
ПРОТОКОЛ № 2

Днес, 08.11.2016 г. в 14:00 ч., в сградата на Община Велико Търново в стая 319, Комисията 
по чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 51, ал. 1 от 
Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), назначена със Заповед № 
РД 22-1890 от 03.10.2016 г. на Кмета на Община Велико Търново, продължи разглеждането на 
офертите, постъпили във връзка с участие в обществена поръчка чрез провеждане на открита 
процедура с предмет: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис-техника 
за нуждите на общинска администрация и бюджетните структури, намиращи се на 
територията на Община Велико Търново по обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали” и 
Обособена позиция № 2 „Доставка на консумативи за офис-техника”, 

с публикувано обявление с ID 746496 на дата 29.08.2016 г. в Регистъра на обществените поръчки 
на АОП и уникален номер 00073-2016-0030, с адрес на профила на купувача на Община Велико 
Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/434.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Розалия Стефанова -  Директор на дирекция „Административно обслужване” в 
Община Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:

1. Надя Петрова -  Директор на дирекция „Общинска собственост и обществени поръчки” в 
Община Велико Търново;
2. Тошо Кръстев -  Кмет на кметство Арбанаси;
3. Русанка Александрова -  Главен юрисконсулт в отдел „Правно осигуряване” в Община Велико 
Търново;
4. Григор Григоров - Главен специалист в отдел „Информационно обслужване” в Община Велико 
Търново.

Преди да пристъпи към разглеждане на документите за подбор, комисията състави списък 
на допуснатите и отстранените до този етап на процедурата участници.

1. Списък на участниците, допуснати до оценка в съответствие с предварително 
обявените условия:

За обособена позиция № 1 Доставка на канцеларски материали” :

1., АТС-България” ООД ЕИК: 130332479, софергасвх.№53-451-1 ог28.092016г.от 10:49ч.
2. ,,М-АРТИВИМП” ООД ЕИК: 102858333, с оферта свх.№ 5300-3534-1 от 30.09.2016г.от9:41 ч.
3. Кооперация,Дацдд”, ЕИК: 000885099, с оферта свх.№ 5300-20849-1 ст30.092016г.от 10:18 ч.
4..,Мениджмънт Бизнес Машин” ООД ЕИК: 000708921, с оферта вх. № 5300-2239-1 от30.092016 г. от 10:19 ч.
5. „Офисконсумативи” ООД ЕИК: 201417931, софертасвх.№5300-20147-1 от30.09.2016г.от 10:34ч.
6. „ОФИС-ПРИНТ СЕРВИЗ” ЕООД ЕИК: 107558642, с оферта свх.№53467-1 ог30.092016 г.от 13:46 ч.
7.,ДЕРИГА ДОМИНО” ЕООД ЕИК: 103836699, с оферта свх.№ 5300-5293-1 ог30.092016г.от 15:29ч.
8. „ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС” АД ЕИК: 201380867, с оферта с вх. № 53469-1 ог30.092016 г. от 15:58 ч. 
За обособена позиция № 2 „Доставка на консумативи за офис-техника” :

1., АТС-България” ООД ЕИК: 130332479,софергасвх.№53451-1 ог28.092016г.ог10:49ч.
2. Кооперация, Данда”, ЕИК: 000885099, с офергас вх.№ 5300-20849-1 ог30.092016 г. от 10:18 ч.
3., ,Офис консумативи1 ’ ООД ЕИК: 201417931, с оферта с вх. № 5300-20147-1 от 30.09.2016 г. от 10:34 ч.
4. „Сештекс” ООД ЕИК: 831184289, с офергас вх. № 53466-1 ог 30.09.2016 г. or 11:59 ч.
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5. ,ЗЕРИГА ДОМИНО” ЕООД ЕИК: 103836699, с оферта с вх. № 5300-5293-1 от 30.09.2016 г. от 15:29 ч.
6. „ОФИСЕКСПРЕС СЪРВИС” АД Е Ж : 201380867, софертасвх.№ 53-469-1 ог30.092016г. ог 15:58 ч.

II. Списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, при мотиви 
отразени в протокол от работата на комисията от дата 04.10.2016 г.:

За обособена позиция № 1 Доставка на канцеларски материали”:

1., уАйЕсДжейГруп” ЕООД ЕИК: 200011753, софертасвх.№5300-1210-11 ог30.092016 г.от 15:38 ч.

За обособена позиция № 2 „Доставка на консумативи за офис-техника” :

1. ,ДйЕс ДкейГруп” ЕООД Е Ж : 200011753, с офертасвх.№ 5300-1210-11 ог30.092016г. ог 15:38 ч.

III. Констатации относно съответствието на участниците с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя:

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на представените от участниците 
документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя, и констатира следното:

1. За оферта с вх. № 53-451-1 от 28.09.2016 г. от 10:49 ч. на „АТС-България” ООД, 
ЕИК: 130332479, със седалище и адрес на управление: гр. София 1750, ул. „Димитър 
Моллов” № 16, ет. 1, тел.: 02/975 2093, факс: 02/957 2285, e-mail: tender@atsbulgaria.com, лице 
за контакти: Соня Димитрова, за обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали” 
и обособена позиция № 2 ..Доставка на консумативи за офис-техника” :

Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация, комисията 
констатира следното:

Участникът е представил всички изискуеми документи.

Комисията се обедини единодушно, че е налице съответствие на участника с изискванията 
към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, както за обособена 
позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали”, така и за обособена позиция № 2 „Доставка на 
консумативи за офис-техника”.

2. За оферта с вх. № 5300-3534-1 от 30.09.2016 г. от 9:41 ч. на „М-АРТИ ВИМП” ООД, 
ЕИК: 102858333, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8000, ж.к. „Славейков”, бл. 
22, вх. А, ет. 3, с адрес за кореспонденция: гр. Бургас 8000, пл. „Св. Св. Кирил и Методий” 
№ 11, тел./факс: 056/827 177, e-mail: karadjov@m-arti.com, Лице за контакт: Пламен 
Караджов, за обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали” :

Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация, комисията 
констатира следното:

2.1. Участникът не е представил списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 
54, ал. 2 от ЗОП нито в ЕЕДОП, нито в отделен документ.

С документацията за участие, раздел IV, т. 2.2.1, на основание чл. 44, ал. 1 от ППЗОП 
възложителят е поставил изискване към участниците да представят необходимата информация 
относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на 
всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, независимо от наименованието на 
органите, в които участват, или длъжностите, които заемат. Информацията се посочва в ЕЕДОП, а 
при невъзможност в отделен документ.

Съгласно чл. 40, ал. 1 от ППЗОП лицата по чл. 54, ал. 2 ЗОП са лицата, които представляват 
участника, лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника и други лица 
със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин,

2

mailto:tender@atsbulgaria.com
mailto:karadjov@m-arti.com


еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или 
надзорните органи.

След справка в Търговския регистър, комисията констатира, че дружеството се управлява 
от Пламен Караджов, а като съдружници са посочени управителят и още две лица: Кирил 
Караджов и Йорданка Гюрчева-Караджова. В случая, съдружниците се явяват лица по чл. 40, ал. 1, 
т. 3 от ППЗОП, т.е. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността 
на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, 
членовете на управителните или надзорните органи.

Участникът следва да представи списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 
54, ал. 2 от ЗОП.

2.2. Във връзка с констатацията по т. 2.1 -  представения от участника ЕЕДОП не е 
подписан от всички лица, съгласно изискванията на чл. 41, ал. 1, от ППЗОП.

Съгласно чл. 54, ал. 2 от ЗОП основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за 
лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други 
лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. 
Предвид разпоредбата на чл. 41, ал. 1 от ППЗОП, когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от 
ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП.

Представеният ЕЕДОП е подписан единствено от Пламен Караджов. Липсват подписите на 
другите двама съдружници - Кирил Караджов и Йорданка Гюрчева-Караджова.

Участникът следва да има предвид, че:
Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в 

обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 
54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.

В случаите когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с 
критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може 
самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

2.3. По отношение на икономическото и финансовото състояние на участника -  
липсва доказателство за посочения за 2015 г. в Част IV, Раздел Б, т. 2а от ЕЕДОП оборот в 
сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

Съгласно раздел III. 1.2) от обявлението за поръчка информацията за оборота се доказва 
чрез годишните финансови отчети на участника или техни съставни части, когато публикуването 
им се изисква и/или чрез справка за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на 
поръчката.

