
e crygenrcxu cronoBe n o6r4esxarnn EAff
CoQue 1700, Cmydeumcru epad, 6n. 5 men

IIPOTOKOJI

Ot saceAaHllero Ha KoMlrcl{fl, Ha3HatreHa 3a pa3r'nexAaHe, oueHrBaHe v KnaclrpaHe Ha

noAaAeHlrre olpeprn sa us6op Ha locraBrrrrK Ha o6rqecrseHa [opr,r{Ka upe: ny6nuxyBaHe Ha o6sea sa

cr6upane na o$epuE, c npeAMer: ,,flepr4oAr,rqH[ AocraBKr4 Ha rrJracrMacoBLt u3renurs,3a eAHoKparHa

ynorpe6a no cuequ$I4Karlrrr, 3a HyxAr.rre Ha KJroHoBere na,,Cry4eHTcxrr croJloBe u o6ulexufl4q"
EAA, rro AeBer o6oco6enu [o3r,rqrlu".

[nec, 10.07.2017r. s 14.00 qaca, B aAMr4Hr4crpar]rBHara crpaAa Ha,,C C O"EA.{, rp. Co$ux,

Cry.{eHrcrlr rpa4, 61.5, er.2, zaceaareJrHa 3ara - craq J\b 216, rcouucu, B cbcraB:

flpegcegarel:

Ilenxa flaerosa Canona - rcpr4cr, rn.ropucKoHcynr n ,,C C O" EA[.;

rl.rreuoee:

l.l4llssaBactuena Bemrona - r,IKoHoMIrcr, P-1,,@vHaHcoB orAeJI" B ,,CCO" EAn;

2.lIasrI,IHKa fluuurpoea - r4KoHoMrrcr, Crapuu cr{eroBoAnreJr B ,,CCO"EA.{;

onpeAeJreHa crc 3anoseA )l! 43 or 10.07.20 17 r. na H3rrbJrHlrreJrHr.{q.qr4peKrop Ha,,C C O" EA[, usnt'pruu

pa3rJlexAaHe na oSeprure noAaAeHr4 BbB Bpb3xa c [poueAypa 3a Bb3JraraHe sa o6ruecrBeHa nopbr{Ka c npeAMer:

,,flepuoguuHl4 AocraBKIr Ha nJracrMacoBr.r r.r3AeJrr4s 3a eAHoKparHa ynorpe6a uo cuequ$vnarryrfl 3a

HyxAr,rTe Ha KJroHoBeTe

r03uuI4Lr".

B nocoqeHus B O6qsara sa cr6upaHe Ha o$epru qac 3a orBapflHe Ha roAaAeHrare oSepru - 14:00 uaca,

IlpeAce4arerqr Ha KoMHcHrra floryqa or cJryx]rreJr Ha AelroBoAcrBoro cpeuy floArrnc, nporoKoJl 3a

[oAaAeHHTe o$eprra 3arrrcaHu 86B BxoAflul]r-s petucr],p sa o6ruecrneHz flopbr{Ku Ha Bt3JIoxHTeJIq cbrJlacHo

un.48, al.l or IIII3OII. KoNrucuqra KoHcrarr4pa, qe Ao yAbnxeHur KpaeH cpoK 3a noAaBaHe na o$epru

ua ,,Cry4eHTcKrr cronoBe u o6urexurra.a" EA,{, no AeBer o6oco6enu



(07.07.2017 г.) са постъпили общо  18 броя опаковки. Офертите са поставени в запечатани, непрозрачни и 

надписани опаковки, с изключение на офертата на „М и Г –Пак“ЕООД – град Ямбол. 

В определения в документацията  на възложителя  ден и час за отваряне на офертите 10.07.2017 г. 14.00 

часа, не се явиха  представители на участниците в процедурата, техни упълномощени представители 

и/или други лица, определени в чл.54, ал..2 ППЗОП.  
 
На 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.   

    

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 

приложение, а именно: 

1.„Орбита“ЕООД, адрес: гр.Стара Загора,ул.“П.Парчевич“ №46, вх.А, ап.9, ЕИК.123710245, 

подадена с вх.№101 на 29.06.2017 г. в 9.30 часа. 

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 офертата и в изпълнение на чл.97, ал.3 от ЗОП, обяви 

ценовото предложение на участника. 

Предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката по  обособена позиция № 7, е в размер на 

обща стойност 7163.89 лева без ДДС и процент отстъпка на цените по каталог 5 %. 

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

подадена с вх.№ 102 на 30.06.2017 г.в 9:45 часа. 

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 в изпълнение на чл.97, ал.3 от ЗОП, обяви 

ценовите предложения за позициите за които участва. 

За позиция № 1 е в размер на обща стойност 2568.47 лева без ДДС и процент отстъпка на цените по 

каталога  - 22 %. 

За позиция № 2 е в размер на 12899.64 лева без ДДС и процент отстъпка на цените по каталога – 22%. 

За позиция № 4 е в размер на 10560.09 лева без ДДС и процент отстъпка на цените по каталога – 22 %. 

За позиция № 7 е в размер на 7280.78 лева без ДДС и процент на цените на отстъпка по каталога   - 22%. 

За позиция № 9 е в размер на 6600.42  лева без ДДС и процент  отстъпка на цените по каталога – 22 % 

3. „М и Г – Пак“ ЕООД, адрес гр.Ямбол, ул.“Хан Крум“ № 24, ЕИК 128571461, подадена с вх.№ 103 

на 30.06.2017 г. в 9:50 часа.Участва за позиции № 6 и Позиция № 8. 



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

представлява цветно найлоново пликче, върху което длъжностното лице от деловодството на 

възложителя не е имал възможност да изпише вх.№, дата и час. Върху отделно листче са записани 

посочените задължителни данни за получаване. След отваряне на пликчето комисията установи, че 

офертите на участника  за двете позиции са приложени в две отворени картонени папки с машинки.  

Председателят на комисията в изпълнение на чл.97, ал.3 от ЗОП, обяви ценовите предложения за 

позициите за които участва. 

За позиция № 6 общата цена е в размер на 8280.00 лева без ДДС (цената е посочена в ценовото 

предложевние), и процент отстъпка 10%, а в Техническата спецификация посочената цена за позицията е 

в размер на 10289.05 лева без ДДС и процент отстъпка на цените по каталог 10%. 

За позиция № 8 общата цена е в размер на 2340..00 лева без ДДС (цената е посочена в ценовото 

предложевние) и отстъпка 10%, а в Техническата спецификация посочената цена за позицията е в размер 

на 1236.45 лева без ДДС и процент отстъпка на цените по каталог 10%.  

4. „Лайтс експорт“ООД,, адрес: гр.Велико Търново, ул.“Никола Габровски“ 79, ЕИК 200812780, 

подадена с вх.№ 104 на 30.06.2017 г.в  9:55 часа. 

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 в изпълнение на чл.97, ал.3 от ЗОП, обяви 

ценовите предложения за позицията № 2, за която участва. 

Предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката е в размер обща стойност 9265.69 лева без 

ДДС и процент отстъпка на цените по каталог 3 %. 

5. „Лайтс експорт ООД, адрес: гр.Велико Търново, ул.“Никола Габровски“ 79, ЕИК 200812780, 

подадена с вх.№105 на 30.06.2017 г. в 10:00 часа. 

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 в изпълнение на чл.97, ал.3 от ЗОП, обяви 

ценовите предложения за позицията № 5, за която участва. 

Предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката е в размер обща стойност 1635.26 лева без 

ДДС и процент отстъпка на цените по каталог 3 %. 

6. Лайтс експорт“ООД, адрес: гр.Велико Търново, ул.“Никола Габровски“ 79, ЕИК 200812780, 

подадена с вх.№106 на 30.06.2017 г. в 10:05 часа. 

