
                       

     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 
 

         Днес, 29.05.2020 г. в  административната сграда на „Студентски столове и 

общежития”ЕАД, гр. София, Студентски  град, бл.5, ет.2, заседателна зала - стая № 

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

директор, започна своята работа по разглеждане и оценка на офертите в 

обществена поръчка, с предмет: „Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на 

мебелни модули за обзавеждане на студентски общежития, по три обособени 

позиции“ за период от четири години, обявена за възлагане чрез открита процедура 

за сключване на рамкови споразумения с Решение № 30 от 26.03.2020 г. на 

изпълнителния директор, възложител по смисъла на чл.5, ал.2, т.14 от Закон за 

обществените поръчки, в следния състав:  

Председател:  

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

         Членове:  

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

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

 В посочения час за откриване на заседанието  - 11:00 часа, длъжностно лице от 

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

председателя на комисията 15 (петнадесет) броя опаковки, срещу подпис, описани 

в Протокол за участниците подали оферти, записани съгласно чл.48, ал.6 от 

ППЗОП във входящия регистър за обществени поръчки на Възложителя, по реда 

на постъпването им.  

 



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

надписани опаковки, всички с ненарушена цялост и получени в деловодството до 

определения за подаване на офертите краен срок - 16:00 часа на 28.05.2020 г. 

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

декларации за липса на материален и частен интерес и свързаност с участниците, 

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

Преди да пристъпи към отварянето на получените опаковки, комисията даде 

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

качество присъства в залата. Същият удостовери присъствието си с представяне на 

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

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

заседанието на комисията неприсъстваха представители на средствата за масово 

осведомяване. 

Председателят на комисията прочете имената на участниците  подали оферти за  

участие в процедурата,  както следва:  

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

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

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

ОП №2 и ОП  №3. 

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

№2; 

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

ОП №3. 

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

ОП №2. 

„Мебеллукс“АД, гр. Сливен, вх.№ 275/28.05.2020 г., 13:15 ч., участник за  ОП №2. 

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

ОП № 2 и ОП №3; 

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

№3  



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

ОП №1  и ОП №3; 

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

№1.                                       

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

ОП №2. 

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

2 и ОП №3. 

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

1.                              

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

ОП №3. 

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

участник за ОП №2 и ОП №3. 

Комисията продължи своята работа, като председателят на комисията отвори по 

реда на тяхното постъпване предложенията на участниците, оповести  

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

„Предлагани ценови параметри“. 

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

комисията подписаха, съдържащи се в офертите на участниците технически 

предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Комисията предложи на присъстващия представител да подпише техническите 

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

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

заяви, че няма да подписва документите на останалите участници.  

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

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

констатира, че участикът „Арис Фърничър Груп“АД, е записал под №2 в 

Списък на представените документи, че представя към офертата -  Единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид 2 броя 

СD,  които  членовете на комисията не откриха приложени в опаковката.  



 

С извършените описани действия, публичната част от заседанието на комисията 

приключи в 12:30 часа на 29.05.2020 г. 

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

изпълнителния директор, продължи своята работа в закрити заседания проведени 

на 15.06.2020 г., 23.06.2020 г.,  30.06.2020 г., 06.07.2020 г. и 14.07.2020 г. в състав от 

редовните си членове, с преглед на представените от участниците документи по 

чл.39, ал. 3 от ППЗОП, като констатациите са отразени в настоящия протокол. 

Комисията прие решение, прегледът на документите да продължи по реда на 

постъпване на офертите и записани във входящия регистър за обществени поръчки 

на Възложителя. 

 

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

непълнота и несъответствие на информацията, включително нередовност или 

фактическа грешка  или несъответствие с изискванията, или критериите за подбор. 

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

офертата“, в опаковката следва да се съдържат следните документи …  т.18.2. 

