
ПРОТОКОЛ № 2

Днес, 17.10.2019 г. в 11:00 часа, в сградата на Община Велико Търново в заседателна зала 
в сградата на Община Велико Търново, Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 51, 
ал. 1 от ППЗОП, назначена със Заповед РД 22-1605 от 02.10.2019 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 служебно и работно 
облекло, обувки и лични предпазни средства за нуждите на Община Велико Търново и за 
структури, разположени на територията на Община Велико Търново, по обособени 
позиции“ (Обособени позиции от №  5 до №  8 се възлагат по реда за съответната им 
индивидуална стойност във връзка с чл. 21, ал. 6 от ЗОП  -  чрез директно възлагане на 
основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП), с прогнозна стойност 467 572.92 (четиристотин шестдесет 
и седем хиляди петстотин седемдесет и два лева и 92 ст.) лв. без ДДС, с публикувано решение 
с ID 927048 от дата 08.08.2019 г. и обявление за поръчка с ID 927049, и с уникален номер в 
Регистъра на обществените поръчки на АОП: 00073-2019-0043, с адрес на профила на купувача 
на Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/703

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Диляна Вачкова - Главен експерт в дирекция „Социални дейности и 
здравеопазване“ в Община велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Юлия Ангелова - Главен експерт в дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ 

в Община Велико Търново
2. Инна Лунчева - Главен счетоводител в ОП „Зелени системи“
3. Грета Маринова - Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико 

Търново
4. Стелиана Великова - Служител ЧР и вероизповедания в дирекция „Култура, 

международни дейности и туризъм“ в Община Велико Търново

Комисията започна да разглежда и анализира представената оферта. Комисията по 
изпълнение на чл. 54, ал. 7 от ППЗОП започна обсъждане относно съответствието на 
участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени то 
възложителя.

КОНСТАТАЦИИ ПО ЧЛ. 54, АЛ.8 ОТ ППЗОП, относно липса, непълнота или 
несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, 
или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор

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:

I. Относно оферта с вход. № 5300 - 22487 - 1/19.09.2019 г. от 11:18 часа на „Тих Труд - 
Пловдив“ ЕООД, с ЕИК: 000430710, адрес за кореспонденция: гр. Пловдив 4000, ул. 
„Прохлада“ № 1, тел: 032/627176, факс: 032/626996, e-mail: tihtrud pd(fl)mail.hg, лице за
контакти Дойчин Загорски, за обособена позиция № 1 и № 2:

Относно обособена позиция № 1:
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По отношение на изискванията към личното състояние:

>  Участника е представил еЕЕДОП за обособена позиция 1. подписан с електронен 
подпис от управителя Дойчин Загорски

При проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, комисията установи, че това 
е лицето по чл. 40, ал.1, т.1 от ППЗОП.
- правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си -  в еЕЕДОП в 
Част II: Информация за икономическия оператор, и част А: Информация за икономическия 
оператор, е представена изискуемата информация.

В Част II: Информация за икономическия оператор, част А: Информация за 
икономическия оператор, е посочен per. № в регистъра на Агенция за хората е увреждания 
№35/04.05.2005 г., както и че участникът е „защитено предприятие“ или „социално 
п редп ри я т и еи л и  „ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за 
създаване на защитени работни места“. Посочен е и процента на работниците е увреждания 
или в неравностойно положение, а именно - 57.14 % . Така представената информация е в 
съответствие е поставените изисквания.