След справка в Търговския регистър комисията констатира, че за „М-АРТИ ВИМП” ООД 
са публикувани само годишните финансови отчети за 2013 г. и 2014 г., като липсва ГФО за 2015 г.

Участникът трябва да представи заверено копие от отчет за приходите и разходите за 2015
г.

2.4. По отношение на икономическото и финансовото състояние на участника -  
участникът следва да поясни дали оборотът на фирмата е реализиран изцяло от доставката 
на канцеларски материали.

Комисията констатира, че посоченият за 2013 г. и 2014 г. реализиран оборот в сферата, 
попадаща в обхвата на обособена позиция № 1 е еднакъв с посочения общ годишен оборот за 
съответната година. Предвид разнообразния предмет на дейност на дружеството, участникът 
следва да поясни дали посоченият общ годишен оборот е реализиран изцяло от доставката на 
канцеларски материали. Ако посоченият общ годишен оборот за съответната година не е 
реализиран само от доставката на канцеларски материали, участникът следва да попълни отново
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Част IV, Раздел Б, т. 2а от ЕЕДОП като посочи само оборота в сферата, попадаща в обхвата на 
поръчката, съгласно изискването на възложителя, а именно:

Участникът трябва да е реализирал минимален оборот, в сферата, попадаща в обхвата 
на поръчката* за Обособена позиция №  1 - не по-малко от 110 000 (сто и десет хиляди) лева 
без ДДС, изчислен на база годишните обороти за последните три приключили финансови години 
в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

* Под оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката по смисъла § 2, т. 67 от ЗОП  
следва да се разбира сума, равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирани от 
доставки на канцеларски материали.

2.5. С така представените документи и информация участникът не удостоверява 
съответствие с минималното изискване за опит в изпълнение на дейности с предмет, 
идентичен или сходен е този на обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски 
материали”.

Съгласно раздел III. 1.3) от обявлението за поръчка участниците следва да представят 
информация, с която да докажат че отговарят на изискването на Възложителя за изпълнени 
доставки с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката за последните три години от датата 
на подаване на офертата.

За Обособена позиция № 1 под доставка, сходна с предмета на обществената поръчка 
следва да се разбира доставката на канцеларски материали. За доказване на изискването 
участниците представят списък на доставката/ите, които са идентични или сходни с премета на 
обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите (тази информация се 
попълва в Част IV, Раздел В, т. 16 от ЕЕДОП), заедно с доказателство за извършената/ите 
доставка/и.

Минимално изискване: Участникът трябва да е изпълнил минимум една доставка с 
предмет, идентичен или сходен с този на поръчката за последните три години от датата на 
подаване на офертата.

В Част IV, Раздел В, т. 16 от ЕЕДОП участникът е представил списък от три доставки към 
трима различни получатели, към който са приложени заверени копия от две референции и едно 
удостоверение, които обаче не са издадени от посочените в списъка получатели на доставките. С 
така представените доказателства участникът не удостоверява изпълнението на доставките, 
посочени в списъка.

Участникът следва да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, удостоверяващи 
съответствието на участника с минималното изискване на възложителя.

2.6. По отношение на изискването за техническо оборудване -  от представената в 
Част IV, Раздел В, т. 9 от ЕЕДОП информация не става ясно дали и двете транспортни 
средства, с които разполага участника са собствени или не.

Неяснотата произтича от начина, по който участникът е декларирал техническото 
оборудване, което възнамерява да използва за изпълнение на поръчката. Участникът декларира, че 
разполага със собствен лекотоварен автомобил, който ще бъде използван при изпълнение на 
поръчката, а в същото време посочва два автомобила.

Участникът следва да поясни дали и двете транспортни средства, които ще използва за 
изпълнение на поръчката са негова собственост. В случай, че участникът възнамерява да използва 
трети лица или подизпълнители, той трябва да посочи това в Част II, раздел В от ЕЕДОП, както е 
указано в документацията за обществена поръчка, раздел III, т. 6.4.7 и т. 6.5.7, както и да има 
предвид следното:

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да 
докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите 
лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за
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доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице 
основанията за отстраняване от процедурата.

Участниците посочват подизпълнителите, както и информация за вида и дела от 
поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те 
трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. 
Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и 
дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване 
от процедурата.

Съгласно чл. 67, ал. 2 от ЗОП когато участникът е посочил, че ще използва капацитета 
на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва 
подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП.

Съгласно указанията в образец №  3 от документацията за обществена поръчка третите 
лица и подизпълнителите трябва да подпишат и декларацията за липса на пречки за участие в 
процедура по ЗОП съгласно ЗАКОНА за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен реж им, контролираните 
от тях лица и техните действителни собственици.

3. За оферта с вх. № 5300-20849-1 от 30.09.2016 г. от 10:18 ч. на Кооперация „Панда”, 
ЕИК: 000885099, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул. „Цариградско 
шосе” № 139, тел.: 02/ 97 66 896, факс: 02/97 66 879, e-mail: zop@ ofilcel.bg, лице за контакти: 
Мирослав Митов, за обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали” и обособена 
позиция № 2 ..Доставка на консумативи за офис-техника”:

Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация, комисията 
констатира следното:

За обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали” :

3.1. Участникът не е представил списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 
54, ал. 2 от ЗОП, нито в ЕЕДОП, нито в отделен документ.

С документацията за обществена поръчка, раздел IV, т. 2.2.1, на основание чл. 44, ал. 1 от 
ППЗОП възложителят е поставил изискване към участниците да представят необходимата 
информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, 
както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, независимо от 
наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат. Информацията се 
посочва в ЕЕДОП, а при невъзможност в отделен документ.

Съгласно чл. 40, ал. 1 от ППЗОП лицата по чл. 54, ал. 2 ЗОП са лицата, които представляват 
участника, лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника и други 
лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, 
еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или 
надзорните органи.

След справка в Търговския регистър и публикувания там актуален устав на кооперацията, 
комисията установи, че органи на кооперацията са:

- общото събрание на член-кооператорите -  съгласно годишния консолидиран отчет за 2015 
г. това са лицата: Р. Райчев, А. Попов, Т. Рогачев, К. Попов, Т. Гарушев, Е. Каменова-Цанкова, Р. 
Бурназов и С. Пепелджийска,

- управителният съвет: съгласно ТР това са лицата: А. Попов, Р. Бурназов, С. 
Пепелджийска, Е. Каменова-Цанкова и Т. Рогачев;

- председателят на кооперацията - съгласно ТР това е лицето Елка Каменова-Цанкова и
- контролният съвет -  съгласно ТР това са лицата: К. Попов и Г. Райчев.
Предвид горното комисията установи, че в ЕЕДОП участникът е посочил само лицето, 

което представлява участника, т.е. председателят на кооперацията, който се явява лице по чл.
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40, ал. 1, т. 1 от ППЗОП. Не са посочени лицата по чл. 40, ал. 1, т. 2 от ППЗОП, т.е. лицата , които 
са членове на управителни и надзорни органи на участника, и лицата по чл. 40, ал. 1, т. 3 от 
ППЗОП -  други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на 
предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете 
на управителните или надзорните органи, в случая член-кооператорите, които формират 
общото събрание.

Участникът следва да представи списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 
54, ал. 2 от ЗОП.

3.2. Във връзка с констатацията по т. 3.1 -  представеният от участника ЕЕДОП не е 
подписан от всички лица, съгласно изискванията на чл. 41, ал. 1 от ППЗОП.

Съгласно чл. 54, ал. 2 от ЗОП основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за 
лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други 
лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. 
Предвид разпоредбата на чл. 41, ал. 1 от ППЗОП, когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от 
ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП.

Представеният ЕЕДОП е подписан единствено от Елка Каменова-Цанкова -  Председател на 
кооперация „Панда”. Липсват подписите на членовете на управителния и контролния съвет и на 
лицата по чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП, в случая член-кооператорите, които формират общото 
събрание.