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 в изпълнение на чл.97, ал.3 от ЗОП, обяви 

ценовите предложения за позицията № .3, за която участва. 

Предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката е в размер обща стойност 1355.99  лева без 

ДДС и процент отстъпка на цените по каталог 3 % 



7. „Витопласт“ООД,   адрес: София, бул.“Шипченски проход“№ 18, ЕИ 131298942, подадена с вх.№ 

107 на 30.06.2017 г. в 14:20 часа. 

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 в изпълнение на чл.97, ал.3 от ЗОП, обяви 

ценовите предложения за позициите за които участва. 

За позиция № 1 е в размер на 2615.70  лева без ДДС и процент отстъпка на цените по каталога  - 5 %. 

За позиция № 2 е в размер на 13068.00  лева без ДДС и процент отстъпка на цените по каталога – 5%. 

За позиция № 3 е в размер на  1770.08 лева без ДДС и процент отстъпка на цените по каталога  - 5 %. 

За позиция № 4 е в размер на 12823.51 лева без ДДС и процент отстъпка на цените по каталога – 5%. 

За позиция № 5 е в размер на 3291.66  лева без ДДС и процент отстъпка на цените по каталога – 5 %. 

За позиция № 6 е в размер на 7668.06  лева без ДДС и процент отстъпка на цените по каталога   - 5%. 

За позиция № 7 е в размер на 5317.44  лева без ДДС и процент  отстъпка на цените по каталога – 5 % 

За позиция № 8 е в размер на 993.00  лева без ДДС и процент отстъпка на цените по каталога – 5 %. 

За позиция № 9 е в размер на 5097.31  лева без ДДС и процент  отстъпка  на цените по каталога  - 5%. 

8. „Пластик София“ООД , адрес: София, ул.“Стефан Консулов“№12, ЕИК 130349076, подадена с 

вх.№108 на 30.06.2017 г. в 15.10 часа. 

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 в изпълнение на чл.97, ал.3 от ЗОП, обяви 

ценовото  предложение за позицията за която участва. 

За позиция № 1предлаганата цена е в размер на  1864.24    лева без ДДС и процент отстъпка на цените по 

каталога  - 15 %. 

9. „Пластик София“ООД адрес София, ул.“Стефан Консулов“№12, ЕИК 130349076, подадена с 

вх.№109 на 30.06.2017 г. в 15.11 часа. 

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 в изпълнение на чл.97, ал.3 от ЗОП, обяви 

ценовото  предложение за позицията за която участва. 

За позиция № 2 предлаганата цена е в размер на  10244.57   лева без ДДС и процент отстъпка на цените по 

каталога  - 15 %. 

10. „Пластик София“ООД адрес София, ул.“Стефан Консулов“№12, ЕИК 130349076, подадена с 

вх.№110 на 30.06.2017 г. в 15:12 часа. 

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 в изпълнение на чл.97, ал.3 от ЗОП, обяви 

ценовото  предложение за позицията за която участва. 



За позиция № 3 предлаганата цена е в размер на  1196.62  лева без ДДС и процент отстъпка на цените по 

каталога  - 15 %. 

11. „Пластик София“ООД  адрес, София, ул.“Стефан Консулов“№12, ЕИК 130349076 подадена с 

вх.№111 на 30.06.2017 г. в 15:13 часа. 

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. Офертата съдържа изискуемите документи. 

Председателят на комисията отвори опаковката с оферта и в изпълнение на чл.97, ал.3 от ЗОП, обяви 

ценовото  предложение за позицията за която участва. 

За позиция № 4 предлаганата цена е в размер на  7837.10  лева без ДДС и процент отстъпка на цените по 

каталога  - 15 %. 

12. „Пластик София“ООД .адрес София, ул.“Стефан Консулов“№12, ЕИК 130349076 подадена с 

вх.№112 на 30.06.2017 г. в 15:14 часа. 

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 в изпълнение на чл.97, ал.3 от ЗОП, обяви 

ценовото  предложение за позицията за която участва. 

За позиция № 5 предлаганата цена е в размер на  1664.90  лева без ДДС и процент отстъпка на цените по 

каталога  - 15 %. 

13. „Пластик София“ООД адрес София, ул.“Стефан Консулов“№12, ЕИК 130349076 подадена с 

вх.№ 113 на 30.06.2017 г. в 15:15 часа. 

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 в изпълнение на чл.97, ал.3 от ЗОП, обяви 

ценовото  предложение за позицията за която участва. 

За позиция № 6 предлаганата цена е в размер на  5255.12 лева без ДДС и процент отстъпка на цените по 

каталога  - 15 %. 

14. „Пластик София“ООД адрес София, ул.“Стефан Консулов“№12, ЕИК 130349076 подадена с 

вх.№ 114 на 30.06.2017 г. в 15:16 часа. 

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 в изпълнение на чл.97, ал.3 от ЗОП, обяви 

ценовото  предложение за позицията за която участва. 

За позиция № 7 предлаганата цена е в размер на  4775.90  лева без ДДС и процент отстъпка на цените по 

каталога  - 15 %. 

15. „Пластик София“ООД адрес, София, ул.“Стефан Консулов“№12, ЕИК 130349076, подадена с 

вх.№ 115 на 30.06.2017 г. в 15:17 часа. 



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 в изпълнение на чл.97, ал.3 от ЗОП, обяви 

ценовото  предложение за позицията за която участва. 

За позиция № 8 предлаганата цена е в размер на  709.98   лева без ДДС и процент отстъпка на цените по 

каталога  - 15 %. 

16. „Пластик София“ООД  адрес София, ул.“Стефан Консулов“№12, ЕИК 130349076, подадена с 

вх.№ 116 на 30.06.2017 г. в 15:18 часа. 

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 в изпълнение на чл.97, ал.3 от ЗОП, обяви 

ценовото  предложение за позицията за която участва. 

За позиция № 9 предлаганата цена е в размер на  3918.10   лева без ДДС и процент отстъпка на цените по 

каталога  - 15 %. 

17. „Иван Костов ИВКО“ООД  адрес: гр.Шумен, ул.“Райна Княгиня“ № 25, ет.1, ЕИК 127559214, 

эподадена с вх.№ 117 на 06.07.2017 г. в 10:15 часа. 

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 в изпълнение на чл.97, ал.3 от ЗОП, обяви 

ценовото  предложение за позицията за която участва. 

За позиция № 9 предлаганата цена е в размер на  6401.06 лева без ДДС и процент отстъпка на цените по 

каталога  - 2 %. 

18. „Компас и КО“ООД, адре: гр.Шумен, ул.“ Вл.въстание“№ 24, ЕИК 127581641, подадена с вх.№ 

118 на 06.07.2017 г. в 10:45 часа. 

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 в изпълнение на чл.97, ал.3 от ЗОП, обяви 

ценовото  предложение за позицията за която участва. 

За позиция № 9 предлаганата цена е в размер на  5878.11  лева без ДДС и процент отстъпка на цените по 

каталога  - 3%. 

 

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. 