В Обявлението за обществената поръчка, раздел III „Правна, икономическа, финансова 
и техническа информация“, раздел 3.1) Условия за участие, възложителят е указал: „Тъй като 
доставките, предмет на обществената поръчка, попадат в Списъка на стоките и услугите по чл. 
12, ал. 1 от ЗОП, Възложителят обявява обществената поръчка за запазена на основание чл. 
12 от ЗОП за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за 
стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора 
с увреждания или на хора в неравностойно положение. В нея могат да участват 
специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или стопански субекти, 
чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на 
хора в неравностойно положение, при условие че най-малко 30 на сто от списъчния им състав 
е от хора с увреждания или такива в неравностойно положение. Лицата трябва да са 
регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания най- 
малко три години преди датата на откриване на обществената поръчка. Специализирани 
предприятия или кооперации на хора с увреждания могат да участват в обществената 
поръчка, при условие че могат да изпълнят най-малко 80 на сто от нейния предмет със 
собствени машини, съоръжения и човешки ресурс. За изпълнение на условието те могат да 
ползват подизпълнители или да се позовават на капацитета на трети лица, ако 
подизпълнителите или третите лица са специализирани предприятия или кооперации на хора е 
увреждания. В процедурата могат да участват и други заинтересовани лица, но на основание 
разпоредбата на чл. 12, ал. 7 от ЗОП офертите им ще се разглеждат, само ако няма допуснати 
оферти на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания“. В 
документацията е посочено същото условие, както и че: „В случай, че участникът е 
специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, съшият предоставя 
съответната информация в част II, раздел А от ЕЕДОП".

В представения ЕЕДОП и за обособена позиция 1 участникът е посочил в част II: 
Информация за икономическия оператор, раздел А: „Информация за икономическия оператор“, 
че е защитено предприятия, както и процента на работниците е увреждания или в 
неравностойно положение - 57.15 %, посочен е и per. № в АХУ № 35/04.05.2005 г., като е 
представено и заверено копие на удостоверението. С така представената информация 
участникът удостоверява съответствие с поставеното изискване най-малко 30 на сто от 
списъчния състав да е от хора с увреждания или такива в неравностойно положение, както
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и да е регистриран като специализирано предприятие или кооперация на хора с 
увреждания най-малко три години преди датата на откриване на обществената поръчка.

От така посочената информация не може да се установи изпълнено ли е другото 
изискване на закона, а именно: „могат да изпълнят най-малко 80 на сто от нейния 
предмет със собствени машини, съоръжения и човешки р е с у р с Комисията е проверила 
регистрацията на участника в регистъра на АХУ, но в регистъра не е налична информация 
относно посоченото в чл. 12 от ЗОП изискване. В същия се съдържа информация относно 
регистрационния номер, датата на регистрация, наименование, ЕИК/БУЛСТАТ, адрес, лице за 
контакт, телефон, дейности и брой служители, като посочените дейности са „обувно 
производство“, ,,печатарска дейност“, „производство на опаковки“, „шивашка дейност“.

В тази връзка, с оглед внасяне на яснота относно съответствието с изискванията на 
закона, на основание чл. 104, ал. 5, изр. второ от ЗОП, участникът следва да прецизира 
представената информация така че да удостовери съответствието си с посоченото в чл. 12, ал. 6 
от ЗОП и да докаже, че не е налице хипотезата на чл. 80, ал. 4 от ППЗОП. Следва да се посочи 
съответния % от предмета на поръчката, който ще бъде изпълнен със собствени съоръжения и 
човешки ресурс, както и че не е налице хипотезата на чл. 80, ал. 4 от ППЗОП.

В Част II: Информация за икономическия оператор, част Б: Информация за 
представителите на икономическия оператор #1; в поле „Ако е необходимо, посочете подробна 
информация за представителството (форми, обхват, цел...):” са посочени лицата, които 
представляват участника.

> В еЕЕДОП участника е декларирал в част II. Информация за икономическия 
оператор, в раздел „В“ и „Г“, че няма да ползва капацитета на други субекти и подизпълнител.

