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ПРОТОКОЛ № 1 

 

От заседание на комисия назначена със Заповед № РД-15-10/11.04.2018 г. на Главния 

изпълнителен директор за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие 

в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка 

на хартии за производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и 

нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД, четири обособени позиции 

 

Днес, 11.04.2018 г. в 14:00 часа, в зала 212, в сградата на Централно управление на 

„Български пощи“ ЕАД, с адрес: София 1700, ул.„Академик Стефан Младенов“ № 1 бл.31, в 

изпълнение на Заповед № РД-15-10/11.04.2018 г. на Главния изпълнителен директор за 

разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в процедура публично 

състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хартии за 

производствените нужди на Специализирано поделение „Българска филателия и 

нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД, четири обособени позиции: обособена позиция І 

– „Доставка на ролна химизирана хартия“; обособена позиция IІ – „Доставка на ролна обемна 

хартия“; обособена позиция III – „Доставка на форматирана хартия и картон“  и обособена 

позиция ІV – „Доставка на ролна офсетова хартия“ и на основание чл.103 ал.1 от ЗОП и във 

вр. с чл.54 ал.1 и сл. от ППЗОП, започна своята работа комисия в състав: 

 

Председател:Ваня Чорбаджийска – гл.юрисконсулт дирекция „Правна дейност“ 

Членове: Боряна Караджинова – ръководител направление производство СП „БФН“ 

   Георги  Дичев – ръководител отдел „Технологичен” при СП „БФН“ 

                 Светослава Узунян –  гл.експерт дирекция „ПУЛ“ 

   Елизабета Йорданова – гл. експерт, отдел „Счетоводство“ 

 

Така назначената комисия проведе публично заседание на основание чл.54, ал.2 

ППЗОП за отваряне и получаване на оферти в процедурата, и в присъствието на 

представители на участниците: 

1. ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД – ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНЕ 

ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД., пълномощник на управителя на „МБМ“ ООД, ЗАЛИЧЕНО НА 

ОСНОВАНЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД. 

 

 

2. ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД – ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНЕ 

ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД, пълномощник на управителя на „ЕМА“ ООД, ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНЕ 

ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД. 

 

Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията (Заповед 

№ РД-15-10/11.04.2018 г. на Главния изпълнителен директор) и протокола по чл.48, ал.6 

ППЗОП. 

 

В определения срок за получаване на оферти 17:30 часа на 10.04.2018 г. са  

постъпили 3 (три) оферти от следните участници (регистър на участниците, подали оферти за 

участие в процедурата): 
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1. „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН“ ООД – с оферта № 1, вх.№ ОП – 5/ 

10.04.2018 г.  – подадена в 15:46 h,  по обособена позиция № 1, към която е приложен 

приемно-предавателен протокол за представени мостри ; 

2. „МУЛТИКО 92” ООД – с оферта № 2, вх.№ ОП – 5/ 10.04.2018 г.  – подадена в 

16:00 h, по обособени позиции № 4; 

3.  „ЕМА” ООД – с оферта № 3, вх.№ ОП – 5/ 10.04.2018 г.  – подадена в 16:45 h,  

по обособени позиции № 1, № 2, № 3 и № 4, към които са приложени приемно- предавателни  

протоколи за представени мостри ; 

 

След запознаване със съдържанието на регистъра на подадените оферти всеки член 

на комисията подписа и представи декларация по чл.103 ал.2 от ЗОП за съответствие и 

спазване на изискванията по същия член и с обстоятелствата по чл.51 ал.8 от ППЗОП. 