 



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 и установи: 

1.Участникът „ОРБИТА“ЕООД е представил оферта съдържаща изискуеми  документи.Документите 

са по образец на Възложителя и са подадени от легитимните лица. Комисията установи, че участникът не 

е заверил приложените копия към Списък на доставките (образец №9) с гриф „Вярно с оригинала“, с 

подпис и печат, което е неизпълнение на  изискването на Възложителя заложено в раздел V, точка 3, на 

документацията. Липсва описателен списък на приложените документи – съответстващо на  изискването 

в раздел V, т.4 на документацята. Участникът не е надписал плика с приложено ценово предложение в 

съотвествие с изискването на р.V, т.5, подточка 3 на документацията. Не е представена Декларация  че 

участникът ще осигури необходимите количества на оферираните продукти за целия срок на договора в 

съответствие с изискването на раздел ІV, точка 3, подточка 4. Комисията установи, че участникът не е 

изготвил и представил Техническо предложение  -  изложение  в свободен текст, в което да опише своето 

виждане за изпълнение на предмета на поръчката, с изложен начин на изпълнение. Към документацията е 

приложен само попълнен Образец № 4. Изискването на Възложителя е заложено в  раздел V, т.4, 

подточка 4 на документацията. В този случай Комисията  не може да приложи дадената възможност за 

участника, заложена в чл.104, ал.4 на ЗОП, за представяне на липсващи, непълни, нередовни или 

несъответстващи документи касаещи критериите за подбор или изискванията към личното състояние на 

участника.  Непредставянето на техническо предложение за изпълнение на поръчката е нарушение, което 

не може да се поправи на етапа на процедурата. Въз основа на посочените обстоятелства и приложените 

документи, комисията констатира, че участникът не отговаря на изискванията посочени в 

документацията на възложителя.  

2. Участникът  „Перун ККБ“ ЕООД  участва за Позиции № 1, № 2, № 4, № 7 и № 9.Комисията 

установи,че в опаковката с  надпис „Оферта“ и описание за участие за петте позиции е приложена една 

папка с документи за всички позиции и 5 броя пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ за всяка 

от посочените позиции. Комисията счита, че участникът не е изпълнил изискването на раздел V, точка 5, 

подточка 3 на документацията , за всяка позиция за която участва, да представи отделна опаковка, в която 

прилага документите по точка 4 на същия раздел. Въз основа на посочените обстоятелства и приложените 

документи, комисията констатира, че участникът не отговаря на изискванията посочени в 

документацията на възложителя.  

3. Участникът „М и Г ПАК“ ЕООД участва за позици № 6 и № 8.Комисията установи, че участникът не 

е изпълнил изискванията на възложителя заложено в раздел V, точка 5, подточка 3 на документацията, за 

всяка позиция за която участва да представи отделна опаковка (плик, кашон и др.подобни), които да 

бъдат надписани и в които да се приложат документите по т.4 на същия раздел на документацята. 



Комисията констатира, че за позициите са посочени различни цени в ценовите предложения цените са 

различни от посочените цени в  техническите спецификации, Участникът не е приложил Ценовите си 

предложения  в отделни пликчета с надпис „Предлагани ценови оферти“ в съответствие с изискването на 

раздел V, точка 5, подточка 3 на документацията.Същите са приложени към папките с останалите 

документи.Участникът не е приложил Описателен списък на съдържанието на офертите си. Участникът 

не е заверил  приложените копия  с гриф „Вярно с оригинала“, с подпис и печат, което е неизпълнение на  

изискването на Възложителя заложено в раздел V, точка 3, на документацията.Участникът не е приложил 

доказателства като приложение към Образец № 9 за позиция № 8, съэгласно изискването на Възложителя 

в раздел V, точка 4 подточка 7 на документацията. Не е представена Декларация,  че ще осигури 

необходимите количества на оферираните продукти за целия срок на договора в съответствие с 

изискването на раздел ІV, точка 3, подточка 4. Участникът не е приложил към офертите си каталози, 

брошури или еквивалентни документи, актуални за 2017 г., съдържащи снимков материал и описание на 

характеристиките Комисията установи, че участникът не е изготвил и представил Техническо 

предложение  -  изложение  в свободен текст, в което да опише своето виждане за изпълнение на предмета 

на поръчката, с изложен начин на изпълнение. Към документацията е приложен само попълнен Образец 

№ 4. Изискването на Възложителя е заложено в раздел V, т.4, подточка 4 на документацията. В този 

случай Комисията  не може да приложи дадената възможност за участника, заложена в чл.104, ал.4 на 

ЗОП, за представяне на липсващи, непълни, нередовни или несъответстващи документи касаещи 

критериите за подбор или изискванията към личното състояние на участника.  Непредставянето на 

техническо предложение за изпълнение на поръчката е нарушение, което не може да се поправи на етапа 

на процедурата. Въз основа на посочените обстоятелства и приложените документи, комисията 

констатира, че участникът не отговаря на изискванията посочени в документацията на възложителя.  

4. Участникът „ Лайтс експорт“ООД участва за позиция № 2. Комисията установи, че участникът не е 

приложил Ценовото си предложение в отделно пликче с надпис „Предлагани ценови оферти“ в 

съответствие с изискването на раздел V, точка 5, подточка 3 на документацията.Същото  е приложено  

към папката с останалите документи.Участникът не е приложил Описателен списък на съдържанието на 

офертата си. Участникът не е заверил  приложените копия  с гриф „Вярно с оригинала“, с подпис и печат, 

което е неизпълнение на  изискването на Възложителя заложено в раздел V, точка 3, на документацията. 

Участникът не е приложил към офертата си каталози, брошури или еквивалентни документи, актуални за 

2017 г., съдържащи снимков материал и описание на характеристиките. Комисията установи, че 

участникът не е изготвил и представил Техническо предложение  -  изложение  в свободен текст, в което 

да опише своето виждане за изпълнение на предмета на поръчката, с изложен начин на изпълнение. Към 

документацията е приложен само попълнен Образец № 4. Изискването на Възложителя е заложено в 

раздел V, т.4, подточка 4 на документацията. В този случай Комисията  не може да приложи дадената 

възможност за участника, заложена в чл.104, ал.4 на ЗОП, за представяне на липсващи, непълни, 

нередовни или несъответстващи документи касаещи критериите за подбор или изискванията към 



личното състояние на участника.  Непредставянето на техническо предложение за изпълнение на 

поръчката е нарушение, което не може да се поправи на етапа на процедурата. Въз основа на посочените 

обстоятелства и приложените документи, комисията констатира, че участникът не отговаря на 

изискванията посочени в документацията на възложителя.  

5. Участникът „ Лайтс експорт“ООД участва за позиция № 5. Комисията установи, че участникът не е 

приложил Ценовото си предложение в отделно пликче с надпис „Предлагани ценови оферти“ в 

съответствие с изискването на раздел V, точка 5, подточка 3 на документацията.Същото  е приложено  

към папката с останалите документи.Участникът не е приложил Описателен списък на съдържанието на 

офертата си. Участникът не е заверил  приложените копия  с гриф „Вярно с оригинала“, с подпис и печат, 

което е неизпълнение на  изискването на Възложителя заложено в раздел V, точка 3, на 

документацията.Участникът не е приложил към офертата си каталози, брошури или еквивалентни 

документи, актуални за 2017 г., съдържащи снимков материал и описание на характеристиките. 

Комисията установи, че участникът не е изготвил и представилТехническо предложение  -  изложение  в 

свободен текст, в което да опише своето виждане за изпълнение на предмета на поръчката, с изложен 

начин на изпълнение. Към документацията е приложен само попълнен Образец № 4. Изискването на 

Възложителя е заложено в раздел V, т.4, подточка 4 на документацията. В този случай Комисията  не 

може да приложи дадената възможност за участника, заложена в чл.104, ал.4 на ЗОП, за представяне на 

липсващи, непълни, нередовни или несъответстващи документи касаещи критериите за подбор или 

изискванията към личното състояние на участника.  Непредставянето на техническо предложение за 

изпълнение на поръчката е нарушение, което не може да се поправи на етапа на процедурата Въз основа 

на посочените обстоятелства и приложените документи, комисията констатира, че участникът не 

отговаря на изискванията посочени в документацията на възложителя.  