Комисията констатира, че един от член кооператорите, Тончо Гарушев, е подписал отделен 
ЕЕДОП, в качеството му на управител на „Транс Ко 04” ЕООД, посочено като трето лице. В този 
смисъл повторно деклариране липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП от Т. 
Гарушев не е необходимо.

Участникът следва да има предвид, че:
Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в 

обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 
54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.

В случаите когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с 
критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може 
самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

3.3. По отношение на икономическото и финансово състояние -  посочените данни в 
част IV, раздел Б, т. 1а от ЕЕДОП за общия годишен оборот за 2013 г. и 2014 г. не 
съответстват на данните от Годишния финансов отчет за 2013 г. и 2015 г., публикувани в 
Търговския регистър.

Комисията констатира, че посочените данни в част IV, раздел Б, т. 1а от ЕЕДОП относно 
общия годишен оборот за 2013 и 2014 г. не корепондират с информацията в единния отчет за 
всеобхватния доход за 2013 г. и 2015 г., публикувани в Търговския регистър, а именно:

Общ годишен оборот Съгласно данни, посочени в 
част IV, раздел Б, т. 1а от 
ЕЕДОП

Съгласно данни, посочени в 
единен отчет за всеобхватния 
доход за 2013 и 2015 г.

2013 г. 29 117 122,00 лв. 52 636 000,00 лв.
2014 г. 34 910 712,00 лв. 58 319 000,00 лв.

Участникът следва да поясни на какво се дължи несъответствието и да потвърди или 
коригира информацията, посочена в част IV, раздел Б, т. 2а) от ЕЕДОП, отнасяща се до 
реализирания оборот в сферата, попадаща в обхвата на обособена позиция № 1, която е
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необходима за преценка съответствието на участника с критериите за подбор, поставени от 
възложителя.

3.4. По отношение на техническите и професионални способности на участника -  
посочената в Част IV, Раздел В, т. 6, буква „а” от ЕЕДОП, информация е непълна.

Съгласно раздел III. 1.3) „Технически и професионални възможности” от обявлението за 
поръчка участникът следва да разполага с минимум следния персонал за изпълнението на 
поръчката:

- двама шофьори, притежаващи свидетелство за управление на МПС с категория, 
съответстваща на вида на предлаганите транспортни средства;

- две лица с роля да приемат и да отговарят за заявките на възложителя.

За доказване на изискването участниците представят списък на персонала, който ще 
изпълнява поръчката, който съдържа най-малко следната информация:

- за всяко от лицата -  три имена и роля в изпълнението на поръчката;
- за посочените шофьори -  гореизброеното и данни от документа за правоспособност за 

управление на МПС (Номер, дата на издаване, издаващ орган и категория на превозното 
средство, което лицето има право да управлява).

Тази информация се попълва в Част IV, Раздел В, т. 6, буква „а” от ЕЕДОП.

Комисията установи, че участникът не е посочил трите имена на лицата, които ще 
изпълняват поръчката, както и за посочените шофьори - данните от документа за правоспособност 
за управление на МПС (Номер, дата на издаване, издаващ орган и категория на превозното 
средство, което лицето има право да управлява).

Участникът следва да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, удостоверяващи 
съответствието на участника с минималното изискване на възложителя.

3.5. По отношение на изискването за техническо оборудване -  с представената 
информация и документи не се удостоверява съответствие с минималното изискване, 
поставено от възложителя в раздел III. 1.3) „Технически и професионални възможности”, т. 3 
от обявлението за поръчка.

Съгласно поставеното от възложителя минимално изискване участникът трябва да 
разполага със следното техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката:

- две транспортни средства за транспортирането на стоките по места, съобразно заявката на 
възложителя.

За доказване на изискването участниците представят декларация за техническото 
оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката. Попълва се Част IV, Раздел В, 
т. 9 от ЕЕДОП, която най-малко трябва да съдържа следната информация за транспортните 
средства: регистрационен номер, категория МПС и данни за документа, удостоверяващ 
разполагането с оборудването (регистрационен талон, договор за лизинг, договор за наем или др.).

Първо, комисията констатира, че за да отговори на изискването на възложителя участникът 
се е позовал на капацитета на трето лице, а именно „Транс Ко 04” ЕООД, което на база сключен 
договор отдава под наем на участника превозни средства, които да се използват за служебни цели 
от служителите на Кооперация „Панда”. За доказване разполагането с ресурсите на „Транс Ко 04” 
ЕООД участникът е представил декларация по чл. 65, ал. 3 от ЗОП от „Транс Ко 04” ЕООД и 
заверени копия от договор за наем от 01.01.2007 г. и анекси към него. Съгласно анекс № 82 от 
25.04.2013 г. към договора товарните МПС, които се отдават под наем остават непроменени, след 
което следва изброяване на автомобилите. Комисията установи, че всички изброени МПС, освен 
едно - СА 1817 РМ, се различават от посочените в Част IV, Раздел В, т. 9 от ЕЕДОП, както на 
участника, така и на третото лице. Като се имат предвид представените документи участникът 
удостоверява, че разполага само с едно превозно средство.
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Второ, комисията констатира, че в Част IV, Раздел В, т. 9 от ЕЕДОП, както на Кооперация 
„Панда”, така и на „Транс Ко 04” ЕООД, липсва информация за категорията на МПС, каквото е 
изискването на възложителя, но същата е налична в представените заверени копия от свидетелства 
за регистрация за всяко от превозните средства. В случай, че участникът посочи нови МПС за 
покриване на минималното изискване, следва да представи тази информация.

Трето, в Част IV, Раздел В, т. 9 от ЕЕДОП на „Транс Ко 04” ЕООД, в последната колона от 
таблицата, в която са изброени превозните средства, които предоставя третото лице, срещу всяко 
МПС вместо данни за документа, удостоверяващ разполагането с оборудването, е записано 
„наето”. Тъй като за третото лице превозните средства не са наети, а собствени, „Транс Ко 04” 
ЕООД следва да попълни коректно информацията и да посочи данни от документа, удостоверяващ 
разполагането с оборудването.

3.6. По отношение на „Транс Ко 04” ЕООД (трето лице) - представеният ЕЕДОП не е 
подписан от всички лица, съгласно изискванията на чл. 41, ал. 1 от ППЗОП.

Съгласно чл. 54, ал. 2 от ЗОП основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за 
лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други 
лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

След справка в Търговския регистър се установи, че дружеството се управлява от Тончо 
Гарушев и е собственост на Кооперация „Панда”. Комисията констатира, че представеният 
ЕЕДОП не е подписан от всички лица, съгласно изискванията на чл. 41, ал. 1 от ППЗОП. ЕЕДОП е 
подписан само от Тончо Гарушев. Липсват подписите на председателя, член-кооператорите, които 
формират общото събрание и членовете на управителния и контролния съвет на Кооперация 
„Панда”, като едноличен собственик.

Тъй като едноличният собственик на капитала на практика е участника в поръчката, в 
случая е достатъчно представянето на ЕЕДОП за Кооперация „Панда”, подписан от лицата, 
посочени в т. 3.2 от настоящия протокол.

3.7. По отношение на изискването за персонал -  от представените документи и 
информация не става ясно дали участникът разполага с лицата посочени за шофьори -  
Борислав Николов и Николай Николов.

Съгласно раздел III.1.3) „Технически и професионални възможности” от обявлението за 
поръчка участникът следва да разполага с минимум двама шофьори, притежаващи свидетелство за 
управление на МПС с категория, съответстваща на вида на предлаганите транспортни средства.

Комисията констатира, че за да удостовери съответствието си с минималното изискване 
Кооперация „Панда” е предложила трима шофьори - Тодор Нинов, Борислав и Николай, като 
последните двама са посочени само с първо име. Вероятно същите лица, но с посочени две имена, 
Борислав Николов и Николай Николов, са посочени и в ЕЕДОП на „Транс Ко 04” ЕООД. Съгласно 
представената декларация от „Транс Ко 04” ЕООД и договор за наем, подписан между „Транс Ко 
04” ЕООД и Кооперация „Панда”, заедно с анексите към него, третото лице предоставя на 
участника за ползване само моторни превозни средства, които да бъдат използвани от 
служителите на Кооперация „Панда” за служебни цели. От така представената информация не 
става ясно дали посочените шофьори, Борислав Николов и Николай Николов, ще бъдат осигурени 
от „Транс Ко 04” ЕООД, тъй като фигурират в ЕЕДОП на третото лице, или са служители на 
Кооперация „Панда”.

