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                                           Р   Е  Ш  Е  Н  И   Е 

 

                   №54 / 16.07.2021г. 

 

        За класиране на участниците и избор на потенциални изпълнители 

по сключено Рамково споразумение № 88/30.09.2020 г. по трета 

обособена позиция, с предмет:  

„Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на мебелни модули 

за обзавеждане на студентски общежития, находящи се на 

територията на Южен централен, Югозападен  и Северозападен“.  

На основание чл. 82, ал. 4, т.5 от Закон за обществените поръчки  и 

отразените в Протокол от 15.07.2021 г. резултати от работата на 

назначената със заповед №53 от 15.07.2021г. на изпълнителния 

директор, Комисия за разглеждане, оценяване и класиране на 

подадените оферти, предаден на възложителя на  16.07.2021 г. заедно с 

цялата документация към покана изх.№ 144 от 08.07.2021 г. за 

подаване оферти за сключване на конкретен договор - за Обект: гр. 

Пловдив, Студентско общежитие „Чайка 2“, изпълнение на дейности 

по доставка и монтаж на мебели,                                           

                                  О Б Я В Я В А М 

  



І.Отстранявам от участие в процедурата на основание чл. 107, т.1 от 

ЗОП, следните участници: 

 

1. „АМО“ЕООД. 

 

Мотиви:  

Участникът е нарушил изискването на т.11, р. ІІ от част V на 

документацията, при изготвяне на офертата си по повод сключването 

на конкретен договор за обществена поръчка, като потенциален 

изпълнител по рамковото споразумение да предлага цени на отделните 

видове артикули не по-високи от предложените в ценовото 

предложение. За артикул „Работен стол“ в настоящата процедура е 

посочена цена за един брой -  90.00 лева, с ДДС. В ценовото си 

предложение при участие в процедурата за подписване на Рамковото 

споразумение, за артикул „Работен стол“, участникът е посочил цена за 

един брой 88.80 лева, с ДДС, т.е. посочената цена в настоящето 

производство е по-висока, от цената по проведената процедура за 

подписване на Рамково споразумение.  

Поради неизпълнение на изискването на т.11, р. ІІ, част V на 

документацията в процедурата за подписване на рамковото 

споразумение, на основание чл.107, т.1 от ЗОП, приех решение да 

отстраня от участие в процедурата, „АМО“ЕООД. 

 

 

2. „БЪЛГАРСКА УЧИЛИЩНА ИНДУСТРИЯ“ООД 

 

Мотиви: Участникът е нарушил изискването на т.3, р. ІІ на Рамковото 

споразумение и определените в поканата от възложителя условия за 

изпълнение на конкретните договори, изречение последно, при 

изготвяне на офертата си по повод сключването на конкретен договор 

за обществена поръчка, като потенциален изпълнител по рамковото 

споразумение, да предложи срок за доставка не по-дълъг от посочения 



в т.5 на Техническото предложение на участника в откритата 

процедура. 

Поради неизпълнение на изискването на т.3, р. ІІ на Рамковото 

споразумение №88 подписано на 30.09.2020 г. и посоченото изискване 

в поканата, приех решение да отстраня от участие в процедурата 

„БЪЛГАРСКА УЧИЛИЩНА ИНДУСТРИЯ“ ООД. 

 

ІІ.На основание чл.82, ал.4, т.5 от ЗОП, допускам до класиране 

участника „ФИЛДЕКОР“ЕООД. 

 Въз основа на протокола на комисията и отразеното в него класиране 

на офертата на допуснатия участник, определям  за изпълнител на 

конкретен договор „ФИЛДЕКОР“ЕООД за обществена поръчка в 

обект, попадащ в обхвата на Рамково споразумение № 88/30.09.2020г., 

за Обект: град Пловдив, Студентско общежитие „Чайка 2“, по  

изпълнение на дейности по доставка и монтаж на мебелни модули. 

ІІІ. Решението да се изпрати на участниците и на основание чл.36а от 

ЗОП, да се публикува в Профила на купувача на Възложителя, заедно с 

протокола и доклада на комисията . 

 

Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на 

конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му, съгласно чл.197, 

ал.1, т.7 от ЗОП.    

 

 

Изпълнителен директор: (подпис) 

          (Сергей Миланов) 

 
                      

Данните са заличени, съгласно чл.37, ЗОП. 