 

На основание чл.54, ал.3 от ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне на 

получените оферти /запечатани непрозрачни опаковки/ по реда на тяхното постъпване и 

оповести тяхното съдържание както следва: 

 

За „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН“ ООД 

Участникът е представил оферта по обособена позиция № 1, вложена в запечатана 

непрозрачна опаковка с ненарушена цялост,  в която са вложени документите по чл.39, ал.2 и 

ал.3, т.1 от ППЗОП, опис на представените документи, електронен носител /диск/ с надпис 

ЕЕДОП по Обособена позиция № 1, както и запечатан непрозрачен плик с надпис  

„Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 1,  придружена с приемно – 

предавателен протокол за представени мостри 

Членовете на комисията Боряна Караджинова, Георги Дичев, Светослава Узунян и 

Елизабета Йорданова подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и 

техническото предложение на участника. 

Председателят на комисията предложи на представителя на другия присъстващ 

участник да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“, същите се подписаха от представителя на участника „ЕМА“ ООД. 

 

За „МУЛТИКО 92” ООД  

Участникът е представил оферта по обособена позиция № 4, вложена в запечатана 

непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, в която са вложени документите по чл.39, ал.2 и 

ал.3, т.1 от ППЗОП, опис на представените документи, ЕЕДОП на хартиен носител, като не е 

приложен същия на електронен носител, както и запечатан непрозрачен плик с надпис  

„Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция № 4. По тази обособена позиция не се 

изискват мостри. 

Членовете на комисията Боряна Караджинова, Георги Дичев, Светослава Узунян и 

Елизабета Йорданова подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и 

техническото предложение на участника. 

Председателят на комисията предложи на представителите на другите участници да  

подпишат техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, 

същите се подписаха от представителя на участника „ЕМА“ ООД и „МБМ“ ООД. 

 

За „ЕМА” ООД  

Участникът е представил оферта по всички обособени позиции № 1, № 2, № 3 и № 4, 
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 вложени в една запечатана непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост. В цялата опаковка 

са вложени четири отделни непрозрачни плика, надписани за всяка обособена позиция. Във 

всяка отделна опаковка, са поставени  документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП, опис 

на представените документи, електронен носител /диск/ с надпис ЕЕДОП за съответната 

обособена позиция, както и запечатан непрозрачен плик с надпис  „Предлагани ценови 

параметри“ за съответната обособена позиция. Цялата опаковка е придружена с приемно – 

предавателни протоколи за представени мостри по обособени позиции № 1, № 2 и № 3. 

Членовете на комисията Боряна Караджинова, Георги Дичев, Светослава Узунян и 

Елизабета Йорданова подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и 

техническото предложение на участника за всяка от обособените позиции. 

Председателят на комисията предложи на представителя на другия присъстващ 

участник да подпише техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ за всяка от обособените позиции, същите се подписаха от представителя на 

участника „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН“ ООД. 

 

С извършването на тези действия председателят на комисията закри публичната част 

на заседанието. 

 

Комисията продължи работата си в закрито заседание на 18.04.2018 г. в 09:30 часа, в 

сградата на Централно управление на „Български пощи“ ЕАД в зала 212, като разгледа 

представените документи по чл.39, ал.2 ППЗОП за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, и констатира следното: 

 

Участникът „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН“ ООД е представил 

следните документи по чл.39, ал.2 ППЗОП: 

По обособена позиция № 1 – „Доставка на ролна химизирана хартия“ 

 Опис на представените документи по чл.47, ал.3 ППЗОП; 

 ЕЕДОП на електронен носител; 

 Декларация за липса на свързаност с друг участник; 

 Техническо предложение – едно за обособена позиция - № 1; 

 Протокол от изпитване  от „Института по целулоза и хартия“, ведно с  резултати 

от изпитването; 

 Технически характеристики на предлаганата хартия – на английски език, с превод 

на български език; 

 Сертификат за одобрение ISO 9001  - на участника; 

 Приложение към сертификат; 

 Сертификат за одобрение ISO 9001- на производителя, на английски език, с 

превод на български език; 

 Анекс към сертификат ISO 9001- на производителя, на английски език, с превод 

на български език; 

 Сертификат ISO 14001 - на производителя, на английски език, с превод на 

български език; 

 Анекс към сертификат ISO 14001- на производителя, на английски език, с превод 

на български език; 

 Декларация за произход на хартията; 

 Оторизационно писмо за представителство; 

 Декларация за изпълнение на доставките; 
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 Ценово предложение – в запечатан непрозрачен плик. 