6. Участникът „ Лайтс експорт“ООД  участва за позиция № 3. Комисията установи, че участникът не е 

приложил Ценовото си предложение в отделно пликче с надпис „Предлагани ценови оферти“ в 

съответствие с изискването на раздел V, точка 5, подточка 3 на документацията.Същото  е приложено  

към папката с останалите документи.Участникът не е приложил Описателен списък на съдържанието на 

офертата си. Участникът не е заверил  приложените копия  с гриф „Вярно с оригинала“, с подпис и печат, 

което е неизпълнение на  изискването на Възложителя заложено в раздел V, точка 3, на 

документацията.Участникът не е приложил към офертата си каталози, брошури или еквивалентни 

документи, актуални за 2017 г., съдържащи снимков материал и описание на характеристиките. 

Комисията установи, че участникът не е изготвил и представил Техническо предложение  -  изложение  в 

свободен текст, в което да опише своето виждане за изпълнение на предмета на поръчката, с изложен 

начин на изпълнение. Към документацията е приложен само попълнен Образец № 4. Изискването на 

Възложителя е заложено в раздел V, т.4, подточка 4 на документацията. В този случай Комисията  не 

може да приложи дадената възможност за участника, заложена в чл.104, ал.4 на ЗОП, за представяне на 



липсващи, непълни, нередовни или несъответстващи документи касаещи критериите за подбор или 

изискванията към личното състояние на участника.  Непредставянето на техническо предложение за 

изпълнение на поръчката е нарушение, което не може да се поправи на етапа на процедурата. Въз основа 

на посочените обстоятелства и приложените документи, комисията констатира, че участникът не 

отговаря на изискванията посочени в документацията на възложителя.  

7. Участникът „Витопласт“ООД участва за позиции № 1, №2 ,№3, №4, №5, №6, №7, №8 и №9. 

Комисията установи,че в представената 1 брой опаковка,  с  описание  предмета на поръчката е  

приложена една папка с една оферта  за всички позиции и един  брой плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ с приложени технически спецификации за деветте позиции с цената за всяка от тях. 

Участникът е приложил в папката с документи едно ценово предложение (образец №10) като в него е 

записана общата стойност като сбор на цената за всички позиции, описани в спецификациите. Комисията 

констатира, че предложената цена от участника за позиция № 5 в размер на 3291.66 лева е над 

прогнозната определена в документацията в размер на 3200.00 лева, което води до надвишаване на 

финансовия  ресурс, определен от възложителя..Комисията счита, че участникът не е изпълнил 

изискването на раздел V, точка 5, подточка 3 на документацията , за всяка позиция за която участва, да 

представи отделна опаковка, в която прилага документите по точка 4 на същия раздел. Участникът не е 

приложил Описателен списък на съдържанието на офертата си. Участникът не е заверил  приложените 

копия  с гриф „Вярно с оригинала“, с подпис и печат, което е неизпълнение на  изискването на 

Възложителя заложено в раздел V, точка 3, на документацията.Участникът не е приложил към офертата 

си каталози, брошури или еквивалентни документи, актуални за 2017 г., съдържащи снимков материал и 

описание на характеристиките. Не е представена Декларация,  че ще осигури необходимите количества 

на оферираните продукти за целия срок на договора, в съответствие с изискването на раздел ІV, точка 3, 

подточка 4 Комисията установи, че участникът не е изготвил и представил Техническо предложение  -  

изложение  в свободен текст, в което да опише своето виждане за изпълнение на предмета на поръчката, с 

изложен начин на изпълнение. Към документацията е приложен само попълнен Образец № 4. 

Изискването на Възложителя е заложено в раздел V, т.4, подточка 4 на документацията. В този случай 

Комисията  не може да приложи дадената възможност за участника, заложена в чл.104, ал.4 на ЗОП, за 

представяне на липсващи, непълни, нередовни или несъответстващи документи касаещи критериите за 

подбор или изискванията към личното състояние на участника.  Непредставянето на техническо 

предложение за изпълнение на поръчката е нарушение, което не може да се поправи на етапа на 

процедурата. Въз основа на посочените обстоятелства и приложените документи, комисията констатира, 

че участникът не отговаря на изискванията посочени в документацията на възложителя.  

8. Участникът „ Пластик София“ участва за позиция № 1.Комисията извърши проверка на всички 

представени от участника документи и констатира, че същите съответстват на изискванията на 

Възложителя, заложени в обявата и документацията.Участникът е представил: Описателен списък  - 



съдържание на офертата от 30.06.2017 г.; Оферта (образец №1)  с посочване на административна 

информация за участника;Декларация по чл. 54, ал.1, т.1,2,7 от  ЗОП, (образец №2) подписана от 

управляващия дружеството;Декларация по чл.54, ал.1, т.3,4 и 5 от ЗОП (образец №3) подписана от 

управляващия дружеството, Декларация за изпълнение на поръчката в целия обем; Декларация (образец 

№5) за съгласие с клаузите на договора; Декларация (образец №6) по чл.47, ал.3 от ЗОП; Декларация по 

чл.3 т.8 ЗИФДРЮПДР (образец №7), Декларация по чл.102, ал.1 от ЗОП (образец №8); Списък на 

доставките (образец №9)  с посочени три броя доставки и описани доказателствата з извършените 

доставки.Към Списъка са приложени и заверени с гриф „Вярно с оригинала“ и подпис, 10 броя фактури за 

доставки на пластмасови изделия за еднокатна употреба; Декларация (образец № 11) по чл.66 от ЗОП, в 

която е декларирано, че участникът няма да използва подизпълнители; Представени са 6 броя 

сертификати, заверени с гриф“Вярно с оригинала“ и подпис, Представен е катало, съдържащ снимков 

материал и описание на характеристиките. .Ценовото предложение е поставено в отделно пликче с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ 

Приложено е Техническо предложение за изпълнение на поръчката в което участникът предлага да 

изпълни поръчката при условията, заложени в него., че участникът има открити офиси в градовете 

София, Пловдив, Бургас, Варна, което ще му помогне да доставя безпроблемно доставките до 

местоположенията. Записал е, че офисите  разполагат с налични превозни средства за изпълнение на 

поръчките. За офис София наличността е  - 10 микробуса, 3 камиона, 6 леки автомобили. За офис Пловдив 

наличността е – 3 микробуса и 2 пикапа.За офис Варна  - превозните средства са 3 микробуса и 4 леки 

автомобили. Офис Бургас разполага с 3 микробуса и 2 пикапа. Посочил е седмичен график  - за заявки  

всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа.,  а за  доставки по дни. Предлага се замяна за тяхна сметка 

липсващи, поврдени или дефектни артикули с нови, както и да променят разфасовките, без да се променя 

цената за единична бройка.Комисия прие, че Техническо то предложение е изготвено в съответствие с 

изискванията на възложителя.  

Въз основа на извършеното разглеждане на офертата, Комисията констатира, че участникът е представил 

всички изискуеми документи и информация, които отговарят на изискванията на Възложителя, посочени 

в Обявата и Документацията на обществената поръчка по позиция № 1 и може да бъде допуснат до 

оценяване по определения от Възложителя критерий за оценка „най-ниска цена“ . 

