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П Р О Т О К О Л   № 1 
 

Днес, 07.07.2020 г. в административната сграда на ТП ДГС „Смолян”, адрес: гр. 

Смолян, бул. България №83, се проведе открито заседание на комисията, за провеждане 

на обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали, оборудване 

и принадлежности, включително и рекламни материали за нуждите на ЦУ на 

ЮЦДП – Смолян и ТП ДГС „Смолян” по обособени позиции”, съгласно Решение № 

6/29.05.2020г. година на Директора на ТП ДГС „Смолян” за откриване на процедура за 

възлагане на обществена поръчка. 

Комисията, назначена със Заповед № 149/07.07.2020 г. на Директора на ТП ДГС 

„Смолян”, със задача да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти в ТП ДГС 

„Смолян”, при стриктно спазване на разпоредбите на ЗОП за участие в открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка, започна работа в 10:00 часа в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Велизар Младенов – зам. директор на ТП ДГС „Смолян”. 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Зорка Маринова – главен счетоводител при ТП ДГС „Смолян; 

2. Инж. Гергана Шехова – лесничей при ТП ДГС „Смолян; 

3. Христо Балабанов – юрисконсулт при ТП ДГС „Смолян”; 

4. Светлана Карапаунова – домакин при ТП ДГС „Смолян”; 

 

Работата на комисията протече при следния ред: 

Длъжностно лице от деловодството на Възложителя, предаде на председателят на 

комисията входящия регистър на подадените оферти за участие (за което е съставен 

протокол), съгласно който в срока за подаване на оферти са подадени 7 (седем) оферти за 

участие в горецитираната процедура, както следва: 

1. „АТС-България”, адрес: гр. София 1729, жк. Младост 1А, ул. „Анна Ахматова” 

№9, с вх. № 1869/03.07.2020 г. постъпила в 11:20 ч., за участие в обществена поръчка с 

предмет: „Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, 

включително и рекламни материали за нуждите на ТП „ДГС Смолян” за обособена 

позиция №2 „Доставка на консумативи за офис техника”; 

2. „Кооперация „Панда” ООД, адрес: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе” 

№139, с вх. № 1871/03.07.2020 г. постъпила в 13:12 ч., за участие в обществена поръчка с 

предмет: „Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, 

включително и рекламни материали за нуждите на ТП „ДГС Смолян” по обособени 

позиции” за обособена позиция №1 „Доставка на канцеларски материали, 

оборудване и принадлежности, включително и рекламни материали” и за обособена 

позиция №2 „Доставка на консумативи за офис техника”; 

3. „Престиж Бизнес -93” ООД, адрес: гр. Благоевград, 2700, ул. „Тодор 

Александров” №37, с вх. № 1887/06.07.2020 г. постъпила в 9:28 ч. за участие в 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали, оборудване и 

принадлежности, включително и рекламни материали за нуждите на ТП „ДГС Смолян” 

по обособени позиции” за обособена позиция №1 „Доставка на канцеларски 

материали, оборудване и принадлежности, включително и рекламни материали”, 

обособена позиция №2 „Доставка на консумативи за офис техника”; 

4. „Селлекс” ЕООД, адрес: гр. София, 1113, ул. „Чарлз Дарвин” №14Б, кв. 

Изток с вх. № 1888/06.07.2020 г. постъпила в 9:48 ч. за участие в обществена поръчка с 

предмет: „Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, 

включително и рекламни материали за нуждите на ТП „ДГС Смолян” по обособени 

позиции” за обособена позиция №2 „Доставка на консумативи за офис техника”; 
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5. „Офис консумативи” ЕООД, адрес: гр. Пловдив, бул. „Кукленско шосе” №6А с 

вх. № 1890/06.07.2020 г. постъпила в 09:48 ч., за участие в обществена поръчка с 

предмет: „Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, 

включително и рекламни материали за нуждите на ТП „ДГС Смолян” по обособени 

позиции” за обособена позиция №1 „Доставка на канцеларски материали, 

оборудване и принадлежности, включително и рекламни материали” и за обособена 

позиция №2 „Доставка на консумативи за офис техника”; 

6. „Тонер Съпорт” ООД, адрес: гр. София, ул. „проф. Иван Георгов” №14 А, с вх. 

№ 1896/06.07.2020 г. постъпила в 11:30 ч., за участие в обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и 

рекламни материали за нуждите на ТП „ДГС Смолян” по обособени позиции” за 

обособена позиция № 2 „Доставка на консумативи за офис техника”; 

7. „Книжовност 96” ООД, адрес: гр. Смолян 4700, бул. „България” № 28, с вх. № 

1900/06.07.2020 г., постъпила в 16:35 ч., за участие в обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и 

рекламни материали за нуждите на ТП „ДГС Смолян” по обособени позиции” за 

обособена позиция №1 „Доставка на канцеларски материали, оборудване и 

принадлежности, включително и рекламни материали”, обособена позиция №2 

„Доставка на консумативи за офис техника”; 

Всички членове на комисията, попълниха и подписаха декларации в съответствие с 

изискването на чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

На откритото заседанието не се явиха представители на средствата за масово 

осведомяване и представители на участниците.  

Комисията извърши служебна проверка за актуалното състояние на участниците от 

електронната страница на Търговския регистър при Агенцията по вписванията към 

07.07.2020 г. 

Комисията започна отварянето на постъпилите предложения по реда на тяхното 

постъпване, както следва: 

1. „АТС-България” ООД, ЕИК 130332479, адрес: гр. София 1729, жк. Младост 

1А, ул. „Анна Ахматова” №9, представлявано от Георги Александров Александров и 

Александър Стефанов Георгиев качеството им на управители. 

Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка (плик) за участие в 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали, оборудване и 

принадлежности, включително и рекламни материали за нуждите на ТП „ДГС Смолян” 

за обособена позиция №2 „Доставка на консумативи за офис техника”. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения за 

изпълнение на поръчката и пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

2. „Кооперация „Панда” ООД, ЕИК 000885099, адрес: гр. София 1784, бул. 

„Цариградско шосе” №139, представлявано от Елка Николова Каменова-Цанкова в 

качеството си на председател. 

 Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка (плик) за участие в 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали, оборудване и 

принадлежности, включително и рекламни материали за нуждите на ТП „ДГС Смолян” 

за обособена позиция №1 „Доставка на канцеларски материали, оборудване и 

принадлежности, включително и рекламни материали” и за обособена позиция №2 

„Доставка на консумативи за офис техника”. 

 Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения за 

изпълнение на поръчката и пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

 3. „Престиж Бизнес -93” ООД, ЕИК 811130355, адрес: гр. Благоевград, 2700, ул. 

„Тодор Александров” №37,  представлявано от Любен Еленков Янев – управител и 

Георги Димитров Шапков  - управител. 

 Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка (плик) за участие в 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали, оборудване и 
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принадлежности, включително и рекламни материали за нуждите на ТП „ДГС Смолян” 

за обособена позиция №1 „Доставка на канцеларски материали, оборудване и 

принадлежности, включително и рекламни материали” и за обособена позиция №2 

„Доставка на консумативи за офис техника”. 

 Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения за 

изпълнение на поръчката и пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

 4. „Селлекс” ЕООД, ЕИК 831184289, адрес: гр. София, 1113, ул. „Чарлз Дарвин” 

№14Б, кв. Изток, представлявано от Стела Иванова Маркова-Томова – управител. 

 Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка (плик) за участие в 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали, оборудване и 

принадлежности, включително и рекламни материали за нуждите на ТП „ДГС Смолян” 

за обособена позиция №2 „Доставка на консумативи за офис техника”. 

 Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения за 

изпълнение на поръчката и пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

 5. „Офис консумативи” ЕООД, ЕИК 201417931, гр. Пловдив, 4000, р-н Южен, ул. 