„ Оферта включваща: Техническо предложение, съдържащо предложение  за 

изпълнение на поръчката съобразно техническите спецификации и изисквания на 

възложителя, попълнено в съответствие с Образец №2 към документацията; 

Ценово предложение съдържащо ценова оферта……………….. и Опис на 

представените документи“. 

Комисията констатира, че в опаковката на участника не се съдържат Технически 

предложения по всяка от обособените позиции, за които участва. Приложено е 

едно Техническо предложение образец №2 и едно Предложение за изпълнение на 

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

съдържащи се в офертата и за двете позиции заедно. 

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



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

позициите се представят поотделно комплектувани документи по чл.39, ал.3, т.1 

и отделни непрозрачни пликове с надпис „ Предлагани ценови параметри“, с 

посочване на позицията, за която се отнасят“.  

Непредставянето на образец на Техническо предложение отделно за всяка позиция 

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

Горепосоченото е в съответствие и с принципния подход на възложителя при 

разделяне на обществената поръчка на обособени позиции, възприет още при 

откриването на процедурата . 

Предвид изложеното, участникът е трябвало да окомплектова в цялост и пълнота 

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

всяка обособена позиция.Участникът не е спазил посоченото изискване. Видно от 

представените документи, липсва образец на Техническо предложение за двете 

позиции поотделно, което се явява нарушение на нормата на чл.47, ал.3 от ППЗОП. 

Оповестените предварително условия за изготвяне и съдържание на офертата 

напълно кореспондират с правилата уредени в закона и правилника за прилагането 

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

съществуваща през годините концепция и в настоящата правна уредба, 

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

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

поотделно техническо предложение, съдържащо елементите  по чл. 39, ал.3 от 

правилника. Формираната съдебна практика  при прилагане на правилото сочи, че 

задължението на участника да представи за всяка обособена позиция техническо и 

ценово предложения  е императивна, а не диспозитивна. 

Възможността да бъде изискана допълнителна информация и/или документи касае 

единствено документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор                       

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

предложение. Непредставянето на образец на техническо предложение за всички 

позиции за които участва, нарушава правилото на чл.47, ал.3  от ППЗОП.  

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

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



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

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

мостри, описание и/или снимки на стоките, които ще се доставят, когато е 

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

това се налага от предмета на поръчката. От посочената нормативна регламентация 

следва, че всички изброени документи са иманентно свързани и принадлежат към 

самото техническо предложение на участника, поради което се разглеждат като 

едно цяло, а именно съставляват цялото техническо предложение, част от офертата 

на конкретен участник. 

С оглед на изложеното, комисията единодушно РЕШИ да предложи на 

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

участие в процедурата участника „Кан Учтехспорт България“ по двете обособени 

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

Мотиви: 

Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 

условия за изпълнение на поръчката. Същият не е представил Техническо 

предложение отделно за всяка позиция за която участва, което се явява нарушение 

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

Техническото предложение което е представено в опаковката е едно за участие по 

двете обособени позиции  заедно. Непредставянето на образец на Техническо 

предложение отделно за всяка позиция за която участва, се явява нарушение на 

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

 

2. „ШКОЛСНАБ 2001“ЕООД 

Комисията констатира, че участникът участва за две обособени позиции -  ОП №2 

и ОП №3. 

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

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

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

информация, позволяваща на комисията да приеме, че отговаря на изискванията 

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



се изразяват в следното: 

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

екологично управление“ на представения от участника единен европейски 

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

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

за подбор, отнасящ се до техническите и професионални възможности, залегнал в 

т. 8.2. от подраздел Трети, „Изисквания към техническите и професионалните 

способности на участниците“ на документацията, а именно: 

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

предмета на настоящата обществена поръчка, съгласно: 

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

осигуряване на качеството; 

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

осигуряване на качеството“.. 

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

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

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

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

наименованието на сертифициращите организации, нито за наличие на 

еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.  