 

Представените документи са номерирани. След разглеждането им комисията 

установи следните непълноти и несъответствия: 

В представения електронен ЕЕДОП, след разглеждането му, комисията установи, че 

раздел  III, част „Г“ „Други национални основания за изключване“  не е попълнен коректно 

от участника. В раздел “Г” на част III от образеца на ЕЕДОП следва да се декларира 

наличието/липсата на основания за отстраняване, които са чисто национални и не са 

включени в останалите части на образеца.  

В този смисъл, в този раздел се декларират всякакви обстоятелства, които не са били 

посочени в изложението по-горе, а именно по чл. 54, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 194-217 НК и чл. 

219-252 НК, поради това че тези осъждания не са предвидени по смисъла на общностното 

законодателство и представляват единствено волята на националния законодател да 

ограничи в по-голяма степен участието на осъждани лица в процедури по ЗОП. В такъв 

смисъл отрязването на мерки за надеждност във връзка с наличието на осъждания по тези 

членове в НК следва да стане в този раздел.  

В раздел III „Изисквания към участниците“, т.1, подточка 1.1 са посочени 

изискванията за лично състояние на участниците, както основанията за отстраняване 

свързани с националното законодателство и други основания за отстраняване, като е указано, 

че същите се попълват в ЕЕДОП. Посочените основания и изисквания от Възложителя не са 

декларирани от участника в ЕЕДОП. 

 

Участникът „МУЛТИКО 92” ООД е представил следните документи по чл.39, 

ал.2 ППЗОП: 

По обособена позиция № 4 – „Доставка на ролна офсетова хартия“ 

 Опис на представените документи по чл.47, ал.3 от ППЗОП; 

 ЕЕДОП – представен на хартиен носител; 

 Технически предложения на участника – по обособена позиция № 4; 

 Декларация по чл. 101 ал. 11 от ЗОП – от управителя на участника; 

 Декларация за изпълнение доставките; 

 Протокол  за изпитване от „Института по целулоза и хартия“, ведно с резултати от 

изпитването; 

 Сертификат за одобрение ISO 9001 –  на участника; 

 Сертификат за одобрение ISO 14001 – на участника; 

 Сертификат за одобрение ISO 9001 – на производителя, на английски език, с 

превод на български език; 

 Сертификат ISO 14001 – на производителя, на английски език, с превод на 

български език; 

 Технически характеристики на предлаганата хартия – на английски език, с превод 

на български език; 

 Декларация за произход на хартията; 

 Ценово предложение – в запечатан непрозрачен плик. 

 

Представените документи не са номерирани. След разглеждането им комисията 

установи следните непълноти и несъответствия: 

Участникът е представил изискващия се ЕЕДОП на хартиен носител. Макар и така 

представения ЕЕДОП формално да съдържа информацията посочена от Възложителят, както 

посочихме същият е на хартиен, а не на електронен носител. Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона 
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за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, б. „а" от Преходните и заключителни 

разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. Единният европейски документ за обществени 

поръчки се представя задължително в електронен вид. С изх. № ОП – 5 – 4/ 26.03.2018 г. 

Възложителят публикува и оповести чрез профила на купува Разяснение, чрез което на 

всички участници в процедурата, бе разяснено, че: „Участниците следва да представят 

ЕЕДОП в електронен вид, цифрово подписан (с електронен подпис на представляващия 

участника) и приложен на подходящ оптичен носител (диск, флаш памет и др. оптичен 

носител) към пакета документи за участие  в процедурата, като  същият следва да бъде 

pdf.  формат на файла. 

Посочено, бе че електронният формат на ЕЕДОП е достъпен на следния адрес 

https://ec.europa.eu/tools/espd. 