„Кукленско шосе” №6-а, представлявано от Павел Димитров Стоянов и Петър Николов 

Георгиев в качеството им на управители. 

Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка (плик) за обособена 

позиция №1 „Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, 

включително и рекламни материали” и за обособена позиция №2 „Доставка на 

консумативи за офис техника” с ненарушена цялост с посочени данни в съответствие с 

изискването на Възложителя. Комисията оповести съдържанието на опаковката и 

извърши проверка за наличието на непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” за обособена позиция №1 и обособена позиция №2. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения за 

изпълнение на поръчката и пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

6. „Тонер Съпорт” ООД, ЕИК 200410097, гр. София 1220, р-н Сердика, ул.”Проф. 

Иван Георгов”  №14А, представлявано от Огнян Иванов Събев и Васил Богомилов 

Николов в качеството им на управители. 

Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка (плик) за обособена 

позиция №2 „Доставка на консумативи за офис техника” с ненарушена цялост с 

посочени данни в съответствие с изискването на Възложителя. Комисията оповести 

съдържанието на опаковката и извърши проверка за наличието на непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция №2. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения за 

изпълнение на поръчката и пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”.  

7. „Книжовност 96” ООД, ЕИК 120013472, адрес: гр. Смолян 4700, бул. 

„България” № 28, представлявано от Славчо Радославов Каракашев в качеството си на 

управител. 

 Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка (плик) за обособена 

позиция №1 „Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, 

включително и рекламни материали” и за обособена позиция №2 „Доставка на 

консумативи за офис техника” с ненарушена цялост с посочени данни в съответствие с 

изискването на Възложителя. Комисията оповести съдържанието на опаковката и 

извърши проверка за наличието на непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” за обособена позиция №1 и обособена позиция №2. 

 Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения за 

изпълнение на поръчката и пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

С това приключи публичната част от заседанието на комисията. 

На 30.07.2020г. комисията продължи своята работа в закрито заседание като 

пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП – за съответствие с 

изискванията към личното състояние на участниците и критериите за подбор. 
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В тази връзка комисията направи следните констатации: 

Оферта №1: 

Офертата на „АТС-България” ООД за обособена позиция №2 съдържа: 

1. Опис на документите за обособена позиция №2 – Приложение № 9; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на оптичен 

носител CD; 

3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и 

предложение по чл. 39, ал.3, т.1, буква „б“ от ППЗОП – Приложение № 3б; 

4. Сертификат за система за управление на качеството №024117Q31011235R2M - 

Заверено копие от  участника; 

5. Декларация по чл. 39, ал.3, т.1 „д” от ППЗОП - Приложение № 4; 

6. Декларация по чл.101, ал.11 и чл.44, ал.1 от ЗОП – Приложение №5; 

7. Непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”;  

 Документите са в съответствие с изискванията на Възложителя, валидни са като 

форма и съдържание и са подписани и подпечатани. При разглеждането на документите 

за съответствие с изискванията към личното състояния и критериите за подбор на 

участника „АТС-България” ООД, комисията установи следното: 

1. В Част III „Основания за изключване” Раздел Б: „ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ 

С ПЛАЩАНЕТО НА ДАНЪЦИ ИЛИ СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ” в 

полето „Ако съответните документи по отношение на плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски е на разположение в електронен формат, моля, 

посочете:” участникът е посочил: http://www.so-mladost.com/. 

 При проверката на посочения интернет адрес комисията установи, че в същият е 

невалиден и не е достъпен документ в електронен формат, който да доказва 

декларираното в Част III, Раздел Б от ЕЕДОП. 

2. В Част III „Основания за изключване” Раздел В: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ 

С НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНО 

НАРУШЕНИЕ
25

, „Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно, 

задълженията си в областта на екологичното, социалното или трудовото право
26

?”, 

участникът е отговорил: „НЕ”, като е посочил: www.moew.government.bg Министерство 

на околната среда и водите www.mlsp.government.bg, Министерство на труда и 

социалната политика; https://gli.government.bg ИА Главна инспекция по труда. 

  При проверката на посочените интернет адреси комисията установи, че в същите 

не се съдържа и не е достъпен документ в електронен формат, който да доказва от Част 

III, Раздел В от ЕЕДОП. 

 На основание чл.54, ал.8 и ал. 9 от ППЗОП, в срок от 5 работни дни от 

получаване на настоящия протокол, участникът по отношение на който е констатирано 

несъответствие или липса на информация, включително нередност и фактическа грешка, 

или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, 

могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 

променена и/или допълнена информация. Допълнително представената информация 

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

получаване на офертите. 

 Оферта №2: 

 Офертата на „Кооперация „Панда” ООД за обособена позиция №1 съдържа: 

1. Опис на документите за обособена позиция №1 и обособена позиция №2 – 

Приложение №9; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на оптичен 

носител CD;  

http://www.mlsp.government.bg/
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3. Декларация по чл.41 от ППЗОП; 

4. Свидетелство за съдимост на Тончо Иванов Гарушев - Заверено копие от  

участника; 

5. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и 

предложение по чл. 39, ал.3, т.1, буква „б“ от ППЗОП – Приложение № 3а; 

6. Сертификат за произход и качеството - Заверено копие от  участника; 

7. Сертификат за регистрация на „Антесто” ООД - Заверено копие от  

участника; 

8. Оторизационно писмо от „Антесто” ООД - Заверено копие от  участника; 

9. Декларация за съответствие - Заверено копие от  участника; 

10. Сертификат за произход и качеството за Рапеско Офис Продъктс - Заверено 

копие от  участника; 

11. Сертификат за произход и качеството за „Нингбо Хуубн Офис Съплайс Ко” - 

Заверено копие от  участника; 

12. Сертификат №CN/10918 ISO 9001:2015 - Заверено копие от  участника; 

13. Сертификат за произход и качеството за „Ролко” АД - Заверено копие от  

участника; 

14. Сертификат за произход и качеството за „Шанту Шантай Адхийсив Продъктс 

Фектъри Ко. ЛТД” - Заверено копие от  участника; 

15. ISO 9002 система за качество от Вербатим – 3 бр. - Заверено копие от  

участника; 

16. Сертификат за произход и качеството за стоките произвеждани от „Жежианг 

Байи Стейшън Ко. ЛТД - Заверено копие от  участника; 

17. Удостоверение за одобрен тип - Заверено копие от  участника; 

18. Сертификат за произход и качеството за стоките произвеждани от „Венжоу 

Мифиа Имп&Експ Ко., Лтд. - Заверено копие от  участника; 

19. Сертификат за произход и качеството за стоките произвеждани от „Хонгконг 

Джинбоуен индъстриал Ко., Лтд. - Заверено копие от  участника; 

20. Сертификат, че системата за управление на Т И С ТРЕЙТИНГ БЪЛГАРИЯ 

отговаря на БДС EN ISO 9001:2015 - Заверено копие от  участника; 

21. Сертификат за произход и качеството за стоките произвеждани от „Танекс 

Каджит Санай Юрунлери Тикарет ве Саната Лтд. Шти. - Заверено копие от  

участника; 

22. Сертификат за произход и качеството за стоките произвеждани от 

„Стейшънъри, Офис Продактс” - Заверено копие от  участника; 

23. Сертификат за произход и качеството за стоките „Lettura Office” - Заверено 

копие от  участника; 

24. Сертификат за произход и качеството за стоките произведени от Интерлинк 

Ентърпрайз Ко., Лтд. - Заверено копие от  участника; 

25. Сертификат за произход и качеството за стоките произведени от Фапи С.Л. 