>  В част III в еЕЕДОП е декларирано, че не са налице основанията за изключване 
на информацията посочена в поле „А: Основания, свързани с наказателни присъди“, „Б: 
Основания, свързани с плащането на данъци или социално осигурителни вноски“, „В: 
Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално 
нарушение“, както и „Г: Специфични национални основания за изключване“

>  По отношение на изискването за технически и професионални способности:

Съгласно условията на Възложителя през последните 3 години, считано от датата на 
подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични 
или сходни с тези на настоящата обществена поръчка. Като минимално изискване за 
обособена позиция 1 е посочено, че участникът трябва да докаже за обособената позиция, за 
която участва наличие на поне една изпълнена доставка, идентична или сходна с предмета на 
позицията, за която участва, а именно за позиция 1 минимум: доставка на риза с къс ръкав 
и/или риза с дълъг ръкав и/или пола и/или панталон и/или сако.

Участникът е декларирал в ЕЕДОП за обособена позиция 1: „Доставка на униформено 
облекло в т.ч. летни зимни мъжки ризи и панталони - 300 комплекта, дамски летни и зимни 
ризи и поли по 100 комплекта, обувки и лични предпазни средства“, както и сумата на 
извършената доставка, начална и крайна дата и получател.

Така посочената информация е в съответствие с поставените от Възложителя изисквания 
относно технически и професионални способности и участникът удостоверява изпълнение на 
минимално поставените условия по обособена позиция 1.
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Относно обособена позиция № 2:

По отношение на изискванията към личното състояние:

>  Участника е представил еЕЕДОП за обособена позиция 2. подписан с електронен 
подпис от управителя Дойчин Загорски

При проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, комисията установи, че това 
е лицето по чл. 40, ал.1, т.1 от ППЗОП.
- правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си -  в еЕЕДОП в 
Част И: Информация за икономическия оператор, и част А: Информация за икономическия 
оператор, е представена изискуемата информация.

В Част IE Информация за икономическия оператор, част А: Информация за 
икономическия оператор, е посочен per. № в регистъра на Агенция за хората с увреждания 
№35/04.05.2005 г., както и че участникът е „защитено предприятие“ или „социално 
п редп ри ят и еи ли  „ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за 
създаване на защитени работни места “ Посочен е и процента на работниците с увреждания 
или в неравностойно положение, а именно - 57.14 % . Така представената информация е в 
съответствие с поставените изисквания.

В Обявлението за обществената поръчка, раздел III „Правна, икономическа, финансова 
и техническа информация“, раздел 3.1) Условия за участие, възложителят е указал: „Тъй като 
доставките, предмет на обществената поръчка, попадат в Списъка на стоките и услугите по чл. 
12, ал. 1 от ЗОП, Възложителят обявява обществената поръчка за запазена на основание чл. 
12 от ЗОП за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за 
стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора 
с увреждания или на хора в неравностойно положение. В нея могат да участват 
специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или стопански субекти, 
чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на 
хора в неравностойно положение, при условие че най-малко 30 на сто от списъчния им състав 
е от хора с увреждания или такива в неравностойно положение. Лицата трябва да са 
регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания най- 
малко три години преди датата на откриване на обществената поръчка. Специализирани 
предприятия или кооперации на хора с увреждания могат да участват в обществената 
поръчка, при условие че могат да изпълнят най-малко 80 на сто от нейния предмет със 
собствени машини, съоръжения и човешки ресурс. За изпълнение на условието те могат да 
ползват подизпълнители или да се позовават на капацитета на трети лица, ако 
подизпълнителите или третите лица са специализирани предприятия или кооперации на хора с 
увреждания. В процедурата могат да участват и други заинтересовани лица, но на основание 
разпоредбата на чл. 12, ал. 7 от ЗОП офертите им ще се разглеждат, само ако няма допуснати 
оферти на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания“. В 
документацията е посочено същото условие, както и че: „В случай, че участникът е 
специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, съшият предоставя 
съответната информаиия в част 11, раздел А от ЕЕДОП“.