Вземайки под внимание обстоятелството, че участникът е представил изискващия се 

документ за участие и подбор, но същият е приложен в документацията за участие по начин 

различен от посочения в нормативната уредба и изискванията на Възложителя, то следва да 

се дадат указания на участника за представяне на нов ЕЕДОП, съгласно законовите 

разпоредби. 

 

Участникът „ЕМА” ООД е представил следните документи по чл.39, ал.2 

ППЗОП: 

По обособена позиция № 1 – „Доставка на ролна химизирана хартия“ 

 Опис на представените документи по чл.47, ал.3 от ППЗОП; 

 ЕЕДОП – на електронен носител /диск/; 

 Техническо предложение на участника; 

 Приложени са и техническите изисквания на Възложителя – подписани и 

подпечатани от изпълнителя; 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 

спецификация и изискванията на Възложителя; 

 Протокол за изпитване от „Института по целулоза и хартия“, ведно с резултати от 

изпитването; 

 Оторизационно писмо; 

 Сертификат за одобрение ISO 9001 – на производителя, на английски език, с 

превод на български език; 

 Сертификат ISO 14001 – на производителя, на английски език, с превод на 

български език; 

 Декларация за произход на хартията; 

 Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договора; 

 Декларация за срока на валидност на офертата; 

 Декларация за липса на свързаност с другите участници – 2 броя; 

 Опис на представените мостри; 

 Ценово предложение – в запечатан непрозрачен плик. 

 

Представените документи са номерирани. След разглеждането им комисията 

установи следните непълноти и несъответствия: 

В представения електронен ЕЕДОП, след разглеждането му, комисията установи, че 

раздел  III, част „Г“ „Други национални основания за изключване“  не е попълнен коректно 

от участника. В раздел “Г” на част III от образеца на ЕЕДОП следва да се декларира 

наличието/липсата на основания за отстраняване, които са чисто национални и не са 

включени в останалите части на образеца.  

https://ec.europa.eu/tools/espd
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В този смисъл, в този раздел се декларират всякакви обстоятелства, които не са били 

посочени в изложението по-горе, а именно по чл. 54, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 194-217 НК и чл. 

219-252 НК, поради това че тези осъждания не са предвидени по смисъла на общностното 

законодателство и представляват единствено волята на националния законодател да 

ограничи в по-голяма степен участието на осъждани лица в процедури по ЗОП. В такъв 

смисъл отрязването на мерки за надеждност във връзка с наличието на осъждания по тези 

членове в НК следва да стане в този раздел.  

В раздел III „Изисквания към участниците“, т.1, подточка 1.1 са посочени 

изискванията за лично състояние на участниците, както основанията за отстраняване 

свързани с националното законодателство и други основания за отстраняване, като е указано, 

че същите се попълват в ЕЕДОП. Посочените основания и изисквания от Възложителя не са 

декларирани от участника в ЕЕДОП. 

Участникът не е представил Сертификат за одобрение ISO 9001. Съгласно 

посоченото в Раздел II, т.2, подточка 2.2 Технически и професионални способности от 

Документацията на Възложителя и т.7.1 от техническите изисквания на Възложителя за 

обособена позиция № 1, е посочено, че всеки участник следва да представи „Заверено копие 

на сертификат, издаден от акредитирана сертифицираща организация, удостоверяващ 

наличието на внедрена от участника и производителя система за управление на 

качеството, съгласно ISO 9001:2008/ ISO 9001:2015 или еквивалент“. В представения 

ЕЕДОП в т.12 на раздел „В“ – Технически и професионални способности“, както и в раздел 

„Г“ е посочено че участникът може да представи изискващите се сертификати, но не е 

посочено за кого се отнасят сертификатите – за участника или за производителя. 

Имайки предвид това, следва да се дадат указания на участника за представяне на 

посочените документи. 