(Fapi S.L.) - Заверено копие от  участника; 

26. Сертификат рег. Номер ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 - Заверено копие от  

участника; 

27. Анекс към сертификат ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015, сертификат рег. № 

01 100 1302231 и 01 104 1302231- Заверено копие от  участника; 
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28. Сертификат за система за управление на качеството на Бейфа Груп Ко., Лтд - 

- Заверено копие от  участника; 

29. Сертификат за произход и качество за стоките произвеждани от Шанхай 

Генмес Офис - Заверено копие от  участника; 

30. Оторизационно писмо от фирма „Цилков” ООД - Заверено копие от  

участника; 

31. Сертификат за произход и качество за стоките произвеждани от Дзянсу 

Дехуан Стейшънъри Ко., Лтд - Заверено копие от  участника;; 

32. Сертификат за произход и качество за стоките произвеждани от Елпласт 

ЕООД - Заверено копие от  участника; 

33. Удостоверение за произход и качество от Федригони С.п.А. - Заверено копие 

от  участника; 

34. Декларация по чл. 39, ал.3, т.1 „д” от ППЗОП - Приложение № 4; 

35. Декларация по чл.101, ал.11 и чл.44, ал.1 от ЗОП – Приложение №5; 

36. Непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”; 

 Документите са в съответствие с изискванията на Възложителя, валидни са като 

форма и съдържание и са подписани и подпечатани. При разглеждането на документите 

за съответствие с изискванията към личното състояния и критериите за подбор на 

участника „Кооперация „Панда” ООД за обособена позиция №1, комисията установи 

следното: 

 1. Участникът е приложил едно опис (Приложение №9) и за двете обособени 

позиции. 

 Съгласно даденото указание в Приложение №9 към документацията за всяка 

обособена позиция, за която участникът кандидатства се представя отделен опис на 

съдържащите се документи в опаковката.  

2. В Част III „Основания за изключване” Раздел Б: „ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ 

С ПЛАЩАНЕТО НА ДАНЪЦИ ИЛИ СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ”, 

„Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно, задълженията си в 

областта на екологичното, социалното или трудовото право
26

?” (Ако съответните 

документи по отношение на плащането на данъци или социалноосигурителни вноски е на 

разположение в електронен формат, моля, посочете), участникът е посочил: Относно 

задълженията, опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите 
http://www3.moew.government.bg/. 

При проверката на посочения интернет адрес комисията установи, че в същият не 

съдържа и не е достъпен документ в електронен формат, който да доказва от Част III, 

Раздел Б от ЕЕДОП. 

3. В Част IV: „Критерии за подбор” В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 

СПОСОБНОСТИ, т.4, участникът е посочил „ДА” на следното: 4) При изпълнение на 

поръчката той ще бъде в състояние да прилага следните системи за управление и за 

проследяване на веригата на доставка: и следните данни: Сертификат ISO 9001:2015 

Дата на издаване: 16 Юли 2019 Дата на валидност: 8 Ноември 2021, Сертификат 

номер: 10206260.  
В условията за участие Възложителят е посочил в Раздел V. ЕЕДОП, 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА, 

ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ, т.1. Заявлението за 

участие включва най-малко следните документи: ….. „В случай, че участник 

установи, че в обществената поръчка не е поставено изискване, което присъства в 

ЕЕДОП, то той не попълва полето”. 
4. В Част IV: „Критерии за подбор” В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 

СПОСОБНОСТИ, т.7, участникът е посочил „ДА” на следното: „При изпълнение на 

поръчката икономическият оператор ще може да приложи следните мерки за управление 
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на околната среда: и следните данни: Сертификат ISO 9001:2015 Дата на издаване: 16 

Юли 2019 Дата на валидност: 8 Ноември 2021, Сертификат номер: 10206260.  
 

В условията за участие Възложителят е посочил в V. ЕЕДОП, СЪДЪРЖАНИЕ 

НА ОФЕРТИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА, ПОДАВАНЕ НА 

ОФЕРТАТА НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ, т.1. Заявлението за участие включва най-

малко следните документи: ….. „В случай, че участник установи, че в 

обществената поръчка не е поставено изискване, което присъства в ЕЕДОП, то 

той не попълва полето”. 

 

5. В Част IV „Критерии за подбор” В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 

СПОСОБНОСТИ, т.11, участникът е отговорил „ДА” на въпроса: „За обществени 

поръчки за доставки: Икономическият оператор ще достави изискваните мостри, 

описания или снимки на продуктите, които не трябва да са придружени от 

сертификати за автентичност. Ако е приложимо, икономическият оператор 

декларира, че ще осигури изискваните сертификати за автентичност”.  

В условията за участие Възложителят е посочил в Раздел V. ЕЕДОП, 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА, 

ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ, т.1. Заявлението за 

участие включва най-малко следните документи: ….. „В случай, че участник 

установи, че в обществената поръчка не е поставено изискване, което присъства в 

ЕЕДОП, то той не попълва полето”. 

6. В Част IV: „Критерии за подбор” В: ТЕХНИЧЕСКИ И 

ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ, т.12, участникът е отговорил „ДА” на 

въпроса: „Икономическият оператор може ли да представи изискваните 

сертификати, изготвени от официално признати институции или агенции по контрол 

на качеството, доказващи съответствието на продуктите, които могат да бъдат 

ясно идентифицирани чрез позоваване на технически спецификации или стандарти, 

посочени в обявлението или в документацията за поръчката?” 

В условията за участие Възложителят е посочил в V. ЕЕДОП, СЪДЪРЖАНИЕ НА 

ОФЕРТИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА, ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА НА 

ХАРТИЕН НОСИТЕЛ, т.1. Заявлението за участие включва най-малко следните 

документи: ….. „В случай, че участник установи, че в обществената поръчка не е 

поставено изискване, което присъства в ЕЕДОП, то той не попълва полето”. 

7. В Част IV: Критерии за подбор, раздел Г: СТАНДАРТИ ЗА 

ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО 

УПРАВЛЕНИЕ, участникът е отговорил „ДА” на въпроса: „Икономическият 

оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи 

и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване 

на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания.” и е 

посочил следните данни: Сертификат ISO 9001:2015 Дата на издаване: 16 Юли 2019 

Дата на валидност: 8 Ноември 2021, Сертификат номер: 10206260.  

В условията за участие Възложителят е посочил в Раздел V. ЕЕДОП, 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА, 

ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ, т.1. Заявлението за 

участие включва най-малко следните документи: ….. „В случай, че участник 

установи, че в обществената поръчка не е поставено изискване, което присъства в 

ЕЕДОП, то той не попълва полето”. 

8. В Част IV: Критерии за подбор, раздел Г: СТАНДАРТИ ЗА 

ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО 

УПРАВЛЕНИЕ, участникът е отговорил „ДА” на въпроса: „Икономическият оператор 

ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, 

че икономическият оператор отговаря на задължителните стандарти или системи 

за екологично управление? и е посочил следните данни: Сертификат ISO 14001:2015, 

Дата на издаване: 16 Юли 2019, Дата на валидност: 23 Август 2021, Сертификат номер: 

10206266. Издаден: Lloyd's Registeг ЕМЕА Bгanch за и от името на: Lloyd's Registeг 

Quality Assurance Ltd. 
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В условията за участие Възложителят е посочил в Раздел V. ЕЕДОП, 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА, 

ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ, т.1. Заявлението за 

участие включва най-малко следните документи: ….. „В случай, че участник 

установи, че в обществената поръчка не е поставено изискване, което присъства в 

ЕЕДОП, то той не попълва полето”. 

 На основание чл.54, ал.8 и ал. 9 от ППЗОП, в срок от 5 работни дни от получаване 

на настоящия протокол, участникът по отношение на който е констатирано 

несъответствие или липса на информация, включително нередност и фактическа грешка, 

или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, 

могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 

променена и/или допълнена информация. Допълнително представената информация 

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

получаване на офертите. 