В представения ЕЕДОП и за обособена позиция 2 участникът е посочил в част II: 
Информация за икономическия оператор, раздел А: „Информация за икономическия оператор“, 
че е защитено предприятия, както и процента на работниците с увреждания или в 
неравностойно положение - 57.15 %, посочен е и per. № в АХУ № 35/04.05.2005 г., като е 
представено и заверено копие на удостоверението. С така представената информация 
участникът удостоверява съответствие с поставеното изискване най-малко 30 на сто от 
списъчния състав да е от хора с увреждания или такива в неравностойно положение, както
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и да е регистриран като специализирано предприятие или кооперация на хора с 
увреждания най-малко три години преди датата на откриване на обществената поръчка.

От така посочената информация не може да се установи изпълнено ли е другото 
изискване на закона, а именно: „могат да изпълнят най-малко 80 на сто от нейния 
предмет със собствени машини, съоръжения и човешки ресурс“. Комисията е проверила 
регистрацията на участника в регистъра на АХУ, но в регистъра не е налична информация 
относно посоченото в чл. 12 от ЗОП изискване. В същия се съдържа информация относно 
регистрационния номер, датата на регистрация, наименование, ЕИК/БУЛСТАТ, адрес, лице за 
контакт, телефон, дейности и брой служители, като посочените дейности са „обувно 
производство ", „ печатарска дейност „ производство на опаковки „ шивашка дейност

В тази връзка, с оглед внасяне на яснота относно съответствието с изискванията на 
закона, на основание чл. 104, ал. 5, изр. второ от ЗОП, участникът следва да прецизира 
представената информация така че да удостовери съответствието си с посоченото в чл. 12, ал. 6 
от ЗОП и да докаже, че не е налице хипотезата на чл. 80, ал. 4 от ППЗОП. Следва да се посочи 
съответния % от предмета на поръчката, който ще бъде изпълнен със собствени съоръжения и 
човешки ресурс, както и че не е налице хипотезата на чл. 80, ал. 4 от ППЗОП.

В Част II: Информация за икономическия оператор, част Б: Информация за 
представителите на икономическия оператор #1; в поле „Ако е необходимо, посочете подробна 
информация за представителството (форми, обхват, цел...):” са посочени лицата, които 
представляват участника.

> В еЕЕДОП участника е декларирал в част II. Информация за икономическия 
оператор, в раздел „В“ и „Е“, че няма да ползва капацитета на други субекти и подизпълнител.

>  В част III в еЕЕДОП е декларирано, че не са налице основанията за изключване 
на информацията посочена в поле „А: Основания, свързани с наказателни присъди“, „Б: 
Основания, свързани с плащането на данъци или социално осигурителни вноски“, „В: 
Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално 
нарушение“, както и „Е: Специфични национални основания за изключване“.

>• По отношение на изискването за технически и професионални способности:

Съгласно условията на Възложителя през последните 3 години, считано от датата на 
подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични 
или сходни с тези на настоящата обществена поръчка. Като минимално изискване за 
обособена позиция 1 е посочено, че участникът трябва да докаже за обособената позиция, за 
която участва наличие на поне една изпълнена доставка, идентична или сходна с предмета на 
позицията, за която участва, а именно за позиция 2 минимум: доставка на работен костюм 
(полугащеризон) и/или тениска и/или яке и/или манта и/или елек/грейка.

Участникът е декларирал в ЕЕДОП за обособена позиция 2: „Доставка на работно и 
специално работно облекло - полугащеризон с яке - 5552 бр., костюм куртка с панталон - 
332 бр., студо- и влагозащитни костюми - 2780 бр., летни костюми за заварчик - 14 бр.“, 
както и сумата на извършената доставка, начална и крайна дата и получател.

Така посочената информация е в съответствие с поставените от Възложителя изисквания 
относно технически и професионални способности и участникът удостоверява изпълнение на 
минимално поставените условия по обособена позиция 2.
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11. Относно оферта с вход. № 5300 - 22477-16/01.10.2019 г. от 10:35 часа на „СМАРТ 
БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД, ЕИК: 201741844, адрес за кореспонденция: гр. София 1616, 
кв. Бояна, ул. „Матей Преображенски“ № 6, ет. 1, ап. 2, тел: 0889 067777, e-mail: 
office@smartbusiness.bg. лице за контакти: Никола Рахнев, за обособена позиция № 1 и № 
2:

Относно обособена позиция № 1:

По отношение на изискванията към личното състояние:

>  Участника е представил еЕЕДОП за обособена позиция 1. подписан с електронен 
подпис от управителя Никола Рахнев.

При проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, комисията установи, че това 
е лицето по чл. 40, ал.1, т.1 от ППЗОП.
- правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си -  в еЕЕДОП в 
Част II: Информация за икономическия оператор, и част А: Информация за икономическия 
оператор, е представена изискуемата информация.

В Част II: Информация за икономическия оператор, част А: Информация за 
икономическия оператор, е посочено, че същият е вписан в списъка, поддържан от Агенция за 
хората с увреждания на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, под 
per. № 234, както и че участникът е „защитено предприятие“ или „социално предприятие 
или „ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на 
защитени работни мест а“. Посочен е и процента на работниците с увреждания или в 
неравностойно положение, а именно - 50 % . Така представената информация е в съответствие 
с поставените изисквания.

В Обявлението за обществената поръчка, раздел III „Правна, икономическа, финансова 
и техническа информация“, раздел 3.1) Условия за участие, възложителят е указал: „Тъй като 
доставките, предмет на обществената поръчка, попадат в Списъка на стоките и услугите по чл.
12, ал. 1 от ЗОП, Възложителят обявява обществената поръчка за запазена на основание чл. 
12 от ЗОП за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за 
стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора 
с увреждания или на хора в неравностойно положение. В нея могат да участват 
специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или стопански субекти, 
чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на 
хора в неравностойно положение, при условие че най-малко 30 на сто от списъчния им състав 
е от хора с увреждания или такива в неравностойно положение. Лицата трябва да са 
регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания най- 
малко три години преди датата на откриване на обществената поръчка. Специализирани 
предприятия или кооперации на хора с увреждания могат да участват в обществената 
поръчка, при условие че могат да изпълнят най-малко 80 на сто от нейния предмет със 
собствени машини, съоръжения и човешки ресурс. За изпълнение на условието те могат да 
ползват подизпълнители или да се позовават на капацитета на трети лица, ако 
подизпълнителите или третите лица са специализирани предприятия или кооперации на хора с 
увреждания. В процедурата могат да участват и други заинтересовани лица, но на основание 
разпоредбата на чл. 12, ал. 7 от ЗОП офертите им ще се разглеждат, само ако няма допуснати 
оферти на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания“. В 
документацията е посочено същото условие, както и че: „В случай, че участникът е
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специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, съшият предоставя 
съответната информация в част II, раздел А от ЕЕДОП“.

В представения ЕЕДОП и за двете обособени позиции участникът е посочил в част II: 
Информация за икономическия оператор, раздел А: „Информация за икономическия оператор“, 
че е защитено предприятия, както и процента на работниците е увреждания или в 
неравностойно положение - 50 % , посочен е и per. № в АХУ № 234. С така представената 
информация участникът удостоверява съответствие с поставеното изискване най-малко 30 
на сто от списъчния състав да е от хора с увреждания или такива в неравностойно 
положение, както и да е регистриран като специализирано предприятие или кооперация 
на хора с увреждания най-малко три години преди датата на откриване на обществената 
поръчка.

От така посочената информация не може да се установи изпълнено ли е другото 
изискване на закона, а именно: „могат да изпълнят най-малко 80 на сто от нейния 
предмет със собствени машини, съоръжения и човешки р е с у р с Комисията е проверила 
регистрацията на участника в регистъра на АХУ, но в регистъра не е налична информация 
относно посоченото в чл. 12 от ЗОП изискване. В същия се съдържа информация относно 
регистрационния номер, датата на регистрация, наименование, ЕИК/БУЛСТАТ, адрес, лице за 
контакт, телефон, дейности и брой служители, като посочените дейности са „консултантска 
дейност „оком п лект оване, брандиране и пакетиране на канцеларски, хигиенни и 
текстилни м а т е р и а л и „ с о ц и а л н и  у с л у г и „ У Е Б  базирани у с л у г и Предвид 
обстоятелството, че предмет на поръчката е доставка на служебно/работно облекло, 
посочените в регистъра на специализираните предприятия дейности, извършвани от участника 
„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД не съответстват на предмета на същата.