 

По обособена позиция № 2 – „Доставка на ролна обемна хартия“;  

 Опис на представените документи по чл.47, ал.3 от ППЗОП; 

 ЕЕДОП – на електронен носител /диск/; 

 Техническо предложение на участника; 

 Приложени са и техническите изисквания на Възложителя – подписани и 

подпечатани от изпълнителя; 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 

спецификация и изискванията на Възложителя; 

 Протокол за изпитване от „Института по целулоза и хартия“; 

 Сертификат за одобрение ISO 9001 – на производителя, на английски език, с 

превод на български език; 

 Сертификат ISO 14001 – на производителя, на английски език, с превод на 

български език; 

 Декларация за произход на хартията; 

 Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договора; 

 Декларация за срока на валидност на офертата; 

 Декларация за липса на свързаност с другите участници – 2 броя; 

 Опис на представените мостри; 

 Ценово предложение – в запечатан непрозрачен плик. 

 

Представените документи са номерирани. След разглеждането им комисията 

установи следните непълноти и несъответствия: 
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В представения електронен ЕЕДОП, след разглеждането му, комисията установи, че 

раздел  III, част „Г“ „Други национални основания за изключване“  не е попълнен коректно 

от участника. В раздел “Г” на част III от образеца на ЕЕДОП следва да се декларира 

наличието/липсата на основания за отстраняване, които са чисто национални и не са 

включени в останалите части на образеца.  

В този смисъл, в този раздел се декларират всякакви обстоятелства, които не са били 

посочени в изложението по-горе, а именно по чл. 54, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 194-217 НК и чл. 

219-252 НК, поради това че тези осъждания не са предвидени по смисъла на общностното 

законодателство и представляват единствено волята на националния законодател да 

ограничи в по-голяма степен участието на осъждани лица в процедури по ЗОП. В такъв 

смисъл отрязването на мерки за надеждност във връзка с наличието на осъждания по тези 

членове в НК следва да стане в този раздел.  

В раздел III „Изисквания към участниците“, т.1, подточка 1.1 са посочени 

изискванията за лично състояние на участниците, както основанията за отстраняване 

свързани с националното законодателство и други основания за отстраняване, като е указано, 

че същите се попълват в ЕЕДОП. Посочените основания и изисквания от Възложителя не са 

декларирани от участника в ЕЕДОП. 

Участникът не е представил Сертификат за одобрение ISO 9001. Съгласно 

посоченото в Раздел II, т.2, подточка 2.2 Технически и професионални способности от 

Документацията на Възложитела и т.7.1 от техническите изисквания на възложителя за 

обособена позиция № 2, е посочено, че всеки участник следва да представи „Заверено копие 

на сертификат, издаден от акредитирана сертифицираща организация, удостоверяващ 

наличието на внедрена от участника и производителя система за управление на 

качеството, съгласно ISO 9001:2008/ ISO 9001:2015 или еквивалент“. В представения 

ЕЕДОП в т.12 на раздел „В“ – Технически и професионални способности“, както и в раздел 

„Г“ е посочено че участникът може да представи изискващите се сертификати, но не е 

посочено за кого се отнасят сертификатите – за участника или за производителя.  

Имайки предвид това, следва да се дадат указания на участника за представяне на 

посочените документи. 

 

По обособена позиция № 3 – „Доставка на форматирана хартия и картон“   

 Опис на представените документи по чл.47, ал.3 от ППЗОП; 

 ЕЕДОП – на електронен носител /диск/; 

 Техническо предложение на участника; 

 Приложени са и техническите изисквания на Възложителя – подписани и 

подпечатани от изпълнителя; 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 

спецификация и изискванията на Възложителя; 

 Протокол за изпитване от „Института по целулоза и хартия“ – 3 /три/ броя, ведно 

с резултати от изпитването; 

 Сертификат за одобрение ISO 9001 – на производителя, на английски език, с 

превод на български език – 7 броя; 

 Сертификат ISO 14001 - на производителя, на английски език, с превод на 

български език - 8 броя; 

 Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договора; 

 Декларация за срока на валидност на офертата; 

 Декларация за липса на свързаност с другите участници – 2 броя; 
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 Опис на предлаганите хартии – 8 броя – на английски език с превод на български 

език; 

 Опис на представените мостри; 

 Ценово предложение – в запечатан непрозрачен плик. 