 Офертата на „Кооперация „Панда” ООД за обособена позиция №2 съдържа: 

1. Опис на документите за обособена позиция №1 и обособена позиция №2 – 

Приложение №9; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на оптичен 

носител CD;  

3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и 

предложение по чл. 39, ал.3, т.1, буква „б“ от ППЗОП – Приложение № 3б; 

4. Оторизационно писмо от Прайм Съксес Къмпани Лимитид (PSC) - Заверено 

копие от  участника; 

5. Удостоверително писмо от Прайм Съксес Къмпани Лимитид (PSC - Заверено 

копие от  участника; 

6. Писмо за потвърждение от Прайм Съксес Къмпани Лимитид (PSC) - Заверено 

копие от  участника; 

7. Декларация по чл. 39, ал.3, т.1 „д” от ППЗОП - Приложение № 4; 

8. Декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП – Приложение №5; 

9. Непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”; 

 Документите са в съответствие с изискванията на Възложителя, валидни са като 

форма и съдържание и са подписани и подпечатани. При разглеждането на документите 

за съответствие с изискванията към личното състояния и критериите за подбор на 

участника „Кооперация „Панда” ООД за обособена позиция №2, комисията установи 

следното: 

1. В Част III „Основания за изключване” Раздел Б: „ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ 

С ПЛАЩАНЕТО НА ДАНЪЦИ ИЛИ СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ”, 

„Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно, задълженията си в 

областта на екологичното, социалното или трудовото право
26

?” (Ако съответните 

документи по отношение на плащането на данъци или социалноосигурителни вноски е на 

разположение в електронен формат, моля, посочете), участникът е посочил: Относно 

задълженията, опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите 
http://www3.moew.government.bg/. 

При проверката на посочения интернет адрес комисията установи, че в същият не 

съдържа и не е достъпен документ в електронен формат, който да доказва от Част III, 

Раздел Б от ЕЕДОП. 

2. В Част IV: „Критерии за подбор” В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 

СПОСОБНОСТИ, т.4, участникът е посочил „ДА” на следното: 4) При изпълнение на 

поръчката той ще бъде в състояние да прилага следните системи за управление и за 

проследяване на веригата на доставка: и следните данни: Сертификат ISO 9001:2015 

Дата на издаване: 16 Юли 2019 Дата на валидност: 8 Ноември 2021, Сертификат 

номер: 10206260.  
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В условията за участие Възложителят е посочил в Раздел V. ЕЕДОП, 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА, 

ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ, т.1. Заявлението за 

участие включва най-малко следните документи: ….. „В случай, че участник 

установи, че в обществената поръчка не е поставено изискване, което присъства в 

ЕЕДОП, то той не попълва полето”. 
3. В Част IV: „Критерии за подбор” В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 

СПОСОБНОСТИ, т.7, участникът е посочил „ДА” на следното: „При изпълнение на 

поръчката икономическият оператор ще може да приложи следните мерки за управление 

на околната среда: и следните данни: Сертификат ISO 9001:2015 Дата на издаване: 16 

Юли 2019 Дата на валидност: 8 Ноември 2021, Сертификат номер: 10206260.  
В условията за участие Възложителят е посочил в Раздел V. ЕЕДОП, 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА, 

ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ, т.1. Заявлението за 

участие включва най-малко следните документи: ….. „В случай, че участник 

установи, че в обществената поръчка не е поставено изискване, което присъства в 

ЕЕДОП, то той не попълва полето”. 
4. В Част IV „Критерии за подбор” В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 

СПОСОБНОСТИ, т.11, участникът е отговорил „ДА” на въпроса: „За обществени 

поръчки за доставки: Икономическият оператор ще достави изискваните мостри, 

описания или снимки на продуктите, които не трябва да са придружени от 

сертификати за автентичност. Ако е приложимо, икономическият оператор 

декларира, че ще осигури изискваните сертификати за автентичност”.  

В условията за участие Възложителят е посочил в Раздел V. ЕЕДОП, 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА, 

ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ, т.1. Заявлението за 

участие включва най-малко следните документи: ….. „В случай, че участник 

установи, че в обществената поръчка не е поставено изискване, което присъства в 

ЕЕДОП, то той не попълва полето”. 
5. В Част IV: „Критерии за подбор” В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 

СПОСОБНОСТИ, т.12, участникът е отговорил „ДА” на въпроса: „Икономическият 

оператор може ли да представи изискваните сертификати, изготвени от официално 

признати институции или агенции по контрол на качеството, доказващи 

съответствието на продуктите, които могат да бъдат ясно идентифицирани чрез 

позоваване на технически спецификации или стандарти, посочени в обявлението или в 

документацията за поръчката?” 

В условията за участие Възложителят е посочил в Раздел V. ЕЕДОП, 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА, 

ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ, т.1. Заявлението за 

участие включва най-малко следните документи: ….. „В случай, че участник 

установи, че в обществената поръчка не е поставено изискване, което присъства в 

ЕЕДОП, то той не попълва полето”. 
6. В Част IV: Критерии за подбор, раздел Г: СТАНДАРТИ ЗА 

ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО 

УПРАВЛЕНИЕ, участникът е отговорил „ДА” на въпроса: „Икономическият 

оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи 

и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване 

на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания.” и е 

посочил следните данни: Сертификат ISO 9001:2015 Дата на издаване: 16 Юли 2019 

Дата на валидност: 8 Ноември 2021, Сертификат номер: 10206260.  

В условията за участие Възложителят е посочил в Раздел V. ЕЕДОП, 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА, 

ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ, т.1. Заявлението за 

участие включва най-малко следните документи: ….. „В случай, че участник 

установи, че в обществената поръчка не е поставено изискване, което присъства в 

ЕЕДОП, то той не попълва полето”. 
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7. В Част IV: Критерии за подбор, раздел Г: СТАНДАРТИ ЗА 

ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО 

УПРАВЛЕНИЕ, участникът е отговорил „ДА” на въпроса: „Икономическият оператор 

ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, 

че икономическият оператор отговаря на задължителните стандарти или системи 

за екологично управление? Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други 

доказателства относно стандартите или системите за екологично управление 

могат да бъдат представени” и е посочил следните данни: Сертификат ISO 

14001:2015, Дата на издаване: 16 Юли 2019, Дата на валидност: 23 Август 2021, 

Сертификат номер: 10206266. Издаден: Lloyd's Registeг ЕМЕА Bгanch за и от името на: 

Lloyd's Registeг Quality Assurance Ltd. 

В условията за участие Възложителят е посочил в Раздел V. ЕЕДОП, 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА, 

ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ, т.1. Заявлението за 

участие включва най-малко следните документи: ….. „В случай, че участник 

установи, че в обществената поръчка не е поставено изискване, което присъства в 

ЕЕДОП, то той не попълва полето”. 

 На основание чл.54, ал.8 и ал. 9 от ППЗОП, в срок от 5 работни дни от 

получаване на настоящия протокол, участникът по отношение на който е констатирано 

несъответствие или липса на информация, включително нередност и фактическа грешка, 

или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, 

могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 

променена и/или допълнена информация. Допълнително представената информация 

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

получаване на офертите. 

 Оферта №3: 

 Офертата на „Престиж Бизнес -93” ООД за обособена позиция №1 съдържа: 

1. Опис на документите за обособена позиция №1 и обособена позиция №2 – 

Приложение №9; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на оптичен 

носител CD;  

3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и 

предложение по чл. 39, ал.3, т.1, буква „б“ от ППЗОП – Приложение № 3а; 

4. Протокол от изпитване №427/17.02.2017 г. - Заверено копие от  участника; 

5. Протокол от изпитване №1646/06.07.2017 г. - Заверено копие от  участника; 

6. Декларация за качество на предлаганите продукти - Заверено копие от  

участника; 

7. Сертификат на система за управление съгласно БДС EN ISO 9001:2015 -

Заверено копие от  участника; 

8. Списък канцеларски материали и офис консумативи – „Престиж бизнес 93” 

ООД – Заверен от  участника; 

9. Декларация по чл. 39, ал.3, т.1 „д” от ППЗОП - Приложение № 4; 

10. Декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП – Приложение №5; 

11. Непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”; 

 Документите са в съответствие с изискванията на Възложителя, валидни са като 

форма и съдържание и са подписани и подпечатани. При разглеждането на документите 

за съответствие с изискванията към личното състояния и критериите за подбор на 

участника „Престиж Бизнес -93” ООД за обособена позиция №1, комисията установи 

следното: 
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 1. Участникът е приложил едно опис (Приложение №9) и за двете обособени 

позиции. 