В тази връзка, с оглед внасяне на яснота относно съответствието на участника и 
представената от него оферта с изискванията на закона, както и във връзка с обстоятелството, 
че в ЕЕДОП същият е посочил, че няма да използва подизпълнители или капацитет на трети 
лица при изпълнението на поръката, на основание чл. 104, ал. 5, изр. второ от ЗОП, участникът 
следва да прецизира информацията така, че да удостовери съответствието си с посоченото в чл. 
12, ал. 6 от ЗОП. Следва да се посочи съответния % от предмета на поръчката, който ще бъде 
изпълнен със собствени съоръжения и човешки ресурс, както и че не е налице хипотезата на 
чл. 80, ал. 4 от ППЗОП.

В Част II: Информация за икономическия оператор, част Б: Информация за 
представителите на икономическия оператор #1; в поле „Ако е необходимо, посочете подробна 
информация за представителството (форми, обхват, цел...):” са посочени лицата, които 
представляват участника.

> В еЕЕДОП участника е декларирал в част II. Информация за икономическия 
оператор, в раздел „В“ и „Г“, че няма да ползва капацитета на други субекти и подизпълнител.

>  В част III в еЕЕДОП е декларирано, че не са налице основанията за изключване 
на информацията посочена в поле „А: Основания, свързани с наказателни присъди“, „Б: 
Основания, свързани с плащането на данъци или социално осигурителни вноски“, „В: 
Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално 
нарушение“, както и „Г: Специфични национални основания за изключване“

> По отношение на изискването за технически и професионални способности:
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Съгласно условията на Възложителя през последните 3 години, считано от датата на 
подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични 
или сходни с тези на настоящата обществена поръчка. Като минимално изискване за 
обособена позиция 1 е посочено, че участникът трябва да докаже за обособената позиция, за 
която участва наличие на поне една изпълнена доставка, идентична или сходна с предмета на 
позицията, за която участва, а именно: за позиция 1 минимум: доставка на риза с къс ръкав 
и/или риза с дълъг ръкав и/или пола и/или панталон и/или сако.

Участникът е декларирал в ЕЕДОП за обособена позиция 1: „Доставки на работно 
облекло и лични предпазни средства за нуждите на Община Пловдив и звената на общинска 
бюджетна издръжка“, сумата, крайната дата и получателя. Не е представена изискуемата 
информация в нейната пълнота, тъй като не е ясно какви са доставените артикули (т.е. 
отговаря ли доставката на минималното поставено изискване относно извършена 
"сходна/и доставка/и“ за поз.1, а именно -  доставка на риза с къс ръкав и/или риза с дълъг 
ръкав и/или пола и/или панталон и/или сако). Не е посочена и пълната информация относно 
периода на изпълнение, тъй като не е вписана началната дата.

От така представената еЕЕДОП информация в Част IV, Раздел В „ Технически и 
професионални способности", комисията не може да установи съответствието на 
участника с поставените изисквания, относно обособена позиция 1.

Относно обособена позиция № 2:

По отношение на изискванията към личното състояние:

>  Участника е представил еЕЕДОП за обособена позиция 2, подписан с електронен 
подпис от управителя Никола Рахнев.

При проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, комисията установи, че това 
е лицето по чл. 40, ал. 1, т. 1 от ППЗОП.
- правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си -  в еЕЕДОП в 
Част II: Информация за икономическия оператор, и част А: Информация за икономическия 
оператор, е представена изискуемата информация.