Съгласно чл. 65, ал. 3 от ЗОП, когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, 
той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за 
поетите от третите лица задължения.

Участникът следва да поясни дали посочените лица са негови служители или ще бъдат 
осигурени от „Транс Ко 04” ЕООД, в качеството му на трето лице в поръчката. В случай, че ще 
бъдат осигурени от „Транс Ко 04” ЕООД, участникът следва да представи документ/и за поетото 
от третото лице задължение да осигури посочените двама шофьори за изпълнението на поръчката.



Също така, комисията констатира, че както в ЕЕДОП на Кооперация „Панда”, така и в 
ЕЕДОП на „Транс Ко 04” ЕООД, информацията посочена в Част IV, Раздел В, т. 6, буква „а”, е 
непълна -  не са изписани трите имена на шофьорите, липсват данните от документите им за 
правоспособност за управление на МПС -  номер, дата на издаване, издаващ орган и категория на 
превозното средство, което лицето има право да управлява.

3.8. За „Транс Ко 04” ЕООД (трето лице) -  не е представена декларация по Образец № 
3 за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП, съгласно Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

Съгласно т. 2.7. от раздел VI.3) „Допълнителна информация” от обявлението за поръчка, в 
запечатаната непрозрачна опаковка участниците представят и Декларация за липса на пречки за 
участие в процедура по ЗОП, съгласно Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от 
тях лица и техните действителни собственици -  Образец № 3.

Според указанията на образец № 3 декларацията се подписва от всяко трето лице по чл. 
65, ал. 4 от ЗОП (трети лица са лицата, на чийто капацитет участникът се позовава за доказване на 
съответствие с критерии за подбор). Декларацията се подписва от лице, което представлява 
третото лице - това може да бъде лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 1 
от ППЗОП или друго лице, което може да представлява третото лице (упълномощено лице).

Комисията констатира, че за „Транс Ко 04” ЕООД, като трето лице, не е представена 
декларация по Образец № 3 от документацията за обществена поръчка.

3.9. За участника Кооперация „Панда” са налице съмнения за свързаност с друг 
участник по смисъла на § 1, т. 13 и т. 14 от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни 
книжа във връзка с § 2, т. 45 от ДР на ЗОП.

Съгласно чл. 101, ал. 11 от ЗОП свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници 
в една и съща процедура.

Въпреки че участникът е представил декларация за липса на свързаност с друг участник по 
чл. 101, ал. 11 от ЗОП - Образец № 4, при запознаването си с представените от участниците в 
процедурата документи, комисията констатира, че съгласно предложението за изпълнение на 
поръчката (Образец № 5.1) на „Ай Ес Джей Груп” ЕООД, също участник в процедурата, 
дружеството има сключен договор за подфранчайзинг с Кооперация „Панда”. Също така 
многократно в документите на Кооперация „Панда” се споменава, че същият е Мастер франчайзер 
на „Office 1 Superstore”.

Тъй като по смисъла на § 1, т. 13, буква „а” и т. 14 от ДР на Закона за публичното 
предлагане на ценни книжа във връзка с § 2, т. 45 от ДР на ЗОП, свързани лица са лицата, едното 
от които контролира другото лице, като „контрол” е налице, когато едно лице:

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с 
друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго 
юридическо лице; или

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на 
управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения 
във връзка с дейността на юридическо лице.

За да вземе решение дали е налице свързаност между участниците, комисията изисква от 
участника да представи заверено копие от договора за подфранчайзинг, сключен между него и 
„Ай Ес Джей Груп” ЕООД.

За обособена позиция № 2 ..Доставка на консумативи за офис-техника” :
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3.10. Участникът не е представил списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 
54, ал. 2 от ЗОП, нито в ЕЕДОП, нито в отделен документ.

Констатациите на комисията са идентични с тези в т. 3.1 от настоящия протокол.

3.11. Във връзка с констатацията по т. 3.10 -  представеният от участника ЕЕДОП не е 
подписан от всички лица, съгласно изискванията на чл. 41, ал. 1, от ППЗОП.

Констатациите на комисията са същите като в т. 3.2 от настоящия протокол.

3.12. В Част II, раздел В „Информация относно използването на капацитета на други 
субекти” от ЕЕДОП участникът е маркирал, че няма да използва капацитета на други 
субекти, за да изпълни критериите за подбор, а в същото време представя документи, с които 
иска да докаже, че ще разполага с ресурсите на трето лице.

Съгласно раздел III, т. 6.4.7. от документацията за обществена поръчка участниците 
посочват информацията относно участието на трети лица за изпълнение на поръчката в Част II, 
раздел В от ЕЕДОП.

В тази връзка участникът следва да посочи коректно информацията в Част II, раздел В от 
ЕЕДОП.

3.13. По отношение на икономическото и финансово състояние -  посочените данни в 
част IV, раздел Б, т. 1а от ЕЕДОП за общия годишен оборот за 2013 г. и 2014 г. не 
съответстват на данните от Годишния финансов отчет за 2015 г. и 2013 г., публикувани в 
Търговския регистър.

Констатациите на комисията са идентични с тези в т. 3.3 от настоящия протокол.

3.13. По отношение на техническите и професионални способности на участника -  
посочената в Част IV, Раздел В, т. 6, буква „а” от ЕЕДОП, информация е непълна.

Комисията установи, че участникът не е посочил трите имена на лицата, които ще 
изпълняват поръчката, както и за посочените шофьори - данните от документа за правоспособност 
за управление на МПС (Номер, дата на издаване, издаващ орган и категория на превозното 
средство, което лицето има право да управлява).

Информацията се изисква съгласно раздел III.1.3) „Технически и професионални 
възможности” от обявлението за поръчка.

Участникът следва да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, удостоверяващи 
съответствието на участника с минималното изискване на възложителя.

3.14. По отношение на изискването за техническо оборудване -  с представената 
информация и документи не се удостоверява съответствие с минималното изискване, 
поставено от възложителя в раздел III.1.3) „Технически и професионални възможности”, т. 3 
от обявлението за поръчка.

Констатациите на комисията са идентични с тези в т. 3.5 от настоящия протокол.

3.15. По отношение на „Транс Ко 04” ЕООД (трето лице) - представеният ЕЕДОП не е 
подписан от всички лица, съгласно изискванията на чл. 41, ал. 1 от ППЗОП.

Констатациите на комисията са идентични с тези в т. 3.6 от настоящия протокол.

3.16. По отношение на изискването за персонал -  от представените документи и 
информация не става ясно дали участникът разполага с лицата посочени за шофьори -  
Борислав Николов и Николай Николов.

Констатациите на комисията са идентични с тези в т. 3.7 от настоящия протокол, с 
изключение на това, че в ЕЕДОП за обособена позиция № 2 на Кооперация „Панда” имената на
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шофьорите Борислав Никово и Николай Николов са изписани с първо и второ име, а не само с 
първо име.

3.17. За „Транс Ко 04” ЕООД (трето лице) -  не е представена декларация по Образец 
№ 3 за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП, съгласно Закона за икономическите 
и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

Констатациите на комисията са идентични с тези в т. 3.8 от настоящия протокол. 
Достатъчно е представянето на една декларация за двете обособени позиции.

3.18. За участника Кооперация „Панда” са налице съмнения за свързаност с друг 
участник по смисъла на § 1, т. 13 и т. 14 от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни 
книжа във връзка с § 2, т. 45 от ДР на ЗОП.

Констатациите на комисията са идентични с тези в т. 3.9 от настоящия протокол, тъй като 
и двамата участници, за които има съмнение за свързаност, са подали оферта и за двете обособени 
позиции.

4. За оферта с вх. № 5300-2239-1 от 30.09.2016 г. от 10:19 ч. на „Мениджмънт Бизнес 
Машин” ООД, ЕИК: 000708921, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, бул. 
„Витоша” № 146, вх. Б, ет. 5, тел.: 02/805 1715, факс: 02/805 1717, e-mail:
yuIiana.obretenova@mbm-bg.com, лице за контакти: Юлиана Обретенова, за обособена 
позиция № 1 ..Доставка на канцеларски материали”:

Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация, комисията 
констатира следното:

4.1. Участникът не е представил списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 
54, ал. 2 от ЗОП, нито в ЕЕДОП, нито в отделен документ.