 Съгласно даденото указание в Приложение №9 към документацията за всяка 

обособена позиция, за която участникът кандидатства се представя отделен опис на 

съдържащите се документи в опаковката. 

 

2. В Част III: Критерии за подбор, раздел А: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С 

НАКАЗАТЕЛНИ ПРИСЪДИ, участникът е отговорил „НЕ” на въпроса: Издадена ли е 

по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия 

административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го 

представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, 

окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е 

произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага 

период на изключване, пряко определен в присъдата? Ако съответните документи са 

на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, 

издаващи документа, точно позоваване на документа), участникът е посочил 

следното: [https://cs.mjs.bg/][Министерство на правосъдието]
19 

 

При проверката на посочения интернет адрес комисията установи, че същият е 

несъществуващ и не се съдържа и не е достъпен документ в електронен формат, който да 

доказва от Част III, Раздел А от ЕЕДОП. 

3. В Част IV: „Критерии за подбор” В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 

СПОСОБНОСТИ, т.12, участникът е отговорил „ДА” на въпроса: „Икономическият 

оператор може ли да представи изискваните сертификати, изготвени от официално 

признати институции или агенции по контрол на качеството, доказващи 

съответствието на продуктите, които могат да бъдат ясно идентифицирани чрез 

позоваване на технически спецификации или стандарти, посочени в обявлението или в 

документацията за поръчката?” 

 В условията за участие Възложителят е посочил в Раздел V. ЕЕДОП, 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА, 

ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ, т.1. Заявлението за участие 

включва най-малко следните документи: ….. „В случай, че участник установи, че в 

обществената поръчка не е поставено изискване, което присъства в ЕЕДОП, то той не 

попълва полето”. 

 4. В Част IV: Критерии за подбор, раздел Г: СТАНДАРТИ ЗА 

ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО 

УПРАВЛЕНИЕ, участникът е отговорил „ДА” на въпроса: „Икономическият 

оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи 

и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване 

на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания.” 

 В условията за участие Възложителят е посочил в Раздел V. ЕЕДОП, 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА, 

ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ, т.1. Заявлението за 

участие включва най-малко следните документи: ….. „В случай, че участник 

установи, че в обществената поръчка не е поставено изискване, което присъства в 

ЕЕДОП, то той не попълва полето”. 

5. В Част IV: Критерии за подбор, раздел Г: СТАНДАРТИ ЗА 

ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО 

УПРАВЛЕНИЕ, участникът е отговорил „ДА” на въпроса: „Икономическият оператор 

ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, 

че икономическият оператор отговаря на задължителните стандарти или системи 

за екологично управление? Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други 

доказателства относно стандартите или системите за екологично управление 

могат да бъдат представени”. 

 В условията за участие Възложителят е посочил в Раздел V. ЕЕДОП, 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА, 
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ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ, т.1. Заявлението за 

участие включва най-малко следните документи: ….. „В случай, че участник 

установи, че в обществената поръчка не е поставено изискване, което присъства в 

ЕЕДОП, то той не попълва полето”. 

 6. В Част IV: Критерии за подбор, раздел Г: СТАНДАРТИ ЗА 

ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО 

УПРАВЛЕНИЕ, участникът е отговорил „НЕ” на въпроса: „Икономическият 

оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи 

и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване 

на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания.” 

 В условията за участие Възложителят е посочил в Раздел V. ЕЕДОП, 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА, 

ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ, т.1. Заявлението за 

участие включва най-малко следните документи: ….. „В случай, че участник 

установи, че в обществената поръчка не е поставено изискване, което присъства в 

ЕЕДОП, то той не попълва полето”. 

 На основание чл.54, ал.8 и ал. 9 от ППЗОП, в срок от 5 работни дни от 

получаване на настоящия протокол, участникът по отношение на който е констатирано 

несъответствие или липса на информация, включително нередност и фактическа грешка, 

или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, 

могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 

променена и/или допълнена информация. Допълнително представената информация 

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

получаване на офертите. 

 Офертата на „Престиж Бизнес -93” ООД за обособена позиция №2 съдържа: 

1. Опис на документите за обособена позиция №1 и обособена позиция №2 – 

Приложение №9; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на оптичен 

носител CD;  

3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и 

предложение по чл. 39, ал.3, т.1, буква „б“ от ППЗОП – Приложение № 3б; 

4. Удостоверение за система за управление с номер 3161-2006-AQ-RGC-RvA - 

Заверено копие от  участника; 

5. Сертификат за управление съгласно: БДС EN ISO 9001:2015 - Заверено копие 

от  участника; 

6. Списък на предложените артикули по техническата спецификация - Заверено 

копие от  участника; 

7. Декларация по чл. 39, ал.3, т.1 „д” от ППЗОП - Приложение № 4; 

8. Декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП – Приложение №5; 

9. Непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”; 

Документите са в съответствие с изискванията на Възложителя, валидни са като 

форма и съдържание и са подписани и подпечатани. При разглеждането на документите 

за съответствие с изискванията към личното състояния и критериите за подбор на 

участника „Престиж Бизнес -93” ООД за обособена позиция №2, комисията установи 

следното: 

1. В Част III: Критерии за подбор, раздел А: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С 

НАКАЗАТЕЛНИ ПРИСЪДИ, участникът е отговорил „НЕ” на въпроса: Издадена ли е 

по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия 

административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го 

представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, 
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окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е 

произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага 

период на изключване, пряко определен в присъдата? Ако съответните документи са 

на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, 

издаващи документа, точно позоваване на документа), участникът е посочил 

следното: [https://cs.mjs.bg/][Министерство на правосъдието]
19 

 

При проверката на посочения интернет адрес комисията установи, че същият е 

несъществуващ и не се съдържа и не е достъпен документ в електронен формат, който да 

доказва от Част III, Раздел А от ЕЕДОП. 

2. В Част IV: „Критерии за подбор” В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 

СПОСОБНОСТИ, т.12, участникът е отговорил „ДА” на въпроса: „Икономическият 

оператор може ли да представи изискваните сертификати, изготвени от официално 

признати институции или агенции по контрол на качеството, доказващи 

съответствието на продуктите, които могат да бъдат ясно идентифицирани чрез 

позоваване на технически спецификации или стандарти, посочени в обявлението или в 

документацията за поръчката?” 

 В условията за участие Възложителят е посочил в Раздел V. ЕЕДОП, 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА, 

ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ, т.1. Заявлението за 

участие включва най-малко следните документи: ….. „В случай, че участник 

установи, че в обществената поръчка не е поставено изискване, което присъства в 

ЕЕДОП, то той не попълва полето”. 

 

 3. В Част IV: Критерии за подбор, раздел Г: СТАНДАРТИ ЗА 

ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО 

УПРАВЛЕНИЕ, участникът е отговорил „ДА” на въпроса: „Икономическият 

оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи 

и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване 

на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания.” 

 В условията за участие Възложителят е посочил в V. ЕЕДОП, СЪДЪРЖАНИЕ 

НА ОФЕРТИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА, ПОДАВАНЕ НА 

ОФЕРТАТА НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ, т.1. Заявлението за участие включва най-

малко следните документи: ….. „В случай, че участник установи, че в 

обществената поръчка не е поставено изискване, което присъства в ЕЕДОП, то 

той не попълва полето”. 

4. В Част IV: Критерии за подбор, раздел Г: СТАНДАРТИ ЗА 

ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО 

УПРАВЛЕНИЕ, участникът е отговорил „ДА” на въпроса: „Икономическият оператор 

ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, 

че икономическият оператор отговаря на задължителните стандарти или системи 

за екологично управление? Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други 

доказателства относно стандартите или системите за екологично управление 

могат да бъдат представени”. 