В Част II: Информация за икономическия оператор, част А: Информация за 
икономическия оператор, е посочено, че същият е вписан в списъка, поддържан от Агенция за 
хората с увреждания на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, под 
per. № 234, както и че участникът е „защитено предприятие“ или „социално предприятие 
или „ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на 
защитени работни места“. Посочен е и процента на работниците с увреждания или в 
неравностойно положение, а именно - 50 % . Така представената информация е в съответствие 
с поставените изисквания.

В Обявлението за обществената поръчка, раздел III „Правна, икономическа, финансова 
и техническа информация“, раздел 3.1) Условия за участие, възложителят е указал: „Тъй като 
доставките, предмет на обществената поръчка, попадат в Списъка на стоките и услугите по чл. 
12, ал. 1 от ЗОП, Възложителят обявява обществената поръчка за запазена на основание чл. 
12 от ЗОП за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за 
стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора 
с увреждания или на хора в неравностойно положение. В нея могат да участват 
специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или стопански субекти,



чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на 
хора в неравностойно полооюение, при условие че най-малко 30 на сто от списъчния им състав 
е от хора с увреждания или такива в неравностойно положение. Лицата трябва да са 
регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания най- 
малко три години преди датата на откриване на обществената поръчка. Специализирани 
предприятия или кооперации на хора с увреждания могат да участват в обществената 
поръчка, при условие че могат да изпълнят най-малко 80 на сто от нейния предмет със 
собствени машини, съоръжения и човешки ресурс. За изпълнение на условието те могат да 
ползват подизпълнители или да се позовават на капацитета на трети лица, ако 
подизпълнителите или третите лица са специализирани предприятия или кооперации на хора с 
увреждания. В процедурата могат да участват и други заинтересовани лица, но на основание 
разпоредбата на чл. 12, ал. 7 от ЗОП офертите им ще се разглеждат, само ако няма допуснати 
оферти на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания“. В 
документацията е посочено същото условие, както и че: „В случай, че участникът е 
специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, съшият предоставя 
съответната информация в част II. раздел А от ЕЕДОП".

В представения ЕЕДОП и за двете обособени позиции участникът е посочил в част II: 
Информация за икономическия оператор, раздел А: „Информация за икономическия оператор“, 
че е защитено предприятия, както и процента на работниците е увреждания или в 
неравностойно положение - 50 %, посочен е и per. № в АХУ № 234. С така представената 
информация участникът удостоверява съответствие с поставеното изискване най-малко 30 
на сто от списъчния състав да е от хора с увреждания или такива в неравностойно 
положение, както и да е регистриран като специализирано предприятие или кооперация 
на хора с увреждания най-малко три години преди датата на откриване на обществената 
поръчка.

От така посочената информация не може да се установи изпълнено ли е другото 
изискване на закона, а именно: „могат да изпълнят най-малко 80 на сто от нейния 
предмет със собствени машини, съоръжения и човешки ресурс“. Комисията е проверила 
регистрацията на участника в регистъра на АХУ, но в регистъра не е налична информация 
относно посоченото в чл. 12 от ЗОП изискване. В същия се съдържа информация относно 
регистрационния номер, датата на регистрация, наименование, ЕИК/БУЛСТАТ, адрес, лице за 
контакт, телефон, дейности и брой служители, като посочените дейности са „консултантска 
дейност“, „окомплектоване, брандиране и пакетиране на канцеларски, хигиенни и 
текстилни материали“, „социални услуги“, „УЕБ базирани услуги“. Предвид 
обстоятелството, че предмет на поръчката е доставка на служебно/работно облекло, 
посочените в регистъра на специализираните предприятия дейности, извършвани от участника 
„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД не съответстват на предмета на същата.

В тази връзка, с оглед внасяне на яснота относно съответствието на участника и 
представената от него оферта с изискванията на закона, както и във връзка с обстоятелството, 
че в ЕЕДОП същият е посочил, че няма да използва подизпълнители или капацитет на трети 
лица при изпълнението на поръката, на основание чл. 104, ал. 5, изр. второ от ЗОП, участникът 
следва да прецизира информацията така, че да удостовери съответствието си с посоченото в чл. 
12, ал. 6 от ЗОП. Следва да се посочи съответния % от предмета на поръчката, който ще бъде 
изпълнен със собствени съоръжения и човешки ресурс, както и че не е налице хипотезата на 
чл. 80, ал. 4 от ППЗОП.