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

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

съответствие с изискванията за въвеждане на  системи за управление на процесите 

в областта на предмета на настоящата поръчка, съгласно стандарти: 

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

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

обществени заведения и институции,  № 085-2737-К, издаден на 19.11.2018 г., и 

Анекс №1 за удължаване на срока на сертификата до 19.11.2020 г., издаден от ИА 

„БСА“. 

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

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



обществени заведения и институции, № 935-3403-Е, издаден на 20.05.2020 г., 

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

След направена проверка за валидност на сертификатите при сертифициращия 

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

доказване от страна на участника. 

С представянето на описаните документи, Комисията единодушно прие решение, 

че същите доказват съответствието  с изискването към техническите и 

професионалните способности на участника и няма да изисква допълнителна 

информация. 

Прегледът на документите представени от участника показа, че участникът е 

представил  необходимата информация, позволяваща на комисията да приеме, че 

отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

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

до разглеждане на техническото му предложение. 

 

3. „ТОП ОФИС ПЛЮС“ООД. 

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

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

че участникът не е представил необходимата информация, позволяваща на 

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

критериите за подбор, поставени от закона и възложителя. 

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

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

съответствие със стандартите за осигуряване на качеството, посочил  е 

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

и наименованието на сертифициращата организация, както следва: 

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

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

CERTIFICATIONS PVT.LTD; 

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

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



CERTIFICATIONS PVT.LTD. 

При извършената проверка на сертификатите на посочения електронен адрес на 

сертифициращия орган, комисията не получи отговор, даващ основание  да 

приеме, че участникът отговаря на изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от закона и възложителя. 

 

За да получи допълнителна информация относно финансовото и икономическо 

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

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

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

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

протокол и в съответствие с изискванията на възложителя да представи: Заверено 

копие от Отчет за приходи и разходи за  2019г.  

Във връзка с направените констатации от комисията, относно подадената 

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

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

 

4. „АЛЕГРО  2000 СОФИЯ“ ООД 

Комисията констатира, че участникът участва за две обособени позиции -  ОП №2 

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

участника „АЛЕГРО 2000 СОФИЯ“ЕООД показа, че участникът е представил 

необходимата информация, позволяваща на комисията да приеме, че отговаря на 

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

и възложителя, но във връзка със законосъобразно провеждане на процедурата, 

прие решение  за представяне  на документ, чрез който да се докаже информацията, 

посочена в ЕЕДОП за следното: 

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

посочените конкретни годишни обороти за 2017 и 2018 г. са общо в размер на                     

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

За да получи допълнителна информация, комисията направи  справка в Търговския 

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



финансова 2019 г., поради което прие единодушно решение, на основание чл.67, 

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

получаването на настоящия протокол и в съответствие с изискванията на 

възложителя да представи: Заверено копие от Отчет за приходи и разходи за  2019 

г. 

5. „МЕБЕЛЛУКС“ АД 

Комисията констатира, че участникът участва за ОП №2. 

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

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

информация, позволяваща на комисията да приеме, че отговаря на изискванията 

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

възложителя, като несъответствията се изразяват в следното: 

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

да представи удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци 

или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да 

получи удостоверение чрез пряк достъп до национална база данни в съответната 

държава членка?“ ,  участникът е посочил отговор  „НЕ“. От отговора на 

участника, не става ясно причината за  направения отказ за предствяне на 

информация, относно задълженията за плащане на социалноосигурителни вноски 

и данъци, или информация която ще даде възможност на възложителя да я получи 

чрез пряк достъп. Информацията позволяваща на комисията да приеме, че 

отговаря на изискванията към личното състояние поставени от възложителя се 

предоставя чрез попълване в ЕЕДОП. В зависимост от вида на декларираните 

обстоятества, в ЕЕДОП се представят данни относно съответните публични 

регистри. Предвид горното, в съответствие с чл.54, ал.9, изречение второ, 

комисията дава възможност на участника да даде променена или допълнителна 

информация. Допълнително представената информация може да обхваща и факти 

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

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

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

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



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

включва, цитирам: „ По чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС по чл.101, 

ал.11 от ЗОП и по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобито имущество“.  