С документацията за обществена поръчка, раздел IV, т. 2.2.1, на основание чл. 44, ал. 1 от 
ППЗОП възложителят е поставил изискване към участниците да представят необходимата 
информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, 
както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, независимо бт 
наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат. Информацията се 
посочва в ЕЕДОП, а при невъзможност в отделен документ.

Съгласно чл. 40, ал. 1 от ППЗОП лицата по чл. 54, ал. 2 ЗОП са лицата, които представляват 
участника, лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника и други лица 
със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, 
еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или 
надзорните органи.

След справка в Търговския регистър, комисията констатира, че дружеството се управлява 
от Павел Петров, а като съдружници са посочени управителят и още едно лице -  Зоя Петрова. В 
случая, съдружниците се явяват лица по чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП, т.е. други лица със статут, 
който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на 
този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.

Участникът следва да представи списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 
54, ал. 2 от ЗОП.

4.2. Във връзка с констатацията по т. 4.1 -  представения от участника ЕЕДОП не е 
подписан от всички лица, съгласно изискванията на чл. 41, ал. 1, от ППЗОП.

Съгласно чл. 54, ал. 2 от ЗОП основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за 
лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други
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лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. 
Предвид разпоредбата на чл. 41, ал. 1 от ППЗОП, когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от 
ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП.

Представеният ЕЕДОП е подписан единствено от Павел Петров. Липсва подписът на 
втория съдружник -  Зоя Петрова.

Участникът следва да има предвид, че:
Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в 

обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 
54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.

В случаите когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с
критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може 
самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

5. За оферта с вх. № 5300-20147-1 от 30.09.2016 г. от 10:34 ч. на „Офис консумативи” 
ООД, ЕИК: 201417931, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, ул. „Проф. 
Иван Шишманов” № 4, an. 1, с адрес за кореспонденция: гр. Варна 9000, бул. „3-ти март”, 
складова база „Георгиев”, тел.: 052/520 494, факс: 052/644 120, e-mail: tender@okoffice.bg, 
лице за контакти: Тихомир Тодоров, за обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски 
материали” и обособена позиция № 2 „Доставка на консумативи за офис-техника” :

Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация, комисията 
констатира следното:

За обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали” :

5.1. Представяният от участника опис на документите не е подготвен по приложения
към документацията за обществена поръчка Образец № 1. Липсва подпис на
представляващия участника.

Съгласно документацията за обществена поръчка, раздел IV, т. 2.1, в запечатаната 
непрозрачна опаковка, участникът следва да представи опис на представените документи -  
Образец № 1. който се представя от участниците в свободна форма. Подреждането на 
документите в офертата да следва последователността на изброяването им в списъка. Съгласно 
Образец № 1, описът на документите се подписва и подпечатва от участника.

Участникът следва да представи описа на документите, подписан и подпечатан от лице, 
което може самостоятелно да представлява дружеството.

5.2. Участникът не е представил списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 
54, ал. 2 от ЗОП, нито в ЕЕДОП, нито в отделен документ.

С документацията за обществена поръчка, раздел IV, т. 2.2.1, на основание чл. 44, ал. 1 от 
ППЗОП възложителят е поставил изискване към участниците да представят необходимата 
информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, 
както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54. ал. 2 от ЗОП. независимо от 
наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат. Информацията се 
посочва в ЕЕДОП, а при невъзможност в отделен документ.

Съгласно чл. 40, ал. 1 от ППЗОП лицата по чл. 54, ал. 2 ЗОП са лицата, които представляват 
участника, лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника и други лица 
със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, 
еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или 
надзорните органи.

След справка в Търговския регистър, комисията констатира, че дружеството се управлява 
от Павел Стоянов, а като съдружници са посочени управителят и още пет лица -  Антония 
Петрова, Иван Кирилов, Драгомир Тодоров, Иван Запрянов и Петър Георгиев. В случая,
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съдружниците се явяват лица по чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП, т.е. други лица със статут, който им 
позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, 
валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.

Участникът следва да представи списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 
54, ал. 2 от ЗОП.

5.3. Във връзка с констатацията по т. 5.2 -  представения от участника ЕЕДОП не е 
подписан от всички лица, съгласно изискванията на чл. 41, ал. 1, от ППЗОП.

Съгласно чл. 54, ал. 2 от ЗОП основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за 
лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други 
лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. 
Предвид разпоредбата на чл. 41, ал. 1 от ППЗОП, когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от 
ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП.

Представеният ЕЕДОП е подписан единствено от Павел Стоянов -  управител. Липсват 
подписите на съдружниците -  Антония Петрова, Иван Кирилов, Драгомир Тодоров, Иван 
Запрянов и Петър Георгиев.

Участникът следва да има предвид, че:
Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в 

обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 
54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.

В случаите когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с 
критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може 
самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

5.4. По отношение на икономическото и финансовото състояние на участника -  
липсва доказателство за посочения за 2015 г. в Част IV, Раздел Б, т. 2а от ЕЕДОП оборот в 
сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

Съгласно раздел III. 1.2) от обявлението за поръчка информацията за оборота се доказва 
чрез годишните финансови отчети на участника или техни съставни части, когато публикуването 
им се изисква и/или чрез справка за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на 
поръчката.

След справка в Търговския регистър комисията констатира, че за „Офис консумативи” 
ООД са публикувани само годишните финансови отчети за 2013 г. и 2014 г., като липсва ГФО за 
2015 г.

Участникът трябва да представи заверено копие от отчет за приходите и разходите за 2015
г.

5.5. По отношение на икономическото и финансово състояние -  участникът е посочил 
в Част IV, Раздел Б, т. 2а от ЕЕДОП, оборот в сферата, попадаща в обхвата на обособена 
позиция № 1 еднакъв с този по обособена позиция № 2 и еднакъв с общия годишен оборот.

Съгласно изискването на възложителя:
Участникът трябва да е реализирал минимален оборот, в сферата, попадаща в обхвата 

на поръчката* за Обособена позиция №  1 - не по-малко от 110 000 (сто и десет хиляди) лева 
без ДДС, изчислен на база годишните обороти за последните три приключили финансови години 
в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

* Под оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за обособена позиция №  1 по 
смисъла § 2, т. 67 от ЗОП следва да се разбира сума, равна на частта от нетните приходи от  
продажби, реализирани от доставки на канцеларски материали.

13



Комисията констатира, че посоченият за 2013 г., 2014 г. и 2015 г. реализиран оборот в 
сферата, попадаща в обхвата на обособена позиция № 1 е еднакъв с този по обособена позиция № 
2 и с общия годишен оборот на участника.

Участникът следва да декларира оборот от доставки на канцеларски материали по 
години, съответно за 2013 г., 2014 г. и 2015 г., като попълни Част IV, Раздел Б, т. 2а от ЕЕДОП.

5.6. По отношение на техническите и професионални способности на участника -  
посочената в Част IV, Раздел В, т. 6, буква „а” от ЕЕДОП, информация е непълна. 
Констатирана е и фактическа грешка.

Съгласно раздел III. 1.3) „Технически и професионални възможности” от обявлението за 
поръчка участникът следва да разполага с минимум следния персонал за изпълнението на 
поръчката:

- двама шофьори, притежаващи свидетелство за управление на МПС с категория, 
съответстваща на вида на предлаганите транспортни средства;

- две лица с роля да приемат и да отговарят за заявките на възложителя.

За доказване на изискването участниците представят списък на персонала, който ще 
изпълнява поръчката, който съдържа най-малко следната информация:

- за всяко от лицата -  три имена и роля в изпълнението на поръчката;
- за посочените шофьори -  гореизброеното и данни от документа за правоспособност за 

управление на МПС (Номер, дата на издаване, издаващ орган и категория на превозното средство, 
което лицето има право да управлява).

Тази информация се попълва в Част IV, Раздел В, т. 6, буква „а” от ЕЕДОП.