В Част II: Информация за икономическия оператор, част Б: Информация за 
представителите на икономическия оператор #1; в поле „Ако е необходимо, посочете подробна
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информация за представителството (форми, обхват, цел...):” са посочени лицата, които 
представляват участника.

> В еЕЕДОП участника е декларирал в част И. Информация за икономическия 
оператор, в раздел „В“ и „Г“, че няма да ползва капацитета на други субекти и подизпълнител.

>  В част III в еЕЕДОП е декларирано, че не са налице основанията за изключване 
на информацията посочена в поле „А: Основания, свързани с наказателни присъди“, „Б: 
Основания, свързани с плащането на данъци или социално осигурителни вноски“, „В: 
Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално 
нарушение“, както и „Г: Специфични национални основания за изключване“

> По отношение на изискването за технически и професионални способности:

Съгласно условията на Възложителя през последните 3 години, считано от датата на 
подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични 
или сходни с тези на настоящата обществена поръчка. Като минимално изискване за 
обособена позиция 2 е посочено, че участникът трябва да докаже за обособената позиция, за 
която участва наличие на поне една изпълнена доставка, идентична или сходна с предмета на 
позицията, за която участва, а именно: за позиция 2 минимум: доставка на работен костюм 
(полугащеризон) и/или тениска и/или яке и/или манта и/или елек/грейка.

Участникът е декларирал в ЕЕДОП за обособена позиция 2: „Доставки на работно 
облекло и лични предпазни средства за нуждите на Община Пловдив и звената на общинска 
бюджетна издръжка“, сумата, крайната дата и получателя. Не е представена изискуемата 
информация в нейната пълнота, тъй като не е ясно какви са доставените артикули (т.е. 
отговаря ли доставката на минималното поставено изискване относно извършена 
"сходна/и доставка/и“ за поз. 2, а именно -  доставка на работен костюм (полугащеризон) 
и/или тениска и/или яке и/или манта и/или елек/грейка. Не е посочена и пълната 
информация относно периода на изпълнение, тъй като не е вписана началната дата.

От така представената еЕЕДОП информация в Част IV, Раздел В „ Технически и 
професионални способности”, комисията не може да установи съответствието на 
участника с поставените изисквания, относно обособена позиция 2.

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 допълнителна информация. Допълнително предоставената 
информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок 
за получаване на оферти.

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

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.
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Съгласно чл. 54, ал.8 от ППЗОП комисията уведомява участниците като им изпраща 
протокол 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.

Отговорът на участниците 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 запечатан непрозрачна опаковка.

Информацията се адресира до председателя на комисията с посочване „Отговор на писмо 
с изходящ номер“, като се посочва изходящ номер на приложното писмо за изпращане на 
настоящия протокол.

Комисията приключи работа в 11:50 ч. и насрочи следващо заседание след получаване 
на отговорите на участниците по констатациите в настоящия протокол.

Настоящият протокол се състави в един екземпляр и в съответствие с чл. 54 ал.8 от 
ППЗОП ще бъде публикуван на профила на купувача на Община Велико Търново.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...................................................
д-р Диляна Вачкова - Главен експерт в дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ в 
Община велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:

...........................................V*................................../ • .................................................................................

Юлия Ангелова - Главен експерт в дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ в 
Община Велико Търнрфр„,,

Инна Лунйева - Главец ффт^водител в ОП „Зелени системи“

........... Y 1 ..........  v ..........................
Трета Мррицова - Ю рид^нсулт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико Търново

У
СтелифГа Великова - Служител ЧР и вероизповедания в дирекция „Култура, международни
дейности и туризъм“ в Община Велико Търново
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