9. Участникът „ Пластик София“ участва за позиция № 2. Комисията извърши проверка на всички 

представени от участника документи и констатира, че същите съответстват на изискванията на 

Възложителя, заложени в обявата и документацията.Участникът е представил: Описателен списък  - 

съдържание на офертата от 30.06.2017 г.; Оферта (образец №1)  с посочване на административна 

информация за участника;Декларация по чл. 54, ал.1, т.1,2,7 от  ЗОП, (образец №2) подписана от 

управляващия дружеството;Декларация по чл.54, ал.1, т.3,4 и 5 от ЗОП (образец №3) подписана от 



управляващия дружеството, Декларация за изпълнение на поръчката в целия обем; Декларация (образец 

№5) за съгласие с клаузите на договора; Декларация (образец №6) по чл.47, ал.3 от ЗОП; Декларация по 

чл.3 т.8 ЗИФДРЮПДР (образец №7), Декларация по чл.102, ал.1 от ЗОП (образец №8); Списък на 

доставките (образец №9)  с посочени три броя доставки и описани доказателствата з извършените 

доставки.Към Списъка са приложени и заверени с гриф „Вярно с оригинала“ и подпис, 10 броя фактури за 

доставки на пластмасови изделия за еднокатна употреба; Декларация (образец № 11) по чл.66 от ЗОП, в 

която е декларирано, че участникът няма да използва подизпълнители; Представени са 6 броя 

сертификати, заверени с гриф“Вярно с оригинала“ и подпис, Представен е каталог, съдържащ снимков 

материал и описание на характеристиките.Ценовото предложение е поставено в отделно пликче с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ 

Приложено е Техническо предложение за изпълнение на поръчката в което участникът предлага да 

изпълни поръчката при условията, заложени в него., че участникът има открити офиси в градовете 

София, Пловдив, Бургас, Варна, което ще му помогне да доставя безпроблемно доставките до 

местоположенията. Записал е, че офисите  разполагат с налични превозни средства за изпълнение на 

поръчките. За офис София наличността е  - 10 микробуса, 3 камиона, 6 леки автомобили. За офис Пловдив 

наличността е – 3 микробуса и 2 пикапа.За офис Варна  - превозните средства са 3 микробуса и 4 леки 

автомобили. Офис Бургас разполага с 3 микробуса и 2 пикапа. Посочил е седмичен график  - за заявки  

всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа.,  а за  доставки по дни. Предлага се замяна за тяхна сметка 

липсващи, поврдени или дефектни артикули с нови, както и да променят разфасовките, без да се променя 

цената за единична бройка.Комисия прие, че Техническо то предложение е изготвено в съответствие с 

изискванията на възложителя.  

Въз основа на извършеното разглеждане на офертата, Комисията констатира, че участникът е представил 

всички изискуеми документи и информация, които отговарят на изискванията на Възложителя, посочени 

в Обявата и Документацията на обществената поръчка по позиция № 2 и може да бъде допуснат до 

оценяване по определения от Възложителя критерий за оценка „най-ниска цена“. 

10 Участникът „ Пластик София“ участва за позиция №3. Комисията извърши проверка на всички 

представени от участника документи и констатира, че същите съответстват на изискванията на 

Възложителя, заложени в обявата и документацията.Участникът е представил: Описателен списък  - 

съдържание на офертата от 30.06.2017 г.; Оферта (образец №1)  с посочване на административна 

информация за участника;Декларация по чл. 54, ал.1, т.1,2,7 от  ЗОП, (образец №2) подписана от 

управляващия дружеството;Декларация по чл.54, ал.1, т.3,4 и 5 от ЗОП (образец №3) подписана от 

управляващия дружеството, Декларация за изпълнение на поръчката в целия обем; Декларация (образец 

№5) за съгласие с клаузите на договора; Декларация (образец №6) по чл.47, ал.3 от ЗОП; Декларация по 

чл.3 т.8 ЗИФДРЮПДР (образец №7), Декларация по чл.102, ал.1 от ЗОП (образец №8); Списък на 

доставките (образец №9)  с посочени три броя доставки и описани доказателствата з извършените 



доставки.Към Списъка са приложени и заверени с гриф „Вярно с оригинала“ и подпис, 10 броя фактури за 

доставки на пластмасови изделия за еднокатна употреба; Декларация (образец № 11) по чл.66 от ЗОП, в 

която е декларирано, че участникът няма да използва подизпълнители; Представени са 6 броя 

сертификати, заверени с гриф“Вярно с оригинала“ и подпис, Представен е каталог, съдържащ снимков 

материал и описание на характеристиките. Ценовото предложение е поставено в отделно пликче с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ 

Приложено е Техническо предложение за изпълнение на поръчката в което участникът предлага да 

изпълни поръчката при условията, заложени в него., че участникът има открити офиси в градовете 

София, Пловдив, Бургас, Варна, което ще му помогне да доставя безпроблемно доставките до 

местоположенията. Записал е, че офисите  разполагат с налични превозни средства за изпълнение на 

поръчките. За офис София наличността е  - 10 микробуса, 3 камиона, 6 леки автомобили. За офис Пловдив 

наличността е – 3 микробуса и 2 пикапа.За офис Варна  - превозните средства са 3 микробуса и 4 леки 

автомобили. Офис Бургас разполага с 3 микробуса и 2 пикапа. Посочил е седмичен график  - за заявки  

всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа.,  а за  доставки по дни. Предлага се замяна за тяхна сметка 

липсващи, поврдени или дефектни артикули с нови, както и да променят разфасовките, без да се променя 

цената за единична бройка.Комисия прие, че Техническо то предложение е изготвено в съответствие с 

изискванията на възложителя.  

Въз основа на извършеното разглеждане на офертата, Комисията констатира, че участникът е представил 

всички изискуеми документи и информация, които отговарят на изискванията на Възложителя, посочени 

в Обявата и Документацията на обществената поръчка по позиция № 3 и може да бъде допуснат до 

оценяване по определения от Възложителя критерий за оценка „най-ниска цена“. 

11.Участникът „ Пластик София“ участва за позиция №4. Комисията извърши проверка на всички 

представени от участника документи и констатира, че същите съответстват на изискванията на 

Възложителя, заложени в обявата и документацията.Участникът е представил: Описателен списък  - 

съдържание на офертата от 30.06.2017 г.; Оферта (образец №1)  с посочване на административна 

информация за участника;Декларация по чл. 54, ал.1, т.1,2,7 от  ЗОП, (образец №2) подписана от 

управляващия дружеството;Декларация по чл.54, ал.1, т.3,4 и 5 от ЗОП (образец №3) подписана от 

управляващия дружеството, Декларация за изпълнение на поръчката в целия обем; Декларация (образец 

№5) за съгласие с клаузите на договора; Декларация (образец №6) по чл.47, ал.3 от ЗОП; Декларация по 

чл.3 т.8 ЗИФДРЮПДР (образец №7), Декларация по чл.102, ал.1 от ЗОП (образец №8); Списък на 

доставките (образец №9)  с посочени три броя доставки и описани доказателствата з извършените 

доставки.Към Списъка са приложени и заверени с гриф „Вярно с оригинала“ и подпис, 10 броя фактури за 

доставки на пластмасови изделия за еднокатна употреба; Декларация (образец № 11) по чл.66 от ЗОП, в 

която е декларирано, че участникът няма да използва подизпълнители; Представени са 6 броя 



сертификати, заверени с гриф“Вярно с оригинала“ и подпис, Представен е каталог, съдържащ снимков 

материал и описание на характеристиките. Ценовото предложение е поставено в отделно пликче с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ 

Приложено е Техническо предложение за изпълнение на поръчката в което участникът предлага да 

изпълни поръчката при условията, заложени в него., че участникът има открити офиси в градовете 

София, Пловдив, Бургас, Варна, което ще му помогне да доставя безпроблемно доставките до 

местоположенията. Записал е, че офисите  разполагат с налични превозни средства за изпълнение на 

поръчките. За офис София наличността е  - 10 микробуса, 3 камиона, 6 леки автомобили. За офис Пловдив 

наличността е – 3 микробуса и 2 пикапа.За офис Варна  - превозните средства са 3 микробуса и 4 леки 

автомобили. Офис Бургас разполага с 3 микробуса и 2 пикапа. Посочил е седмичен график  - за заявки  

всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа.,  а за  доставки по дни. Предлага се замяна за тяхна сметка 

липсващи, поврдени или дефектни артикули с нови, както и да променят разфасовките, без да се променя 

цената за единична бройка.Комисия прие, че Техническо то предложение е изготвено в съответствие с 

изискванията на възложителя.  