В ЕЕДОП намира място и информацията свързана с едно специфично основание за  

отстранявне, което не произтича от директивите на ЕС за обществени поръчки, а 

има характера на мярка за противодействие на данъчните измами и отклоняването 

от данъчно облагане. Участник който няма право да участва в обществени поръчки 

на основание чл.3, т.8 от същия закон би трябвало да отрази тази информация в 

част ІІІ, раздел „Г“ от ЕЕДОП. Обратно, когато посочените основания за 

отстраняване не са налице включително и при условията на чл.4 от закона, в 

посочения раздел се попълва отговор „НЕ“. 

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

семостоятелни участници в една и съща процедура, комисията изисква от 

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

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

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

от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество; б) лицата, 

чиято дейност се контролира от трето лице; лицата, които съвместно 

контролират трето лице; г) съпрузите, роднините по права лини безд 

ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и  

роднините  по сватовство до четвърта степен включително. В т. 14 от 

допхълнителните разпоредби на този закон е посочена дефиниця за „ контрол“. 

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

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, 

Комисията прие решение участникът да даде информация относно приложението 

на нормата в настоящата обществена поръчка. 

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

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

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

Посочено е, че тази информация е недостъпна. 



Във връзка с изложеното, Комисията прие единодушно решение, за 

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

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

настоящия протокол и в съответствие с изискванията на възложителя да представи 

документи, чрез които се доказва информацията посочена в ЕЕДОП. 

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

екологично управление“ на представения от участника единен европейски 

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

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

за подбор, отнасящ се до техническите и професионални възможности, залегнал в 

т. 8.2. от подраздел Трети, „Изисквания към техническите и професионалните 

способности на участниците“ на документацията, а именно: 

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

предмета на настоящата обществена поръчка, съгласно: 

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

осигуряване на качеството; 

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

осигуряване на качеството“. 

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

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

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

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

наименованието на сертифициращите организации, нито за наличие на 

еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.  

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

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

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

представи нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 

допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да 

обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за 

получаване на оферти за участие. 



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

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

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

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

 

6. „ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД. 

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

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

информация, позволяваща на комисията да приеме, че отговаря на изискванията 

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

възложителя, като несъответствията се изразяват в следното: 

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

представения от участника ЕЕДОП, същият не е посочил информация относно 

неговият конкретен годишен оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, 

позволяваща на комисията да установи, че той отговаря на критерия за подбор, 

отнасящ се до икономическото и финансовото му състояние, залегнал в т.6 от 

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

„Изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците“ на 

документацията, а именно: 

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

изискване за икономическо и финансово състояние, без значение дали участват по 

една или по две обособени позиции:  

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

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

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

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

не по-малък от 100 000 лв. без ДДС.  

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

гаранционно обслужване на артикулите, описани в техническата спецификация“. 

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



екологично управление“ на представения от участника единен европейски 

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

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

за подбор, отнасящ се до техническите и професионални възможности, залегнал в 

т. 8.2. от подраздел ТРЕТИ, „Изисквания към техническите и професионалните 

способности на участниците“ на документацията, а именно: 

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

предмета на настоящата обществена поръчка, съгласно: 

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

осигуряване на качеството; 

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

осигуряване на качеството“.. 

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

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

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

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

и наименованието на сертифициращите организации, нито за наличие на 

еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.  

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

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

съответствие с изискванията за въвеждане на  системи за управление на процесите 

в областта на предмета на настоящата поръчка, съгласно стандарти: 

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

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

кухненско оборудване, спортно обзавеждане, метално обзавеждане и столове, рег. 

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

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

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

кухненско оборудване, спортно обзавеждане, метално обзавеждане и столове, рег. 

