документацията задължителни указания.  Към офертата 

не е приложена Декларация обр.№3 или положен подпис от втория управител Йорданка 

Захариева върху  приложената. В Декларацията за съответствие с изискванията на Регламент 

ЕО648/2004 липсва подпис и печат на представляващия дружеството В документацията на 

обществената поръчка не е предвидена възможност при установяване на пропуски и грешки, 

комисията да дава възможност на участника да ги  отстранява.  Единствените правомощия на 

комисията се свеждат до прилагане и стриктно съобразяване с обявените условия на 

Възложителя. 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. Участникът е нарушил изискването на т.3.3 и т.3.7 от раздел ІІІ 

на документацията, което е основание  Комисията да поиска отстраняването му от по-нататъшно 

участие. 

 

2.Участник  „ПЕРУН – ККБ“ЕООД. Обособена позиция №5. 

Комисията извърши проверка в Търговския регистър по ЕИК на участника и установи представителната 

власт на лицето, което представлява участника и документите, които е разписал. Комисията не установи 

регистрация на участника в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации за хора с 

увреждания. Прегледът на документите по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП, представени от участника 



„Перун - ККБ“ЕООД, подал оферта за участие по обособена позиция №5, 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 се допуска до разглеждане на техническото му предложение. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7. 

1. Участник  „ПЕРУН – ККБ“ЕООД. Обособена позиция №7. 

Комисията извърши проверка в Търговския регистър по ЕИК на участника и установи представителната 

власт на лицето, което представлява участника и документите, които е разписал. Комисията не установи 

регистрация на участника в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации за хора с 

увреждания. Прегледът на документите по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП, представени от участника 

„Перун - ККБ“ЕООД, подал оферта за участие по обособена позиция №7, 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 се допуска до разглеждане на техническото му предложение. 

2.Участник „ОРБИТА“ЕООД. Обособена позиция №7. 

 

Комисията извърши проверка в Търговския регистър по ЕИК на участника и установи представителната 

власт на лицето, което представлява участника и документите, които е разписал. Комисията не установи 

регистрация на участника в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации за хора с 

увреждания. Прегледът на документите по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП, представени от участника 

„ОРБИТА“ЕООД, подал оферта за участие по обособена позиция №7, 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 се допуска до разглеждане на техническото му предложение. 

3.Кооперация „ПАНДА“. Обособена позиция  № 7. 

Комисията извърши проверка в Търговския регистър по ЕИК на участника и установи представителната 

власт на лицето, което представлява участника и документите, които е разписал. Комисията не установи 

регистрация на участника в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации за хора с 

увреждания. Прегледът на документите по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП, представени от участника 

Кооперация „Панда“, подал оферта за участие по обособена позиция №7, 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 се допуска до разглеждане на техническото му предложение. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №9. 

1.Участник „КРИСТИАН 2015“ЕООД. Обособена позиция  №9. 

Комисията извърши проверка в Търговския регистър по ЕИК на участника и установи представителната 

власт на лицето, което представлява участника и документите, които е разписал. Комисията не установи 

регистрация на участника в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации за хора с 

увреждания. Прегледът на документите по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП, представени от участника 

„Кристиан 2015“ЕООД, подал оферта за участие по обособена позиция №9, 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 се допуска до разглеждане на техническото му предложение. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №10. 

1. Участник „ИВАН КОСТОВ – ИВКО“ ООД, Обособена позиция №10 .  

Прегледът на документите по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП, представени от участника „ИВАН  

КОСТОВ - ИВКО“ООД, подал оферта за участие по обособена позиция №10, 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. 

 

2. Кооперация „ПАНДА“. Обособена позиция  № 10. 

Комисията извърши проверка в Търговския регистър по ЕИК на участника и установи представителната 

власт на лицето, което представлява участника и документите, които е разписал. Комисията не установи 

регистрация на участника в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации за хора с 

увреждания. Прегледът на документите по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП, представени от участника 

Кооперация „Панда“, подал оферта за участие по обособена позиция №10, 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 се допуска до разглеждане на техническото му предложение. 



i'I B63rox[TeJUI, [opa.4l. Koero cBtuI,I.{T cJrerBa \a l'breAolycHar.qo pa3rnex.q a*e Harex'r{qec*oro
My rrpeAJroxeHr.re.

2. Koonepaqnn ,,IIAII[A,0. O6oco6eHa rro3rrrluq J\b 10.

Kotuuczrta I,I3BEpIuH npoBepKa n Trproacxpls peracrlp no EI,IK Ha yr{acrHuKa 14 ycraHoBr4 npeAcraBrdreJrHara
BJIACT HA JIHqETO, KOETO NPEACTABJI.flBA )TqACTHHKA H AOKYMEHTI{TE, KOI.ITO E PAnTIaCAJI.KOMACnATA HE YCTAHOBT4
perHcrpalrl{ll Ha J^IacrHHrca e Perucrcpa Ha cneul{aJla3l{paHr,rre rrpeA[pu.,rrr,r, r,r Koonepar{krr{ 3a xopa c
yBpe)IqqaHI'IrI' Ilperriegrr Ha AoKyMeHTI{Te rlo qn. 39, ar..3 or fIII3ofI, upe4craBe,}r or } racr,r.rKa
KoonepaqlE-s ,,IfaHga", noAaJI o0epra 3a fracrrae rro o6oco6esa rro3r,rq]r.fi N010, rro*a34 qe

rracrHl'IKbr e rlpeAcrasl'In Heo6xoAlaMara rairQoprtraqlrr, fiosBoJr.fiBerrla Ha KoMrlc11rrra Aa [p]reMe, qe
orroBapfi Ha II3IIoKBaHLUITa KBM rl'Ir{Horo cbcrotHl'Ie I{ Kpl{Tepl{ure sa uo.U6op fiocraBeHr{ or 3aKoHa Ir
Bl3nox,telx, [opa,I{ Koero c,,lql,rr ce ,.orlycKa .qo pa3rrrexAa*e Ha Tex*I{rrecKoro My
IrpeAJrOxeHr.re.

Ha ocHosaHrae 'r'ir'54, ari'8 or n[3oII, Hacrorlqu.fiT fiporoKorl ce ]r3rrprrTla Ha Bcr{rrxr.r yqacrgr{rlg B

AeHrr Ha ny6nr.rrynauero My n flpo@rEna Ha KyriyBatra.

'flonrmruteJlHrl.4oKyMeHT]I I{ UnQopuaqv,-. cenoAaBar Ha aApec: rp. coQar - 1700, x.x. crygeHTcK}r
rpag, 61.5, et.2, ,,crygexTcKlr croJioBe u o6qexutux,, E44 - AeJroBoAcrBo.

rlpotoxolrt or pa6orara Ha KoMI'IcI{rra rro pa3rnexAaHe Ha rrpeAcraBe,r{Te or rracr'arlure 3a
o6oco6euu ,,o3I'Iqu]I or Jrlb 1 ao Js 10 aorcy*er{Tr.r 3a c'orBercrB,e e r{3ric*B a,,w{TaKBM Jr}rrr'oro
c:bcro,Hl{e }I Kp}ITep[HTe 3a nog6op, [ocraBeu]I ot BrsroxureJrr, ce flpu1ffoqg ;gia2t.02.2020 r. n
ce IIoAIIraca or qrrerroBere Ha KoMI{C}Irra, 6es oco6eHo MHeHr4e.
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