 В условията за участие Възложителят е посочил в V. ЕЕДОП, СЪДЪРЖАНИЕ 

НА ОФЕРТИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА, ПОДАВАНЕ НА 

ОФЕРТАТА НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ, т.1. Заявлението за участие включва най-

малко следните документи: ….. „В случай, че участник установи, че в 

обществената поръчка не е поставено изискване, което присъства в ЕЕДОП, то 

той не попълва полето”. 

 5. В Част IV: Критерии за подбор, раздел Г: СТАНДАРТИ ЗА 

ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО 

УПРАВЛЕНИЕ, участникът е отговорил „НЕ” на въпроса: „Икономическият 

оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи 

и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване 

на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания.” 
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 В условията за участие Възложителят е посочил в Раздел V. ЕЕДОП, 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА, 

ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ, т.1. Заявлението за 

участие включва най-малко следните документи: ….. „В случай, че участник 

установи, че в обществената поръчка не е поставено изискване, което присъства в 

ЕЕДОП, то той не попълва полето”. 

 На основание чл.54, ал.8 и ал. 9 от ППЗОП, в срок от 5 работни дни от 

получаване на настоящия протокол, участникът по отношение на който е констатирано 

несъответствие или липса на информация, включително нередност и фактическа грешка, 

или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, 

могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 

променена и/или допълнена информация. Допълнително представената информация 

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

получаване на офертите. 

 Оферта №4: 

 Офертата на „Селлекс” ЕООД за обособена позиция №2 съдържа: 

1. Опис на документите за обособена позиция №2 – Приложение №9; 

2. Оптичен носител - CD;  

3. ЕЕДОП на хартиен носител; 

4. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и 

предложение по чл. 39, ал.3, т.1, буква „б“ от ППЗОП – Приложение № 3б; 

5. Декларация по чл. 39, ал.3, т.1 „д” от ППЗОП - Приложение № 4; 

6. Декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП – Приложение №5; 

7. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – 

Приложение №7; 

8. Писмо – Предимства и аргументи; 

9. Каталог Prime Success Company Limited; 

10. Непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”; 

 Документите са в съответствие с изискванията на Възложителя, валидни са като 

форма и съдържание и са подписани и подпечатани. При разглеждането на документите 

за съответствие с изискванията към личното състояния и критериите за подбор на 

участника „Селлекс” ЕООД за обособена позиция №2, комисията установи следното: 

 1. При проверка на съдържанието на Оптичен носител – CD, комисията 

установи, че в него не се съдържа ЕЕДОП. 

 На основание чл. 67, ал.4 от ЗОП Единният европейски документ за обществени 

поръчки се представя задължително в електронен вид.  

 ЕЕДОП се представя от участниците само в електронен вид, на подходящ 

оптичен носител (например CD, DVD или др.). 

 На основание чл.54, ал.8 и ал. 9 от ППЗОП, в срок от 5 работни дни от 

получаване на настоящия протокол, участникът по отношение на който е констатирано 

несъответствие или липса на информация, включително нередност и фактическа грешка, 

или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, 

могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 

променена и/или допълнена информация. Допълнително представената информация 

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

получаване на офертите. 
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 Оферта № 5 

 Офертата на „Офис консумативи” ЕООД за обособена позиция №1 съдържа: 

1. Опис на документите за обособена позиция № 1 – Приложение №9; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за обособена 

позиция №1 на оптичен носител CD; 

3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и 

предложение по чл. 39, ал.3, т.1, буква „б“ от ППЗОП – Приложение №3а; 

4. Протокол от изпитване №958/17.04.2019 г. - Заверено копие от  участника; 

5. Сертификат за съответствие Centrum - Заверено копие от  участника; 

6. Система за управление на качеството Ningbo Beilun Epene. Stationery Co., Ltd - 

Заверено копие от  участника; 

7. Сертификат за регистрация - Заверено копие от  участника; 

8. Сертификат ISO 9001:2008 - Заверено копие от  участника; 

9. Сертификат ISO 9001:2015 №85100 001 17064 - Заверено копие от  участника; 

10. Сертификат за система за управление на качеството от РОУВЪР РАЙТИНГ 

ИНСТРУМЪНС - Заверено копие от  участника; 

11. Сертификат за регистрация №118 07 QU 0097-08 ROM - Заверено копие от  

участника; 

12. Декларация по чл. 39, ал.3, т.1 „д” от ППЗОП - Приложение № 4; 

13. Декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП – Приложение №5; 

14. Непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

 Документите са в съответствие с изискванията на Възложителя, валидни са като 

форма и съдържание и са подписани и подпечатани. При разглеждането на документите 

за съответствие с изискванията към личното състояния и критериите за подбор на 

участника „Офис консумативи” ЕООД за обособена позиция №1, комисията установи 

следното: 

1. В Част IV: „Критерии за подбор” В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 

СПОСОБНОСТИ, т.12, участникът е отговорил „ДА” на въпроса: „Икономическият 

оператор може ли да представи изискваните сертификати, изготвени от официално 

признати институции или агенции по контрол на качеството, доказващи съответствието 

на продуктите, които могат да бъдат ясно идентифицирани чрез позоваване на 

технически спецификации или стандарти, посочени в обявлението или в документацията 

за поръчката?” 

 В условията за участие Възложителят е посочил в Раздел V. ЕЕДОП, 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА, 

ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ, т.1. Заявлението за участие 

включва най-малко следните документи: ….. „В случай, че участник установи, че в 

обществената поръчка не е поставено изискване, което присъства в ЕЕДОП, то той не 

попълва полето”. 

 2. В Част IV: Критерии за подбор, раздел Г: СТАНДАРТИ ЗА 

ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО 

УПРАВЛЕНИЕ, участникът е отговорил „ДА” на въпроса: „Икономическият 

оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи 

и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване 

на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания.” 

 В условията за участие Възложителят е посочил в Раздел V. ЕЕДОП, 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА, 

ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ, т.1. Заявлението за 

участие включва най-малко следните документи: ….. „В случай, че участник 
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установи, че в обществената поръчка не е поставено изискване, което присъства в 

ЕЕДОП, то той не попълва полето”. 

3. В Част IV: Критерии за подбор, раздел Г: СТАНДАРТИ ЗА 

ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО 

УПРАВЛЕНИЕ, участникът е отговорил „ДА” на въпроса: „Икономическият оператор 

ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, 

че икономическият оператор отговаря на задължителните стандарти или системи 

за екологично управление? Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други 

доказателства относно стандартите или системите за екологично управление 

могат да бъдат представени”. 

 В условията за участие Възложителят е посочил в Раздел V. ЕЕДОП, 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА, 

ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ, т.1. Заявлението за 

участие включва най-малко следните документи: ….. „В случай, че участник 

установи, че в обществената поръчка не е поставено изискване, което присъства в 

ЕЕДОП, то той не попълва полето”. 

4. В Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати, участникът 

е отговорил „НЕ” на въпроса: „Той изпълнява целите и недискриминационните 

критерии или правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят на 

кандидатите по следния начин: В случай, че се изискват някои сертификати или други 

форми на документални доказателства, моля, посочете за всеки от тях, дали 

икономическият оператор разполага с изискваните документи:”  

 В условията за участие Възложителят е посочил в Раздел V. ЕЕДОП, 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА, 

ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ, т.1. Заявлението за 

участие включва най-малко следните документи: ….. „В случай, че участник 

установи, че в обществената поръчка не е поставено изискване, което присъства в 

ЕЕДОП, то той не попълва полето”. 

 На основание чл.54, ал.8 и ал. 9 от ППЗОП, в срок от 5 работни дни от 

получаване на настоящия протокол, участникът по отношение на който е констатирано 

несъответствие или липса на информация, включително нередност и фактическа грешка, 

или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, 

могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 

променена и/или допълнена информация. Допълнително представената информация 

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

получаване на офертите. 