 

Представените документи са номерирани. След разглеждането им комисията 

установи следните непълноти и несъответствия: 

В представения електронен ЕЕДОП, след разглеждането му, комисията установи, че 

раздел  III, част „Г“ „Други национални основания за изключване“  не е попълнен коректно 

от участника. В раздел “Г” на част III от образеца на ЕЕДОП следва да се декларира 

наличието/липсата на основания за отстраняване, които са чисто национални и не са 

включени в останалите части на образеца.  

В този смисъл, в този раздел се декларират всякакви обстоятелства, които не са били 

посочени в изложението по-горе, а именно по чл. 54, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 194-217 НК и чл. 

219-252 НК, поради това че тези осъждания не са предвидени по смисъла на общностното 

законодателство и представляват единствено волята на националния законодател да 

ограничи в по-голяма степен участието на осъждани лица в процедури по ЗОП. В такъв 

смисъл отрязването на мерки за надеждност във връзка с наличието на осъждания по тези 

членове в НК следва да стане в този раздел.  

В раздел III „Изисквания към участниците“, т.1, подточки 1.1 са посочени 

изискванията за лично състояние на участниците, както основанията за отстраняване 

свързани с националното законодателство и други основания за отстраняване, като е указано, 

че същите се попълват в ЕЕДОП. Посочените основания и изисквания от Възложителя не са 

декларирани от участника в ЕЕДОП. 

Участникът не е представил Сертификат за одобрение ISO 9001. Съгласно 

посоченото в Раздел II, т.2, подточка 2.2 Технически и професионални способности от 

Документацията на Възложителя и т.7.1 от техническите изисквания на Възложителя за 

обособена позиция № 1, е посочено, че всеки участник следва да представи „Заверено копие 

на сертификат, издаден от акредитирана сертифицираща организация, удостоверяващ 

наличието на внедрена от участника и производителя система за управление на 

качеството, съгласно ISO 9001:2008/ ISO 9001:2015 или еквивалент“. В представения 

ЕЕДОП в т.12 на раздел „В“ – Технически и професионални способности“, както и в раздел 

„Г“ е посочено че участникът може да представи изискващите се сертификати, но не е 

посочено за кого се отнасят сертификатите – за участника или за производителя. 

Имайки предвид това, следва да се дадат указания на участника за представяне на 

посочените документи. 

 

По обособена позиция № 4 – „Доставка на ролна офсетова хартия“ 

 Опис на представените документи по чл.47, ал.3 от ППЗОП; 

 ЕЕДОП – на електронен носител /диск/; 

 Техническо предложение на участника; 

 Приложени са и техническите изисквания на Възложителя – подписани и 

подпечатани от изпълнителя; 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 

спецификация и изискванията на Възложителя; 

 Протокол за изпитване от „Института по целулоза и хартия“ – 1 /един/ брой, 

ведно с резултати от изпитването; 
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 Сертификат за одобрение ISO 9001 – на производителя, на английски език, с 

превод на български език; 

 Сертификат ISO 14001 – на производителя, на английски език, с превод на 

български език; 

 Декларация за произход на хартията; 

 Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договора; 

 Декларация за срока на валидност на офертата; 

 Декларация за липса на свързаност с другите участници – 2 броя; 

 Ценово предложение – в запечатан непрозрачен плик. 

 

Представените документи са номерирани. След разглеждането им комисията 

установи следните непълноти и несъответствия: 

В представения електронен ЕЕДОП, след разглеждането му, комисията установи, че 

раздел  III, част „Г“ „Други национални основания за изключване“  не е попълнен коректно 

от участника. В раздел “Г” на част III от образеца на ЕЕДОП следва да се декларира 

наличието/липсата на основания за отстраняване, които са чисто национални и не са 

включени в останалите части на образеца.  