Комисията установи, че участникът не е посочил трите имена на лицата, които ще 
отговарят за заявките на възложителя. Също така е допусната фактическа грешка в дата на 
издаване на документа за правоспособност за управление на МПС на Георги Ееоргиев, като е 
посочена дата на издаване 08.10.2019 г.

5.7. По отношение на изискването за техническо оборудване -  представената в Част 
IV, Раздел В, т. 9 от ЕЕДОП информация е непълна.

Съгласно поставеното от възложителя минимално изискване участникът трябва да 
разполага със следното техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката:

- две транспортни средства за транспортирането на стоките по места, съобразно заявката на 
възложителя.

За доказване на изискването участниците представят декларация за техническото 
оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката. Попълва се Част IV, Раздел В, 
т. 9 от ЕЕДОП, която най-малко трябва да съдържа следната информация за транспортните 
средства: регистрационен номер, категория МПС и данни за документа, удостоверяващ 
разполагането с оборудването (регистрационен талон, договор за лизинг, договор за наем или др.).

Комисията констатира, че в Част IV, Раздел В, т. 9 от ЕЕДОП липсва информация за 
категорията на МПС и данни за документа, удостоверяващ разполагането с превозните средства, в 
случая регистрационните талони на МПС, заверени копия от които са представени към ЕЕДОП.

За обособена позиция №  2 ..Доставка на консумативи за офис-техника” :

5.8. Представяният от участника опис на документите не е подготвен по приложения 
към документацията за обществена поръчка Образец № 1. Липсва подпис на
представляващия участника.

Констатациите на комисията са същите като в т. 5.1 от настоящия протокол.
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5.9. Участникът не е представил списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 
54, ал. 2 от ЗОП, нито в ЕЕДОП, нито в отделен документ.

Констатациите на комисията са същите като в т. 5.2 от настоящия протокол.

5.10. Участникът е представил нередовен ЕЕДОП - последната страница на ЕЕДОП, 
на която се намира подписа на управителя Павел Стоянов, е цветно копие. Също така във 
връзка с констатацията по т. 5.9 -  представения от участника ЕЕДОП не е подписан от 
всички лица, съгласно изискванията на чл. 41, ал. 1, от ППЗОП.

Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП участникът декларира липсата на основания за отстраняване 
по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен 
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Като представя копие от последната страница на ЕЕДОП, участникът не декларира нито 
липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, нито съответствие с критериите за 
подбор, поставени от възложителя за обособена позиция № 2.

Съгласно чл. 54, ал. 2 от ЗОП основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за 
лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други 
лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. 
Предвид разпоредбата на чл. 41, ал. 1 от ППЗОП, когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от 
ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП.

ЕЕДОП не е подписан нито от управителя -  Павел Стоянов и нито от съдружниците -  
Антония Петрова, Иван Кирилов, Драгомир Тодоров, Иван Запрянов и Петър Георгиев.

5.11. По отношение на икономическото и финансовото състояние на участника -  
липсва доказателство за посочения за 2015 г. в Част IV, Раздел Б, т. 2а от ЕЕДОП оборот в 
сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

Констатациите на комисията са същите като в т. 5.4 от настоящия протокол.

5.12. По отношение на икономическото и финансово състояние — участникът е 
посочил в Част IV, Раздел Б, т. 2а от ЕЕДОП, оборот в сферата, попадаща в обхвата на 
обособена позиция № 2 еднакъв с този по обособена позиция № 1 и еднакъв с общия годишен 
оборот.

Съгласно изискването на възложителя:
Участникът трябва да е реализирал минимален оборот, в сферата, попадаща в обхвата 

на поръчката *, за Обособена позиция №  2 - не по-малко от 35 000 (тридесет и пет хиляди) лева 
без ДДС, изчислен на база годишните обороти за последните три приключили финансови години 
в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

* Под оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за обособена позиция №  2 по 
смисъла § 2, т. 67 от ЗО П  следва да се разбира сума, равна на частта от нетните приходи от 
продажби, реализирани от доставки на консумативи за офис-техника.

Комисията констатира, че посоченият за 2013 г., 2014 г. и 2015 г. реализиран оборот в 
сферата, попадаща в обхвата на обособена позиция № 2 е еднакъв с този по обособена позиция № 
1 и с общия годишен оборот на участника.

За обособена позиция № 2 в Част IV, Раздел Б, т. 2а от ЕЕДОП, участникът следва да 
декларира оборот от доставки на консумативи за офис-техника по години съответно за 2013 г., 
2014 г. и 2015 г.

5.13. По отношение на техническите и професионални способности на участника -  
посочената в Част IV, Раздел В, т. 6, буква „а” от ЕЕДОП, информация е непълна. 
Констатирана е и фактическа грешка.
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Констатациите на комисията са същите като в т. 5.6 от настоящия протокол.

5.14. По отношение на изискването за техническо оборудване -  представената в Част 
IV, Раздел В, т. 9 от ЕЕДОП информация е непълна.

Констатациите на комисията са същите като в т. 5.7 от настоящия протокол.

6. За оферта с вх. № 53-466-1 от 30.09.2016 г. от 11:59 ч. на „Селлекс” ООД, ЕИК: 
831184289, със седалище и адрес на управление: гр. София 1113, ж.к. „Изток”, ул. „Чарлз 
Дарвин” № 14Б, вх. А, тел.: 02/971 6860, e-mail: office@sellex.bg, лице за контакти: Стела 
Маркова-Томова, за обособена позиция № 2 „Доставка на консумативи за офис-техника” :

Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация, комисията 
констатира следното:

6.1. Участникът не е представил списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 
54, ал. 2 от ЗОП, нито в ЕЕДОП, нито в отделен документ.

С документацията за обществена поръчка, раздел IV, т. 2.2.1, на основание чл. 44, ал. 1 от 
ППЗОП възложителят е поставил изискване към участниците да представят необходимата 
информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, 
както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54. ал. 2 от ЗОП. независимо от 
наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат. Информацията се 
посочва в ЕЕДОП, а при невъзможност в отделен документ.

Съгласно чл. 40, ал. 1 от ППЗОП лицата по чл. 54, ал. 2 ЗОП са лицата, които представляват 
участника, лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника и други лица 
със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, 
еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или 
надзорните органи.

След справка в Търговския регистър, комисията констатира, че дружеството се управлява 
от Стела Маркова-Томова, а като съдружници са посочени Стела Маркова-Томова и „Марк 
интернешънъл холдинг” ООД с ЕИК: 121212573, което от своя страна се представлява от Антони 
Здравков, в качеството му на управител и е собственост на Антони Здравков и Тодорка Иванова, 
като съдружници.

Участникът следва да представи списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 
54, ал. 2 от ЗОП.

6.2. Във връзка с констатацията по т. 6.1 -  представения от участника ЕЕДОП не е 
подписан от всички лица, съгласно изискванията на чл. 41, ал. 1, от ППЗОП.

Съгласно чл. 54, ал. 2 от ЗОП основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за 
лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други 
лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. 
Предвид разпоредбата на чл. 41, ал. 1 от ППЗОП, когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от 
ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП.

Представеният ЕЕДОП е подписан единствено от Стела Маркова-Томова -  управител. 
Липсват подписите на Антони Здравков (управител и съдружник в „Марк интернешънъл холдинг” 
ООД) и Тодорка Иванова (съдружник в „Марк интернешънъл холдинг” ООД).

Участникът следва да има предвид, че:
Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в 

обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 
54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.
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В случаите когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с 
критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може 
самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

6.3. Участникът не е попълнил Част VI: “Заключителни положения” от ЕЕДОП.

Комисията констатира, че участникът не е попълнил декларацията в Част VI: 
“Заключителни положения” от ЕЕДОП, а именно:

„Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или 
възложителя съгласно част I, раздел А ] да получи достъп до документите, подкрепящи 
информацията, която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от 
настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете 
процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към 
публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер)]"

6.4. По отношение на икономическото и финансовото състояние на участника -  
участникът следва да поясни дали оборотът на фирмата е реализиран изцяло от доставката 
на консумативи за офис-техника.