 Офертата на „Офис консумативи” ЕООД за обособена позиция №2 съдържа: 

1. Опис на документите за обособена позиция № 2 – Приложение №9; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за обособена 

позиция №2 на оптичен носител CD; 

3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и 

предложение по чл. 39, ал.3, т.1, буква „б“ от ППЗОП – Приложение №3б; 

4. Сертификат за одобрение ISO 9001 № 10116Q19181ROS- Заверено копие от  

участника;  

5. Декларация по чл. 39, ал.3, т.1 „д” от ППЗОП - Приложение № 4; 

6. Декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП – Приложение №5; 

7. Непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

 Документите са в съответствие с изискванията на Възложителя, валидни са като 

форма и съдържание и са подписани и подпечатани. При разглеждането на документите 

за съответствие с изискванията към личното състояния и критериите за подбор на 

участника „Офис консумативи” ЕООД за обособена позиция №2, комисията установи 

следното: 
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1. В Част IV: „Критерии за подбор” В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 

СПОСОБНОСТИ, т.12, участникът е отговорил „ДА” на въпроса: „Икономическият 

оператор може ли да представи изискваните сертификати, изготвени от официално 

признати институции или агенции по контрол на качеството, доказващи съответствието 

на продуктите, които могат да бъдат ясно идентифицирани чрез позоваване на 

технически спецификации или стандарти, посочени в обявлението или в документацията 

за поръчката?” 

 В условията за участие Възложителят е посочил в Раздел V. ЕЕДОП, 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА, 

ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ, т.1. Заявлението за участие 

включва най-малко следните документи: ….. „В случай, че участник установи, че в 

обществената поръчка не е поставено изискване, което присъства в ЕЕДОП, то той не 

попълва полето”. 

 2. В Част IV: Критерии за подбор, раздел Г: СТАНДАРТИ ЗА 

ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО 

УПРАВЛЕНИЕ, участникът е отговорил „ДА” на въпроса: „Икономическият 

оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи 

и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване 

на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания.” 

 В условията за участие Възложителят е посочил в Раздел V. ЕЕДОП, 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА, 

ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ, т.1. Заявлението за 

участие включва най-малко следните документи: ….. „В случай, че участник 

установи, че в обществената поръчка не е поставено изискване, което присъства в 

ЕЕДОП, то той не попълва полето”. 

3. В Част IV: Критерии за подбор, раздел Г: СТАНДАРТИ ЗА 

ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО 

УПРАВЛЕНИЕ, участникът е отговорил „ДА” на въпроса: „Икономическият оператор 

ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, 

че икономическият оператор отговаря на задължителните стандарти или системи 

за екологично управление? Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други 

доказателства относно стандартите или системите за екологично управление 

могат да бъдат представени”. 

 В условията за участие Възложителят е посочил в Раздел V. ЕЕДОП, 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА, 

ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ, т.1. Заявлението за 

участие включва най-малко следните документи: ….. „В случай, че участник 

установи, че в обществената поръчка не е поставено изискване, което присъства в 

ЕЕДОП, то той не попълва полето”. 

4. В Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати, участникът 

е отговорил „НЕ” на въпроса:  „Той изпълнява целите и недискриминационните 

критерии или правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят на 

кандидатите по следния начин: В случай, че се изискват някои сертификати или други 

форми на документални доказателства, моля, посочете за всеки от тях, дали 

икономическият оператор разполага с изискваните документи:”  

 В условията за участие Възложителят е посочил в Раздел V. ЕЕДОП, 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА, 

ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ, т.1. Заявлението за 

участие включва най-малко следните документи: ….. „В случай, че участник 

установи, че в обществената поръчка не е поставено изискване, което присъства в 

ЕЕДОП, то той не попълва полето”. 

 На основание чл.54, ал.8 и ал. 9 от ППЗОП, в срок от 5 работни дни от 

получаване на настоящия протокол, участникът по отношение на който е констатирано 

несъответствие или липса на информация, включително нередност и фактическа грешка, 

или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, 

могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 
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променена и/или допълнена информация. Допълнително представената информация 

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

получаване на офертите. 

 Оферта № 6 

 Офертата на „Тонер Съпорт” ООД за обособена позиция №2 съдържа: 

1. Опис на документите за обособена позиция № 2 – Приложение №9; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за обособена 

позиция №2 на оптичен носител CD; 

3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и 

предложение по чл. 39, ал.3, т.1, буква „б“ от ППЗОП – Приложение №3б; 

4. Декларация по чл. 39, ал.3, т.1 „д” от ППЗОП - Приложение № 4; 

5. Декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП – Приложение №5; 

6. Декларация за конфиденциалност по чл.102 от ЗОП; 

7. Свидетелство за съдимост - Заверено копие от  участника; 

8. Декларация за съответствие в съответствие с ISO /IEC 17050-1 и EN 17050-1 

за продукт наименование: BLACKBOARD, модел: C-EXV 33 - Заверено 

копие от  участника; 

9. Декларация за съответствие в съответствие с ISO /IEC 17050-1 и EN 17050-1 

за продукт наименование: BLACKBOARD, модел: Cartrige 718 Bk - Заверено 

копие от  участника; 

10. Декларация за съответствие в съответствие с ISO /IEC 17050-1 и EN 17050-1 

за продукт наименование: BLACKBOARD, модел: Cartrige 718 C, M, Y - 

Заверено копие от  участника; 

11. Декларация за съответствие в съответствие с ISO /IEC 17050-1 и EN 17050-1 

за продукт наименование: BLACKBOARD, модел: Cartrige 719 - Заверено 

копие от  участника; 

12. Декларация за съответствие в съответствие с ISO /IEC 17050-1 и EN 17050-1 

за продукт наименование: BLACKBOARD, модел: 106R02182 - Заверено 

копие от  участника; 

13. Декларация за съответствие в съответствие с ISO /IEC 17050-1 и EN 17050-1 

за продукт наименование: BLACKBOARD, модел: 106R01485 - Заверено 

копие от  участника; 

14. Декларация за съответствие в съответствие с ISO /IEC 17050-1 и EN 17050-1 

за продукт наименование: BLACKBOARD, модел: MLT-D116L/SU828A - 

Заверено копие от  участника; 

15. Декларация за съответствие в съответствие с ISO /IEC 17050-1 и EN 17050-1 

за продукт наименование: BLACKBOARD, модел: CE285A - Заверено копие 

от  участника; 

16. Декларация за съответствие в съответствие с ISO /IEC 17050-1 и EN 17050-1 

за продукт наименование: BLACKBOARD, модел: Cartridge 057 - Заверено 

копие от  участника; 

17. Каталог – тонер касети 

18. Непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

 Документите са в съответствие с изискванията на Възложителя, валидни са като 

форма и съдържание и са подписани и подпечатани. При разглеждането на документите 

за съответствие с изискванията към личното състояния и критериите за подбор на 
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участника „Тонер Съпорт” ООД за обособена позиция №2, комисията установи 

следното: 

 1. В Част IV: Критерии за подбор, раздел Г: СТАНДАРТИ ЗА 

ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО 

УПРАВЛЕНИЕ, участникът е отговорил „ДА” на въпроса: „Икономическият оператор 

ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, 

че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, 

включително тези за достъпност за хора с увреждания.”, като е посочил следната 

информация: „сертификат за съответствие ISO 9001:2015 №61277/A/0001/UK/EN, 

издаден от United Registrar of Systems Ltd., валиден до 06.11.2022г. Обхват: 

Производство, рециклиране и продажба на тонер касети и компоненти; Предоставяне 

на гаранция и обслужване на офис техника; Продажба на съвместими и оригинални 

тонер касети и офис техника”.  