Въз основа на извършеното разглеждане на офертата, Комисията констатира, че участникът е представил 

всички изискуеми документи и информация, които отговарят на изискванията на Възложителя, посочени 

в Обявата и Документацията на обществената поръчка по позиция № 4 и може да бъде допуснат до 

оценяване по определения от Възложителя критерий за оценка „най-ниска цена“. 

12. Участникът „ Пластик София“ участва за позиция № 5. Комисията извърши проверка на всички 

представени от участника документи и констатира, че същите съответстват на изискванията на 

Възложителя, заложени в обявата и документацията.Участникът е представил: Описателен списък  - 

съдържание на офертата от 30.06.2017 г.; Оферта (образец №1)  с посочване на административна 

информация за участника;Декларация по чл. 54, ал.1, т.1,2,7 от  ЗОП, (образец №2) подписана от 

управляващия дружеството;Декларация по чл.54, ал.1, т.3,4 и 5 от ЗОП (образец №3) подписана от 

управляващия дружеството, Декларация за изпълнение на поръчката в целия обем; Декларация (образец 

№5) за съгласие с клаузите на договора; Декларация (образец №6) по чл.47, ал.3 от ЗОП; Декларация по 

чл.3 т.8 ЗИФДРЮПДР (образец №7), Декларация по чл.102, ал.1 от ЗОП (образец №8); Списък на 

доставките (образец №9)  с посочени три броя доставки и описани доказателствата з извършените 

доставки.Към Списъка са приложени и заверени с гриф „Вярно с оригинала“ и подпис, 10 броя фактури за 

доставки на пластмасови изделия за еднокатна употреба; Декларация (образец № 11) по чл.66 от ЗОП, в 

която е декларирано, че участникът няма да използва подизпълнители; Представени са 6 броя 

сертификати, заверени с гриф“Вярно с оригинала“ и подпис, Представен е каталог, съдържащ снимков 

материал и описание на характеристиките..Ценовото предложение е поставено в отделно пликче с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ 



Приложено е Техническо предложение за изпълнение на поръчката в което участникът предлага да 

изпълни поръчката при условията, заложени в него., че участникът има открити офиси в градовете 

София, Пловдив, Бургас, Варна, което ще му помогне да доставя безпроблемно доставките до 

местоположенията. Записал е, че офисите  разполагат с налични превозни средства за изпълнение на 

поръчките. За офис София наличността е  - 10 микробуса, 3 камиона, 6 леки автомобили. За офис Пловдив 

наличността е – 3 микробуса и 2 пикапа.За офис Варна  - превозните средства са 3 микробуса и 4 леки 

автомобили. Офис Бургас разполага с 3 микробуса и 2 пикапа. Посочил е седмичен график  - за заявки  

всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа.,  а за  доставки по дни. Предлага се замяна за тяхна сметка 

липсващи, поврдени или дефектни артикули с нови, както и да променят разфасовките, без да се променя 

цената за единична бройка.Комисия прие, че Техническо то предложение е изготвено в съответствие с 

изискванията на възложителя.  

Въз основа на извършеното разглеждане на офертата, Комисията констатира, че участникът е представил 

всички изискуеми документи и информация, които отговарят на изискванията на Възложителя, посочени 

в Обявата и Документацията на обществената поръчка по позиция № 5 и може да бъде допуснат до 

оценяване по определения от Възложителя критерий за оценка „най-ниска цена“. 

.13. Участникът „ Пластик София“ участва за позиция № 6. Комисията извърши проверка на всички 

представени от участника документи и констатира, че същите съответстват на изискванията на 

Възложителя, заложени в обявата и документацията.Участникът е представил: Описателен списък  - 

съдържание на офертата от 30.06.2017 г.; Оферта (образец №1)  с посочване на административна 

информация за участника;Декларация по чл. 54, ал.1, т.1,2,7 от  ЗОП, (образец №2) подписана от 

управляващия дружеството;Декларация по чл.54, ал.1, т.3,4 и 5 от ЗОП (образец №3) подписана от 

управляващия дружеството, Декларация за изпълнение на поръчката в целия обем; Декларация (образец 

№5) за съгласие с клаузите на договора; Декларация (образец №6) по чл.47, ал.3 от ЗОП; Декларация по 

чл.3 т.8 ЗИФДРЮПДР (образец №7), Декларация по чл.102, ал.1 от ЗОП (образец №8); Списък на 

доставките (образец №9)  с посочени три броя доставки и описани доказателствата з извършените 

доставки.Към Списъка са приложени и заверени с гриф „Вярно с оригинала“ и подпис, 10 броя фактури за 

доставки на пластмасови изделия за еднокатна употреба; Декларация (образец № 11) по чл.66 от ЗОП, в 

която е декларирано, че участникът няма да използва подизпълнители; Представени са 6 броя 

сертификати, заверени с гриф“Вярно с оригинала“ и подпис, Представен е каталог, съдържащ снимков 

материал и описание на характеристиките .Ценовото предложение е поставено в отделно пликче с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ 

Приложено е Техническо предложение за изпълнение на поръчката в което участникът предлага да 

изпълни поръчката при условията, заложени в него., че участникът има открити офиси в градовете 

София, Пловдив, Бургас, Варна, което ще му помогне да доставя безпроблемно доставките до 



местоположенията. Записал е, че офисите  разполагат с налични превозни средства за изпълнение на 

поръчките. За офис София наличността е  - 10 микробуса, 3 камиона, 6 леки автомобили. За офис Пловдив 

наличността е – 3 микробуса и 2 пикапа.За офис Варна  - превозните средства са 3 микробуса и 4 леки 

автомобили. Офис Бургас разполага с 3 микробуса и 2 пикапа. Посочил е седмичен график  - за заявки  

всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа.,  а за  доставки по дни. Предлага се замяна за тяхна сметка 

липсващи, поврдени или дефектни артикули с нови, както и да променят разфасовките, без да се променя 

цената за единична бройка.Комисия прие, че Техническо то предложение е изготвено в съответствие с 

изискванията на възложителя.  

Въз основа на извършеното разглеждане на офертата, Комисията констатира, че участникът е представил 

всички изискуеми документи и информация, които отговарят на изискванията на Възложителя, посочени 

в Обявата и Документацията на обществената поръчка по позиция № 6  и може да бъде допуснат до 

оценяване по определения от Възложителя критерий за оценка „най-ниска цена“. 