Комисията констатира, че посоченият за 2013 г., 2014 г. и 2015 г. реализиран оборот в 
сферата, попадаща в обхвата на обособена позиция № 2 е еднакъв с посочения общ годишен 
оборот за съответната година. Предвид разнообразния предмет на дейност на дружеството, 
участникът следва да поясни дали посоченият общ годишен оборот е реализиран изцяло от 
доставката на консумативи за офис-техника. Ако посоченият общ годишен оборот за съответната 
година не е реализиран само от доставката на консумативи за офис-техника, участникът следва да 
попълни отново Част IV, Раздел Б, т. 2а от ЕЕДОП като посочи само оборота в сферата, 
попадаща в обхвата на поръчката, съгласно изискването на възложителя, а именно:

Участникът трябва да е реализирал минимален оборот, в сферата, попадаща в обхвата 
на поръчката* за Обособена позиция №  2 - не по-малко от 35 000 (тридесет и пет хиляди) лева 
без ДДС, изчислен на база годишните обороти за последните три приключили финансови години 
в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

* Под оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката по смисъла § 2, т. 61 от ЗОП  
следва да се разбира сума, равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирани от 
доставки на консумативи за офис-техника,

7. За оферта с вх. № 53-467-1 от 30.09.2016 г. от 13:46 ч. на „ОФИС-ПРИНТ СЕРВИЗ” 
ЕООД, ЕИК: 107558642, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово 5300, ул. „Юрий 
Венелин” № 18, тел.: 066/860 101, факс: 066/860 101, e-mail: office.print.gabrovo@gmaiI.com, 
лице за контакти: Николай Мънчев, за обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски 
материали”:

Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация, комисията 
констатира следното:

7.1. По отношение на декларираните обстоятелства свързани с плащането на данъци 
или социалноосигурителни вноски -  съществува несъответствие между посочената 
информация в Част И, раздел А, буква д) от ЕЕДОП и посочената информация в Част III, 
раздел Б, въпрос първи от ЕЕДОП.

Комисията констатира, че участникът е отговорил с „НЕ” на въпроса в Част II, раздел А, 
буква д) от ЕЕДОП, а именно дали може да представи удостоверение за плащането на 
социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възложителя да 
получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни, и с „ДА” на

17

mailto:office.print.gabrovo@gmaiI.com


въпроса в Част III, раздел Б, въпрос първи от ЕЕДОП относно това дали е изпълнил всички свои 
задължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски.

Тъй като участникът е декларирал, че е изпълнил всички свои задължения, свързани с 
плащането на данъци или социалноосигурителни вноски, той следва да попълни с „ДА” Част II, 
раздел А, буква д) от ЕЕДОП. В същия раздел „А” участникът следва да попълни с „Да”, „Не” или 
„Не се прилага” и дали е регистриран в официален списък на одобрените икономически 
оператори.

7.2. Участникът не е представил списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 
54, ал. 2 от ЗОП, нито в ЕЕДОП, нито в отделен документ.

С документацията за обществена поръчка, раздел IV, т. 2.2.1, на основание чл. 44, ал. 1 от 
ППЗОП възложителят е поставил изискване към участниците да представят необходимата 
информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, 
както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54. ал. 2 от ЗОП. независимо от 
наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат. Информацията се 
посочва в ЕЕДОП, а при невъзможност в отделен документ.

Съгласно чл. 40, ал. 1 от ППЗОП лицата по чл. 54, ал. 2 ЗОП са лицата, които представляват 
участника, лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника и други лица 
със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, 
еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или 
надзорните органи.

Съгласно чл. 40, ал. 2 от ППЗОП лицата, които представляват участника при еднолично 
дружество с ограничена отговорност са лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон:

„Чл. 147. (1) Едноличният собственик на капитала управлява и представлява
дружеството лично или чрез определен от него управител. Ако собственикът е юридическо лице, 
неговият ръководител или определено от него лице управлява дружеството. ”

След справка в Търговския регистър, комисията констатира, че дружеството се управлява 
от Николай Мънчев, а като едноличен собственик на капитала е посочена Анелия Стоицова. 
Участникът следва да представи списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 
2 от ЗОП.

7.3. Във връзка с констатацията по т. 7.2 -  представения от участника ЕЕДОП не е 
подписан от всички лица, съгласно изискванията на чл. 41, ал. 1, от ППЗОП.

Съгласно чл. 54, ал. 2 от ЗОП основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за 
лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други 
лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. 
Предвид разпоредбата на чл. 41, ал. 1 от ППЗОП, когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от 
ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП.

Представеният ЕЕДОП е подписан единствено от Николай Мънчев — управител. Липсва 
подписа на едноличния собственик на капитала -  Анелия Стоицова.

Участникът следва да има предвид, че:
Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в 

обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 
54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗО П  се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.

В случаите когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с 
критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може. 
самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

1А. По отношение на икономическото и финансовото състояние на участника -  в 
Част IV, Раздел Б, т. 2а от ЕЕДОП липсва информация за реализирания оборот в сферата, 
попадаща в обхвата на обособена позиция № 1.

Съгласно изискването на възложителя:
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Участникът трябва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата 
на обособена позиция №  1 не по-малко от 110 000 (сто и десет хиляди) лева без ДДС, изчислен 
на база годишните обороти за последните три приключили финансови години в зависимост от 
датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

* Под оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за обособена позиция №  1 по 
смисъла § 2, т. 61 от ЗОП следва да се разбира сума, равна на частта от нетните приходи от 
продажби, реализирани от доставки на канцеларски материали.

Участникът следва да декларира оборот от доставки на канцеларски материали по
години, съответно за 2013 г., 2014 г. и 2015 г., като попълни Част IV, Раздел Б, т. 2а от ЕЕДОП.

7.5. Участникът не е попълнил Част VI: “Заключителни положения” от ЕЕДОП.

Комисията констатира, че участникът не е попълнил декларацията в Част VI: 
“Заключителни положения” от ЕЕДОП, а именно:

.Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или 
възложителя съгласно част I, раздел А ] да получи достъп до документите, подкрепящи 
информацията, която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от 
настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете 
процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към 
публикацията в Официален вестник на Европейския съюз,референтен ном ер)]”

8. За оферта с вх. № 5300-5293-1 от 30.09.2016 г. от 15:29 ч. на „ВЕРИГА ДОМИНО” 
ЕООД, ЕИК: 103836699, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9010, район 
Приморски, ул. „Студентска” № 13, ет. 15, ап. 98, с адрес за кореспонденция: гр. Велико 
Търново 5000, ул. „Поп Харитон” № 4, тел.: 062 606 554, e-mail: domino_vt@abv.bg, лице за 
контакти: Пламен Петров, за обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали” и 
обособена позиция № 2 „Доставка на консумативи за офис-техника” :

Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация, комисията 
констатира следното:

Констатациите по-долу се отнасят и за двете обособени позиции:

8.1. Относно използването на капацитета и ресурсите на трети лица -  в Част II, раздел 
В от ЕЕДОП, участникът е посочил, че няма да използва капацитета на други субекти, като 
същевременно е представил заверени копия от 4 договора за наем на транспортни средства, 
с които да докаже, че разполага с превозни средства за изпълнение на поръчката, съгласно 
минималното изискване на възложителя.

Участникът следва да отбележи в Част II, раздел В от ЕЕДОП, че ще използва капацитета 
на други субекти, за да изпълни критериите за подбор.

8.2. По отношение използването на трети лица -  не е представен ЕЕДОП за лицата, с 
които участникът има сключени договори за наем на транспортните средства, посочени в 
Част IV, Раздел В, т. 9 от ЕЕДОП.

Съгласно информацията, посочена в Част IV, Раздел В, т. 9 от ЕЕДОП, участникът ще 
разполага за изпълнение на поръчката с четири превозни средства на базата на сключени договори 
за наем, подписани между „ВЕРИГА ДОМИНО” ЕООД и Йордан Блажев, Васил Василев, 
Пламен Петров и Веселин Кръстев.

Съгласно документацията за обществена поръчка, раздел IV, т. 2.2.1, в запечатаната 
непрозрачна опаковка участниците представят Единен европейски документ за обществени 
поръчки (ЕЕДОП) -  Образец № 2 -  представя се за участника в съответствие с изискванията на 
закона и условията на възложителя, а когато е приложимо -  ЕЕДОП за всеки от участниците в
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обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито 
ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката.