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

С представянето на описаните документи, Комисията единодушно прие решение, 



че същите доказват съответствието  с изискването към техническите и 

професионалните способности на участника и няма да изисква допълнителна 

информация за съответствие със стандартите за качество. 

Във връзка с направените констатации от комисията, относно подадената 

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

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

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

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

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

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

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

посочените от комисията в протокола констатации, участникът „Лидер 

Конструкт“ЕООД, може да представи нов еЕЕДОП и/или други документи, които 

съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената 

информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след 

крайния срок за получаване на оферти за участие. 

 

7. „АМО“ ЕООД. 

Комисията констатира, че участникът участва за две обособени позиции -  ОП №2 

и ОП №3. 

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

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

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

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

което същият следва да бъде допуснат до разглеждане на техническото му 

предложение.  

 

8. „НАД ДИЗАЙН“ Е0ОД. 

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

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



информация, позволяваща на комисията да приеме, че отговаря на изискванията 

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

се изразяват в следното: 

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

представения от участника ЕЕДОП, същият не е посочил информация относно 

неговият конкретен годишен оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, 

позволяваща на комисията да установи, че той отговаря на критерия за подбор, 

отнасящ се до икономическото и финансовото му състояние, залегнал в т.6 от 

Раздел  Втори, „Специфични изисквания“  (Критерии за подбор), подраздел Втори 

„Изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците“ на 

документацията, а именно: 

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

изискване за икономическо и финансово състояние, без значение дали участват по 

една или по две обособени позиции:  

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

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

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

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

не по-малък от 100 000 лв. без ДДС.  

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

гаранционно обслужване на артикулите, описани в техническата спецификация“. 

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

екологично управление“ на представения от участника единен европейски 

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

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

за подбор, отнасящ се до техническите и професионални възможности, залегнал в 

т. 8.2. от подраздел Трети, „Изисквания към техническите и професионалните 

способности на участниците“ на документацията, а именно: 

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

предмета на настоящата обществена поръчка, съгласно: 

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



осигуряване на качеството; 

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

осигуряване на качеството“.. 

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

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

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

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

наименованието на сертифициращите организации, нито за наличие на 

еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.  

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

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

съответствие с изискванията за въвеждане на  системи за управление на процесите 

в областта на предмета на настоящата поръчка, съгласно стандарти: 

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

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

оборудване и консумативи, включително компютърно; доставка на спално бельо, 

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

ЕООД. 

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

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

доставка на оборудване и консумативи, включително компютърно; доставка на 

спално бельо, рег. № 32 104 200018,  валиден до 26.01.2023 г., издаден от Тюф 

Норд България ЕООД. 

С представянето на описаните сертификати, Комисията единодушно прие 

решение, че същите доказват съответствието  с изискването към техническите и 

професионалните способности на участника относно системите за управление  на 

процесите съгласно приложените стандарти и няма да изисква допълнителна 

информация. 

 

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

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



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

представи нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 

допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да 

обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за 

получаване на оферти за участие. 

Във връзка с направените констатации от комисията, относно подадената 

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

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

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

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

Консулт България“ЕООД. 

 

9. „МАКС ОФИС“ЕООД 

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

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

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

информация, позволяваща на комисията да приеме, че отговаря на изискванията 

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

възложителя, като несъответствията се изразяват в следното: 

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

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

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

следва да е изпълнил поне една дейност с предмет и обем, идентични или сходни с 

тези на поръчката. Под „ дейност, идентична или сходна с предмета и обема на 

обществената поръчка”, следва да се разбира извършване на доставки на 

артикулите, включени в техническата спецификация на настоящата поръчка.  

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

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

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

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



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

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

обособени позиции“, сключил договор по Обособена позиция №1 „Доставка и 

монтаж на оборудване и обзавеждане на Професионална гимназия по селско 

стопанство „Хан Аспарух“, гр.Исперих, начална дата на договора 22.01.2018 г., 

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

Исперих. 