14. Участникът „ Пластик София“ участва за позиция № 7. Комисията извърши проверка на всички 

представени от участника документи и констатира, че същите съответстват на изискванията на 

Възложителя, заложени в обявата и документацията.Участникът е представил: Описателен списък  - 

съдържание на офертата от 30.06.2017 г.; Оферта (образец №1)  с посочване на административна 

информация за участника;Декларация по чл. 54, ал.1, т.1,2,7 от  ЗОП, (образец №2) подписана от 

управляващия дружеството;Декларация по чл.54, ал.1, т.3,4 и 5 от ЗОП (образец №3) подписана от 

управляващия дружеството, Декларация за изпълнение на поръчката в целия обем; Декларация (образец 

№5) за съгласие с клаузите на договора; Декларация (образец №6) по чл.47, ал.3 от ЗОП; Декларация по 

чл.3 т.8 ЗИФДРЮПДР (образец №7), Декларация по чл.102, ал.1 от ЗОП (образец №8); Списък на 

доставките (образец №9)  с посочени три броя доставки и описани доказателствата з извършените 

доставки.Към Списъка са приложени и заверени с гриф „Вярно с оригинала“ и подпис, 10 броя фактури за 

доставки на пластмасови изделия за еднокатна употреба; Декларация (образец № 11) по чл.66 от ЗОП, в 

която е декларирано, че участникът няма да използва подизпълнители; Представени са 6 броя 

сертификати, заверени с гриф“Вярно с оригинала“ и подпис, Представен е каталог, съдържащ снимков 

матераил и описание на характеристиките. Ценовото предложение е поставено в отделно пликче с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ 

Приложено е Техническо предложение за изпълнение на поръчката в което участникът предлага да 

изпълни поръчката при условията, заложени в него., че участникът има открити офиси в градовете 

София, Пловдив, Бургас, Варна, което ще му помогне да доставя безпроблемно доставките до 

местоположенията. Записал е, че офисите  разполагат с налични превозни средства за изпълнение на 

поръчките. За офис София наличността е  - 10 микробуса, 3 камиона, 6 леки автомобили. За офис Пловдив 

наличността е – 3 микробуса и 2 пикапа.За офис Варна  - превозните средства са 3 микробуса и 4 леки 



автомобили. Офис Бургас разполага с 3 микробуса и 2 пикапа. Посочил е седмичен график  - за заявки  

всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа.,  а за  доставки по дни. Предлага се замяна за тяхна сметка 

липсващи, поврдени или дефектни артикули с нови, както и да променят разфасовките, без да се променя 

цената за единична бройка.Комисия прие, че Техническо то предложение е изготвено в съответствие с 

изискванията на възложителя.  

Въз основа на извършеното разглеждане на офертата, Комисията констатира, че участникът е представил 

всички изискуеми документи и информация, които отговарят на изискванията на Възложителя, посочени 

в Обявата и Документацията на обществената поръчка по позиция № 7 и може да бъде допуснат до 

оценяване по определения от Възложителя критерий за оценка „най-ниска цена“. 

15 Участникът „ Пластик София“ участва за позиция № 8. Комисията извърши проверка на всички 

представени от участника документи и констатира, че същите съответстват на изискванията на 

Възложителя, заложени в обявата и документацията.Участникът е представил: Описателен списък  - 

съдържание на офертата от 30.06.2017 г.; Оферта (образец №1)  с посочване на административна 

информация за участника;Декларация по чл. 54, ал.1, т.1,2,7 от  ЗОП, (образец №2) подписана от 

управляващия дружеството;Декларация по чл.54, ал.1, т.3,4 и 5 от ЗОП (образец №3) подписана от 

управляващия дружеството, Декларация за изпълнение на поръчката в целия обем; Декларация (образец 

№5) за съгласие с клаузите на договора; Декларация (образец №6) по чл.47, ал.3 от ЗОП; Декларация по 

чл.3 т.8 ЗИФДРЮПДР (образец №7), Декларация по чл.102, ал.1 от ЗОП (образец №8); Списък на 

доставките (образец №9)  с посочени три броя доставки и описани доказателствата з извършените 

доставки.Към Списъка са приложени и заверени с гриф „Вярно с оригинала“ и подпис, 10 броя фактури за 

доставки на пластмасови изделия за еднокатна употреба; Декларация (образец № 11) по чл.66 от ЗОП, в 

която е декларирано, че участникът няма да използва подизпълнители; Представени са 6 броя 

сертификати, заверени с гриф“Вярно с оригинала“ и подпис, Представен е каталог, съдържащ снимков 

материал и описание на характеристиките. Ценовото предложение е поставено в отделно пликче с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ 

Приложено е Техническо предложение за изпълнение на поръчката в което участникът предлага да 

изпълни поръчката при условията, заложени в него., че участникът има открити офиси в градовете 

София, Пловдив, Бургас, Варна, което ще му помогне да доставя безпроблемно доставките до 

местоположенията. Записал е, че офисите  разполагат с налични превозни средства за изпълнение на 

поръчките. За офис София наличността е  - 10 микробуса, 3 камиона, 6 леки автомобили. За офис Пловдив 

наличността е – 3 микробуса и 2 пикапа.За офис Варна  - превозните средства са 3 микробуса и 4 леки 

автомобили. Офис Бургас разполага с 3 микробуса и 2 пикапа. Посочил е седмичен график  - за заявки  

всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа.,  а за  доставки по дни. Предлага се замяна за тяхна сметка 

липсващи, поврдени или дефектни артикули с нови, както и да променят разфасовките, без да се променя 



цената за единична бройка. Комисия прие, че Техническо то предложение е изготвено в съответствие с 

изискванията на възложителя.  

Въз основа на извършеното разглеждане на офертата, Комисията констатира, че участникът е представил 

всички изискуеми документи и информация, които отговарят на изискванията на Възложителя, посочени 

в Обявата и Документацията на обществената поръчка по позиция № 8 и може да бъде допуснат до 

оценяване по определения от Възложителя критерий за оценка „най-ниска цена“. 

16. Участникът „ Пластик София“ ООД, участва за позиция № 9. Комисията извърши проверка на 

всички представени от участника документи и констатира, че същите съответстват на изискванията на 

Възложителя, заложени в обявата и документацията.Участникът е представил: Описателен списък  - 

съдържание на офертата от 30.06.2017 г.; Оферта (образец №1)  с посочване на административна 

информация за участника;Декларация по чл. 54, ал.1, т.1,2,7 от  ЗОП, (образец №2) подписана от 

управляващия дружеството;Декларация по чл.54, ал.1, т.3,4 и 5 от ЗОП (образец №3) подписана от 

управляващия дружеството, Декларация за изпълнение на поръчката в целия обем; Декларация (образец 

№5) за съгласие с клаузите на договора; Декларация (образец №6) по чл.47, ал.3 от ЗОП; Декларация по 

чл.3 т.8 ЗИФДРЮПДР (образец №7), Декларация по чл.102, ал.1 от ЗОП (образец №8); Списък на 

доставките (образец №9)  с посочени три броя доставки и описани доказателствата з извършените 

доставки.Към Списъка са приложени и заверени с гриф „Вярно с оригинала“ и подпис, 10 броя фактури за 

доставки на пластмасови изделия за еднокатна употреба; Декларация (образец № 11) по чл.66 от ЗОП, в 

която е декларирано, че участникът няма да използва подизпълнители; Представени са 6 броя 

сертификати, заверени с гриф“Вярно с оригинала“ и подпис, Представен е каталог, съдържащ снимков 

материал и описание на характеристиките. Ценовото предложение е поставено в отделно пликче с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ 

Приложено е Техническо предложение за изпълнение на поръчката в което участникът предлага да 

изпълни поръчката при условията, заложени в него., че участникът има открити офиси в градовете 

София, Пловдив, Бургас, Варна, което ще му помогне да доставя безпроблемно доставките до 

местоположенията. Записал е, че офисите  разполагат с налични превозни средства за изпълнение на 

поръчките. За офис София наличността е  - 10 микробуса, 3 камиона, 6 леки автомобили. За офис Пловдив 

наличността е – 3 микробуса и 2 пикапа.За офис Варна  - превозните средства са 3 микробуса и 4 леки 

автомобили. Офис Бургас разполага с 3 микробуса и 2 пикапа. Посочил е седмичен график  - за заявки  

всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа.,  а за  доставки по дни. Предлага се замяна за тяхна сметка 

липсващи, поврдени или дефектни артикули с нови, както и да променят разфасовките, без да се променя 

цената за единична бройка.Комисия прие, че Техническо то предложение е изготвено в съответствие с 

изискванията на възложителя.  