В този смисъл, в този раздел се декларират всякакви обстоятелства, които не са били 

посочени в изложението по-горе, а именно по чл. 54, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 194-217 НК и чл. 

219-252 НК, поради това че тези осъждания не са предвидени по смисъла на общностното 

законодателство и представляват единствено волята на националния законодател да 

ограничи в по-голяма степен участието на осъждани лица в процедури по ЗОП. В такъв 

смисъл отрязването на мерки за надеждност във връзка с наличието на осъждания по тези 

членове в НК следва да стане в този раздел.  

В раздел III „Изисквания към участниците“, т.1, подточка 1.1 са посочени 

изискванията за лично състояние на участниците, както основанията за отстраняване 

свързани с националното законодателство и други основания за отстраняване, като е указано, 

че същите се попълват в ЕЕДОП. Посочените основания и изисквания от Възложителя не са 

декларирани от участника в ЕЕДОП. 

Участникът не е представил Сертификат за одобрение ISO 9001. Съгласно 

посоченото в Раздел II, т.2, подточка 2.2 Технически и професионални способности от 

Документацията на Възложитела и т.7.1 от техническите изисквания на възложителя за 

обособена позиция № 1, е посочено, че всеки участник следва да представи „Заверено копие 

на сертификат, издаден от акредитирана сертифицираща организация, удостоверяващ 

наличието на внедрена от участника и производителя система за управление на 

качеството, съгласно ISO 9001:2008/ ISO 9001:2015 или еквивалент“. В представения 

ЕЕДОП в т.12 на раздел „В“ – Технически и професионални способности“, както и в раздел 

„Г“ е посочено че участникът може да представи изискващите се сертификати, но не е 

посочено за кого се отнасят сертификатите – за участника или за производителя.  

Имайки предвид това, следва да се дадат указания на участниците за представяне на 

посочените документи. 

На основание горното, Комисията 

РЕШИ: 

 

На основание чл.54, ал.9 ППЗОП, в срок от 5 /пет/ работни дни от датата на 

получаване на настоящия протокол, участниците следва да представят описаните по – горе 

документи, а именно:  
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Участникът „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН“ ООД 

1. Коректно попълнен ЕЕДОП – съгласно описаните по- горе несъответствия. 

 

Участникът „МУЛТИКО 92“ ООД 

1. Коректно попълнен ЕЕДОП – съгласно описаните по- горе несъответствия. 

- ЕЕДОП на електронен носител 

- Същият попълнен коректно съгласно указанията. 

 

Участникът „ЕМА“ ООД 

За обособена позиция № 1  

1. Коректно попълнен ЕЕДОП – съгласно описаните по- горе несъответствия. 

2. Сертификат ISO 9001:20хх – за участника; 

За обособена позиция № 2 

1. Коректно попълнен ЕЕДОП – съгласно описаните по- горе несъответствия. 

2. Сертификат ISO 9001:20хх – за участника. 

За обособена позиция № 3 

1. Коректно попълнен ЕЕДОП – съгласно описаните по- горе несъответствия. 

2. Сертификат ISO 9001:20хх – за участника. 

За обособена позиция № 4 

1. Коректно попълнен ЕЕДОП – съгласно описаните по- горе несъответствия. 

2. Сертификат ISO 9001:20хх – за участника. 

 

На основание чл.54, ал.8 от ППЗОП копие от настоящия протокол да се изпрати на 

всички участници. 

След изтичане на срока от 5 /пет/ работни дни от получаване на протокола от 

участниците, за представяне на изисканите документи, на основание чл.54, ал.12 от ППЗОП 

комисията ще продължи работата си по разглеждане на допълнително представените 

документи  и  техническите предложения на допуснатите участници. 

 

Този протокол е съставен на 18.04.2018 г.   
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