Съгласно чл. 65, ал. 4 от ЗОП третите лица трябва да отговарят на съответните 
критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и 
за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

Съгласно указанията от документацията за обществена поръчка, третите лица трябва да 
подпишат и декларацията по образец № 3 за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП 
съгласно ЗАКОНА за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 
действителни собственици.

Във връзка с гореизложеното участникът следва да представи ЕЕДОП и декларация по 
образец № 3 за всяко трето лице, на чийто капацитет се позовава по отношение на критериите за 
подбор или да представи нова информация и/или документи, с които да отговори на минималното 
изискване на възложителя.

8.3. Участникът не е попълнил Част VI: “Заключителни положения” от ЕЕДОП.

Комисията констатира, че участникът не е попълнил декларацията в Част VI: 
“Заключителни положения” от ЕЕДОП, а именно:

Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или 
възложителя съгласно част I, раздел А ] да получи достъп до документите, подкрепящи 
информацията, която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от 
настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете 
процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към 
публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер)]  ”

9. За оферта с вх. № 53-469-1 от 30.09.2016 г. от 15:58 ч. на „ОФИС ЕКСПРЕС 
СЪРВИС” АД, ЕИК: 201380867, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9009, ж.к. 
„Западна промишлена зона”, ул. „Уста Кольо Фичето” № 17, с адрес за кореспонденция: гр. 
София 1784, бул. „Цариградско шосе” № 135, тел.: 02/970 8260, факс: 02/973 2610, e-mail: 
d.ignatova@officeexpress-bg.com, лице за контакти: Десислава Игнатова, за обособена позиция 
№ 1 „Доставка на канцеларски материали” и обособена позиция № 2 „Доставка на консумативи за 
офис-техника”:

Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация, комисията 
констатира следното:

За обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали” и обособена позиция № 2 
„Доставка на консумативи за офис-техника”:

9.1. Участникът не е представил списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 
54, ал. 2 от ЗОП нито в ЕЕДОП, нито в отделен документ.

С документацията за участие, раздел IV, т. 2.2.1, на основание чл. 44, ал. 1 от ППЗОП 
възложителят е поставил изискване към участниците да представят необходимата информация 
относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на 
всички задължени лица по смисъла на чл. 54. ал. 2 от ЗОП, независимо от наименованието на 
органите, в които участват, или длъжностите, които заемат. Информацията се посочва в ЕЕДОП, а 
при невъзможност в отделен документ.

Съгласно чл. 40, ал. 1 от ППЗОП лицата по чл. 54, ал. 2 ЗОП са лицата, които представляват 
участника, лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника и други лица 
със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин,
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еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или 
надзорните органи.

След справка в Търговския регистър, комисията констатира, че дружеството се 
представлява от Николай Нанков и се управлява от Съвет на директорите, съставен от Николай 
Нанков, Генадий Нанков и Стела Нанкова. Съгласно докумените, публикувани в Търговския 
регистър, капиталът на дружеството е разпределен между „КОРЕКТ СТАР” ЕООД с ЕИК: 
813153897 (управляван и притежаван от Николай Нанков) и Генадий Нанков, заедно формиращи 
общото събрание на акционерите.

Участникът следва да представи списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 
54, ал. 2 от ЗОП.

9.2. По отношение на личното състояние - в Част III, раздел А от ЕЕДОП, участникът 
е декларирал, че има задължения, свързани с плащането на данъци.

Съгласно чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП възложителят отстранява от участие в процедура за 
възлагане на обществена поръчка участник, когато има задължения за данъци и задължителни 
осигурителни вноски по смисъла начл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален 
кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на 
участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато 
разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е 
влязъл в сила.

Комисията установи, че не са налице основания за отстранявне на участника по чл. 54, 
ал. 1, т. 3 от ЗОП при следните мотиви:

Съгласно посочената от участника информация в ЕЕДОП и приложеното към него заверено 
копие от удостоверение с изх. № 7203008140/19.09.2016 г. за задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК, 
издадено от Столична община, дължимите данъци са на стойност 90 494,05 лв. и представляват 
0,69 %  от сумата на годишния общ оборот за 2015 г. на „ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС” АД, който 
е 13 138 000 лв. по данни от отчета за приходи и разходи за 2015 г. на дружеството.

Съгласно чл. 54, ал. 3 от ЗОП основанието за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП не Се 
прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не 
повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова 
година.

Съгласно представените документи и информация участникът има задълженията за данъци 
към Столична община, която не е общината по седалището на участника (Община Варна), нито по 
седалището на възложителя (Община Велико Търново), а съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. 1, т. 
3 от ЗОП участникът се отстранява от участие в процедурата, когато има задължения към 
държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника.

Във връзка с гореизложеното комисията реши да не изисква от участника доказателства за 
предприетите мерки, които гарантират неговата надежност, тъй като не е налице основание за 
отстраняване на участника.

"ккк

В съответствие с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаването на 
настоящия протокол участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или 
липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП 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
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получаване на оферти.
Възможността по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП се прилага и за подизпълнителите и третите лица, 

посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е 
установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, 
когато това не води до промяна на техническото предложение.

Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 
2 и 7 от ЗОП новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно 
да представляват участника.

Съгласно чл. 62, ал. 2 от ЗОП когато по основателна причина участник не е в състояние да 
представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и 
финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за 
подходящ.

След изтичането на срока от 5 работни дни, комисията ще проведе заседание за 
разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

Съгласно чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията уведомява участниците, като им изпраща 
протокола с констатациите в деня на публикуването му в профила на купувача.

Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участниците представят на комисията съответните 
документи или информация в срок от 5 (пет) работни дни от получаването на настоящия 
протокол.

Отговори, постъпили в деловодството на Община Велико Търново след изтичане на срока 
няма да се разглеждат от комисията. При изпращане по пощата с препоръчано писмо или по 
куриер, участникът следва да се съобрази с последната дата за постъпване на отговора.

Допълнително изисканите документи се представят в Общински център за услуги и 
информация на гражданите (ОЦУИГ) в сградата на общината на адрес гр. Велико Търново, пл. 
„Майка България” № 2, Пощенски код 5000 в запечатана непрозрачена опаковка върху която, 
освен идентификацията на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail, се 
изписва:

О Т Г О В О Р

На писмо с изх. № ............................... / 2016 г.
До Розалия Стефанова -  Директор на дирекция „Административно обслужване” в

Община Велико Търново, Председател на комисията, определена от Кмета на Община Велико
Търново по обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали и 
консумативи за офис-техника за нуждите на общинска администрация и бюджетните 
структури, намиращи се на територията на Община Велико Търново по обособени 
позиции”
От участник:....................................................................Е И К ..........................................................................
Адрес за кореспонденция: гр а д :..........................................Пощенски код............................................
Улица................................................................................................................   вх.......№ ____ , ет.................
Телеф он:................................................................ ф ак с :................................................................................
Електронна п о щ а ...........................................................................................................................................
Лице за контакти:..........................................................................................................................................

ДА СЕ ОТВОРИ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА
определена от Кмета на Община Велико Търново по обществена поръчка с предмет: 
„Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис-техника за нуждите на 
общинска администрация и бюджетните структури, намиращи се на територията на 
Община Велико Търново по обособени позиции”_________________________________________
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Комисията приключи работа в 16:15 часа и насрочи следващо заседание след получаване на 
отговорите на участниците по констатациите в настоящия протокол.

Настоящия протокол се състави в два еднообразни екземпляра и в съответствие с чл. 54, ал. 
8 от ППЗОП ще бъде публикуван на профила на купувача на Община Велико Търново.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .......  ..................
Розалия Стефанова-Директор:на дирекция АО в Община Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:
1. . . .    ............................

Надя Петрова -  Директор/на дирекция ОСОП в Община Велико Търново

2 ^  .................
Тошо-Коъстев -  Кмет наушетство Арбанаси

Русалка Александрова — Главец юрисконсулт в отдел ПО в Община Велико Търново

4. Григор Григоров -  Главен специалист в отдел ИО в Община Велико Търново
/
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!