След извършена справка в Профила на купувача на община Исперих по 

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

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

на изискванията за идентичност на описаните в Техническата спецификация на 

Възложителя по настоящата поръчка. Останалите като: мултимедиен проектор, 

прожекционен екран за стена, лаптоп, настолен комвпютър, монитор, мишка, 

клавиатура, слушалки, преместваеми посетитеески столове за конферентна зала, 

работна маса за конферентна зала - не са сходни с предмета и обема на поръчката.  

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

„Рационализация на мрежата от професионални училища“ на национална 

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

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

Габрово. 

След извършена справка в Профила на купувача на Община Габрово по проведена 

процедура по ЗОП през 2018 г., комисията не откри информация, участникът да е 

участвал и подписал договор с Община Габрово за сумата от 188 874.10 лв.  

Относно икономическото и финансово състояние на участника, за да получи 

допълнителна информация, комисията направи  справка в Търговския регистър, но 

не откри публикуван Отчет за приходи и разходи  за предходната  финансова 2019 

година, поради което прие единодушно решение, за законосъобразно провеждане 

на процедурата, на основание чл.67, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал.9 от 

ППЗОП, в срок от 5 (пет) работни дни от получаването на настоящия протокол и в 

съответствие с изискванията на възложителя да представи: Заверено копие от 

Отчет за приходи и разходи за  2019 г. 



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

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

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

представи нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 

допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да 

обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за 

получаване на оферти за участие. 

 

11.  „АРИС ФЪРНИЧЪР ГРУП“ АД. 

Комисията констатира, че участникът участва за две обособени позиции -  ОП №2 

и ОП №3. 

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

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

необходимата информация, позволяваща на комисията да приеме, че отговаря на 

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

несъответствията се изразяват в следното: 

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

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

не е декларирана липса на основанията за задължително отстраняване от 

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

тези обстоятелства да се декларират. 

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

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

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

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с 

изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – 

ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за 

всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в 

изпълнението на поръчката. ЕЕДОП трябва да бъде представен в електронен 

вид“. 

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



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

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

представи на комисията допълнителна информация към офертата си за участие по 

обособена позиция № 2 и обособена позиция №3: Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид по представения образец и в 

съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя. 

 

12. КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“. 

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

Кооперация „Панда“ показа, че участникът е представил необходимата 

информация, позволяваща на комисията да приеме, че отговаря на изискванията 

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

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

техническото му предложение.  

 

13. „ТРАН И КО 04“ЕООД. 

Комисията констатира, че участникът участва за две обособени позиции -  ОП №1. 

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

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

информация, позволяваща на комисията да приеме, че отговаря на изискванията 

към личното състояние иподбир, поставени от закона и възложителя, поради което 

същият следва да бъде допуснат до разглеждане на техническото му предложение. 

 

14. „ФИЛДЕКОР“ ЕООД. 

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

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

информация, позволяваща на комисията да приеме, че отговаря на изискванията 

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



се изразяват в следното: 

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

екологично управление“ на представения от участника единен европейски 

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

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

за подбор, отнасящ се до техническите и професионални възможности, залегнал в 

т. 8.2. от подраздел ТРЕТИ, „Изисквания към техническите и професионалните 

способности на участниците“ на документацията, а именно: 

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

предмета на настоящата обществена поръчка, съгласно: 

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

осигуряване на качеството; 

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

осигуряване на качеството“.. 

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

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

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

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

наименованието на сертифициращите организации, нито за наличие на 

еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.  

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

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

критерия за подбор, отнасящ се до техническите и професионални възможности, 

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

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

откри посочените договори за извършени изработка, доставка и монтаж на мебели 

за нуждите на СУ „Кл.Охридски“. 

Относно икономическото и финансово състояние на участника, за да получи 

допълнителна информация, комисията направи  справка в Търговския регистър, но 

не откри публикуван Отчет за приходи и разходи  за предходната  финансова 2019 

година. 