 В условията за участие Възложителят е посочил в Раздел V. ЕЕДОП, 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА, 

ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ, т.1. Заявлението за 

участие включва най-малко следните документи: ….. „В случай, че участник 

установи, че в обществената поръчка не е поставено изискване, което присъства в 

ЕЕДОП, то той не попълва полето”,  

2. В Част IV: Критерии за подбор, раздел Г: СТАНДАРТИ ЗА 

ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО 

УПРАВЛЕНИЕ, участникът е отговорил „ДА” на въпроса: „Икономическият оператор 

ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, 

че икономическият оператор отговаря на задължителните стандарти или системи 

за екологично управление? Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други 

доказателства относно стандартите или системите за екологично управление 

могат да бъдат представени”, като е посочил следната информация: „сертификат за 

съответствие ISO 9001:2015 №61277/A/0001/UK/EN, издаден от United Registrar of 

Systems Ltd., валиден до 06.11.2022г. Обхват: Производство, рециклиране и продажба на 

тонер касети и компоненти; Предоставяне на гаранция и обслужване на офис техника; 

Продажба на съвместими и оригинални тонер касети и офис техника”. 

 В условията за участие Възложителят е посочил в V. ЕЕДОП, СЪДЪРЖАНИЕ 

НА ОФЕРТИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА, ПОДАВАНЕ НА 

ОФЕРТАТА НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ, т.1. Заявлението за участие включва най-

малко следните документи: ….. „В случай, че участник установи, че в 

обществената поръчка не е поставено изискване, което присъства в ЕЕДОП, то 

той не попълва полето”. 

 На основание чл.54, ал.8 и ал. 9 от ППЗОП, в срок от 5 работни дни от 

получаване на настоящия протокол, участникът по отношение на който е констатирано 

несъответствие или липса на информация, включително нередност и фактическа грешка, 

или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, 

могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 

променена и/или допълнена информация. Допълнително представената информация 

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

получаване на офертите. 

 Оферта № 7 

 Офертата на „Книжовност 96” ООД за обособена позиция №1 съдържа: 

8. Опис на документите за обособена позиция № 1 – Приложение №9; 

9. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за обособена 

позиция №1 на хартиен и оптичен носител CD; 

10. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и 

предложение по чл. 39, ал.3, т.1, буква „б“ от ППЗОП – Приложение №3а; 
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11. Система за управление на качеството ISO 9001:2015 – Мултипринт ООД - 

Заверено копие от  участника; 

12. Политика за качество Multiprint - Заверено копие от  участника; 

13. Декларация от ръководството на „РОНОС” ООД - Заверено копие от  

участника; 

14. Декларация за произход и качество от „Офис Лидер” ЕООД - Заверено копие 

от  участника; 

15. Сертификат ISO 9002, система за качество на Вербатим - Заверено копие от  

участника – 3 бр; 

16. Сертификат №85 100 001 17064 ISO 9001:2015 – Kangaro Industries - Заверено 

копие от  участника; 

17. Декларация по чл. 39, ал.3, т.1 „д” от ППЗОП - Приложение № 4; 

18. Декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП – Приложение №5; 

19. Декларация по чл. 33 от ЗОП; 

20. Референция за дейността на фирмата „Книжовност 96” ООД от ТП ДГС 

„Златоград” - Заверено копие от  участника; 

21. Непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

 Документите са в съответствие с изискванията на Възложителя, валидни са като 

форма и съдържание и са подписани и подпечатани. При разглеждането на документите 

за съответствие с изискванията към личното състояния и критериите за подбор на 

участника „Книжовност 96” ООД за обособена позиция №1, комисията установи 

следното: 

1. В Част IV: „Критерии за подбор” В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 

СПОСОБНОСТИ, т.9 Следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване ще 

бъдат на негово разположение за изпълнение на договора, участникът е посочил следната 

информация: „"Книжовност 96" ООД разполага със собствен търговски обект - 

книжарница на адрес: гр.Смолян бул."България"№72”. 
 В условията за участие Възложителят е посочил в Раздел V. ЕЕДОП, 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА, 

ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ, т.1. Заявлението за участие 

включва най-малко следните документи: ….. „В случай, че участник установи, че в 

обществената поръчка не е поставено изискване, което присъства в ЕЕДОП, то той не 

попълва полето”. 

2. В Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати, участникът 

е отговорил „НЕ” на въпроса:  „Той изпълнява целите и недискриминационните 

критерии или правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят на 

кандидатите по следния начин: В случай, че се изискват някои сертификати или други 

форми на документални доказателства, моля, посочете за всеки от тях, дали 

икономическият оператор разполага с изискваните документи:”  

 В условията за участие Възложителят е посочил в Раздел V. ЕЕДОП, 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА, 

ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ, т.1. Заявлението за 

участие включва най-малко следните документи: ….. „В случай, че участник 

установи, че в обществената поръчка не е поставено изискване, което присъства в 

ЕЕДОП, то той не попълва полето”. 

 Офертата на „Книжовност 96” ООД за обособена позиция №2 съдържа: 

1. Опис на документите за обособена позиция № 2 – Приложение №9; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за обособена 

позиция №2 на хартиен и оптичен носител CD; 
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3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и 

предложение по чл. 39, ал.3, т.1, буква „б“ от ППЗОП – Приложение №3б; 

4. Каталог на предлаганите от участника артикули – тонер касети - Заверено 

копие от  участника; 

5. Сертификат – 2 бр. - Заверено копие от  участника; 

6. Декларация по чл. 39, ал.3, т.1 „д” от ППЗОП - Приложение № 4; 

7. Декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП – Приложение №5; 

8. Декларация по чл. 33 от ЗОП; 

9. Референция за дейността на фирмата „Книжовност 96” ООД от ТП ДГС 

„Златоград” - Заверено копие от  участника; 

10. Непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

 Документите са в съответствие с изискванията на Възложителя, валидни са като 

форма и съдържание и са подписани и подпечатани. При разглеждането на документите 

за съответствие с изискванията към личното състояния и критериите за подбор на 

участника „Книжовност 96” ООД за обособена позиция №2, комисията установи 

следното: 

 1. В Част IV: „Критерии за подбор” В: ТЕХНИЧЕСКИ И 

ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ, т.9 Следните инструменти, съоръжения или 

техническо оборудване ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора, 

участникът е посочил следната информация: „"Книжовност 96" ООД разполага със 

собствен търговски обект - книжарница на адрес: гр.Смолян бул."България"№72”. 

2. В Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати, участникът 

е отговорил „НЕ” на въпроса:  „Той изпълнява целите и недискриминационните 

критерии или правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят на 

кандидатите по следния начин: В случай, че се изискват някои сертификати или други 

форми на документални доказателства, моля, посочете за всеки от тях, дали 

икономическият оператор разполага с изискваните документи:”  

 В условията за участие Възложителят е посочил в Раздел V. ЕЕДОП, 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА, 

ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ, т.1. Заявлението за 

участие включва най-малко следните документи: ….. „В случай, че участник 

установи, че в обществената поръчка не е поставено изискване, което присъства в 

ЕЕДОП, то той не попълва полето”. 
  На основание чл.54, ал.8 и ал. 9 от ППЗОП, в срок от 5 работни дни от 

получаване на настоящия протокол, участникът по отношение на който е констатирано 

несъответствие или липса на информация, включително нередност и фактическа грешка, 

или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, 

могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 

променена и/или допълнена информация. Допълнително представената информация 

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

получаване на офертите. 

Настоящият протокол се състави и подписа от членовете на комисията   

         Председател:………..(п)………… 

         / инж. Велизар Младенов / 

         Членове: 

         1. ………..(п)………… 

     / Зорка Маринова / 

         2. ………..(п)………… 

         /Христо Балабанов/ 

         3. ………..(п)………… 

         / Инж. Гергана Шехова / 

         4. ………..(п)………… 

         / Светлана Карапаунова / 
*Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните 

данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 