Въз основа на извършеното разглеждане на офертата, Комисията констатира, че участникът е представил 

всички изискуеми документи и информация, които отговарят на изискванията на Възложителя, посочени 

в Обявата и Документацията на обществената поръчка по позиция № 9 и може да бъде допуснат до 

оценяване по определения от Възложителя критерий за оценка „най-ниска цена“. 

17.Участникът „Иван Костов ИВКО“ООД участва за позиция № 9. След преглед на документите, 

приложени към офертата Комисията констатира следното:  

В Образец № 1 не са попълнени данните за управляващия дружеството.В Образец № 2, Образец № 3 и 

Образец № 7 – не са подчертани верните обстоятелства, касаещи участника.Не е попълнен Образец№9. 

Не са приложени  сертификати в съответствие с изискването на Възложителя заложено в раздел  ІV, точка 

3, подточка 2 на документацията.Участникът не е приложил към офертата си каталози, брошури или 

еквивалентни документи, актуални за 2017 г., съдържащи снимков материал и описание на 

характеристиките. Не е представена Декларация,  че ще осигури необходимите количества на 

оферираните продукти за целия срок на договора, в съответствие с изискването на раздел ІV, точка 3, 

подточка 4.  Комисията установи, че участникът не е изготвил и представилТехническо предложение  -  

изложение  в свободен текст, в което да опише своето виждане за изпълнение на предмета на поръчката, с 

изложен начин на изпълнение. Към документацията е приложен само попълнен Образец № 4.. 

Изискването на Възложителя е заложено в рааздел V, т.4, подточка 4 на документацията. В този случай 

Комисията  не може да приложи дадената възможност за участника, заложена в чл.104, ал.4 на ЗОП, за 

представяне на липсващи, непълни, нередовни или несъответстващи документи касаещи критериите за 

подбор или изискванията към личното състояние на участника.  Непредставянето на техническо 

предложение за изпълнение на поръчката е нарушение, което не може да се поправи на етапа на 

процедурата. Въз основа на посочените обстоятелства и приложените документи, комисията констатира, 

че участникът не отговаря на изискванията посочени в документацията на възложителя.  

.18. Участникът „Компас  и КО“ООД участва за позиция № 9. След преглед на документите, 

приложени към офертата Комисията констатира следното: 

В Образец № 1 не са попълнени данните за управляващия дружеството.В Образец № 2, Образец № 3, 

Образец № 7и Образец № 11 – не са подчертани верните обстоятелства, касаещи участника.Декларация 

Образец № 5 не е подписана.Към Списък на доставките –Образец № 9 не е направен опис на 

доказателствата и не са приложени  доказателства в съответствие с изискванията на раздел V, точка 4, 

подточка 7. Участникът не е приложил към офертата си каталози, брошури или еквивалентни документи, 

актуални за 2017 г., съдържащи снимков материал и описание на характеристиките. Не е представена 

Декларация,  че ще осигури необходимите количества на оферираните продукти за целия срок на 

договора, в съответствие с изискването на раздел ІV, точка 3, подточка 4.  Комисията установи, че 



участникът не е изготвил и представил Техническо предложение  -  изложение  в свободен текст, в което 

да опише своето виждане за изпълнение на предмета на поръчката, с изложен начин на изпълнение. Към 

документацията е приложен само попълнен Образец № 4. Към документацията е приложен лист с 

изписано заглавие Техническо предложение, в което е заявено, че доставяните стоки ще отговарят на 

нормативните актове за безопаснокт и качество, ще бъдат с добър външен вид и здрави опаковки. Това 

заявление според комисията не е техническото предложение, което следва да  посочва начините, на 

изпълнение, сроковете на доставка, заявяването,  рекламациите и всичко онова, което касае 

изпълнението. Изискването на Възложителя е заложено в раздел V, т.4, подточка 4 на документацията. В 

този случай Комисията  не може да приложи дадената възможност за участника, заложена в чл.104, ал.4 

на ЗОП, за представяне на липсващи, непълни, нередовни или несъответстващи документи касаещи 

критериите за подбор или изискванията към личното състояние на участника.  Непредставянето на 

техническо предложение за изпълнение на поръчката е нарушение, което не може да се поправи на етапа 

на процедурата. Въз основа на посочените обстоятелства и приложените документи, комисията 

констатира, че участникът не отговаря на изискванията посочени в документацията на възложителя.  

Предвид горното на основание чл.107, т.2, б.“а“ , във връзка с чл.195 от ЗОП, комисията предлага да 

бъдат отстранени от по-нататъшно участие следните участници: 

1.„Орбита“ЕООД; 

2. „Перун ККБ“ ЕООД; 

3. „М и Г – Пак“ ЕООД; 

4. „ Лайтс експорт“ООД; 

5. „Витопласт“ООД; 

6.  „Иван Костов ИВКО“ООД; 

7. „Компас и КО“ООД    

ІІІ. ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. 

След извършване на описаните по-горе действия, Комисията пристъпи към оценка на офертите 

на допуснатите участници по определения в Обявата критерий „най-ниска цена“. Поради 

участие в оценяването на офертата на един участник за всяка позиция, Комисията не може да 

приложи Методиката за оценка на офертите.  Класирането  се извърши както следва: 



Първа позиция  - първо място „Пластик София“ООД  - с обща стойност за изпълнение на 

поръчката в размер на  1864.24  ( хиляда осемстотин шестдесет и четири лв. 24 ст.)  лева без ДДС и 

процент отстъпка на цените по каталога  - 15 %. 

Втора  позиция  - първо място „Пластик София“ООД  - с обща стойност за изпълнение на 

поръчката в размер на 10 244.57 ( десет хиляди, двеста четирдесет и четири лв. 57 ст.) лева без 

ДДС и процент отстъпка на цените покаталога- 15%. 

Трета позиция  - първо място „Пластик София“ООД  - с обща стойност за изпълнение на 

поръчката в размер на 1196.62 (хиляда сто деветдесет и шест лв. 62 ст.) лева без ДДС и процент 

на цените по каталога – 15%. 

Четвърта  позиция  - първо място „Пластик София“ООД  - с обща стойност за изпълнение на 

поръчката в размер на 7837.10 (седем хиляди, осемстотин тридесет и седем лв. 10 ст.)лева без 

ДДС и процент на цените по каталога – 15%. 

Пета позиция  - първо място „Пластик София“ООД  - с обща стойност за изпълнение на 

поръчката в размер на 1664.90 ( хиляда шестстотин шестдесет и четири лв. 90 ст.) лева без ДДС и 

процент на цените по каталога – 15%. 

Шеста позиция  - първо място „Пластик София“ООД  - с обща стойност за изпълнение на 

поръчката в размер на 5255.12 ( пети хиляди двеста петдесет и пет лв. и 12 ст.) лева без ДДС и 

процент на цените по каталога – 15%. 

Седма позиция  - първо място „Пластик София“ООД  - с обща стойност за изпълнение на 

поръчката в размер на 4775.90  (четири хиляди, седемстотин седемдесет и пет лв. и 90 ст.) лева 

без ДДС и процент на цените по каталога – 15%. 

Осма позиция  - първо място „Пластик София“ООД  - с обща стойност за изпълнение на 

поръчката в размер на 709.98 ( седемстотин и девет лв. и 98 ст.)  лева без ДДС и процент на 

цените по каталога – 15%. 

Девета позиция  - първо място „Пластик София“ООД  - с обща стойност за изпълнение на 

поръчката в размер на 3918.10 ( три хиляди деветстотин и осемнадесет лв и 10 ст.) лева без ДДС 

и процент на цените по каталога – 15%. 
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