Във връзка с направените констатации от комисията, относно подадената 

информация в ЕЕДОП в част ІV „Критерии за подбор“,  на основание чл. 67, ал.5 от 

ЗОП да представи в посочения по-долу срок - Заверени копия на  сертификати, 

издадени от независими органи доказващи, че отговаря на стандартите за 

осигуряване на качеството, и за екологично управление;  Заверено копие от Отчет 

за приходи и разходи за  2019 г. и заверени копия на договори с номера № 

80.09.05/04.01.2018 г. и № 80.90.121/17.05.2018 г 

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

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

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

представи нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 

допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да 

обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за 

получаване на оферти за участие. 

 

15 „ БЪЛГАРСКА УЧИЛИЩНА ИНДУСТРИЯ“ООД. 

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

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

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

необходимата информация, позволяваща на комисията да приеме, че отговаря на 

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

несъответствията се изразяват в следното: 

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

екологично управление“ на представения от участника единен европейски 

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

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

за подбор, отнасящ се до техническите и професионални възможности, залегнал в 

т. 8.2. от подраздел ТРЕТИ, „Изисквания към техническите и професионалните 

способности на участниците“ на документацията, а именно: 

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



предмета на настоящата обществена поръчка, съгласно: 

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

осигуряване на качеството; 

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

осигуряване на качеството“.. 

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

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

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

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

валидност и наименованието на сертифициращите организации, нито за наличие 

на еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.  

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

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

съответствие с изискванията за въвеждане на  системи за управление на процесите 

в областта на предмета на настоящата поръчка, съгласно стандарти: 

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

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

административни, учебни, детски и социални институции, № QMS/191217/BG/R, 

дата на първоначално одобрение  07.06.2013 г., валиден до 07.08.2020 г., издаден от 

ИА БСА. 

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

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

административни, учебни, детски и социални институции, № EMS/191218/BG/R, 

дата на първоначално одобрение  07.06.2013 г., валиден до 07.08.2020 г., издаден от 

ИА БСА. 

С представянето на описаните документи, Комисията единодушно прие решение, 

че същите доказват съответствието с изискването към техническите и 

професионалните способности на участника и няма да изисква допълнителна 

информация относно  съответствието със стандартите за осигуряване на 

качеството.   

Относно икономическото и финансово състояние на участника, за да получи 



допълнителна информация, комисията направи  справка в Търговския регистър, но 

не откри публикуван Отчет за приходи и разходи  за предходната  финансова 2019 

година. 

Във връзка с изложеното, Комисията прие единодушно решение, за 

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

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

настоящия протокол и в съответствие с изискванията на възложителя да представи: 

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

 

На основание чл.54, ал.8 от ППЗОП, настоящият протокол се изпраща на всички 

участници, в деня на публикуването му в профила на купувача. 

Исканите с протокола документи следва да се внесат не по-късно от 5 работни дни 

в деловодството на „Студентски столове и общежития“ЕАД, в запечатана опаковка 

с надпис върху нея:  Допълнително представени документи към оферта с вх.№ 

…. за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: 

„Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на мебелни модули за 

обзавеждане на студентски общежития, по три обособени позиции“, на адрес 

гр. София - 1700, ж.к. Студентски град, бл.5, ет.2, „Студентски столове и 

общежития“ЕАД.     

С извършване на описаните действия, комисията приключи на 14.07.2020 г.       

работата си по разглеждане  на представените от участниците документи за 

съответствие е изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от Възложителя, като протоколът отразяващ този етап от развитие на 

процедурата се  подписа от членовете на комисията, без особено мнение. 

Комисия в състав:          Пенка Савова   (подпис) 

                                            Илияна Бешкова (подпис) 

                                                 Бояна Лунгарска (подпис) 

                                  Данните са заличени съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП. 


