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П Р О Т О К О Л № 1 

от заседанието на Комисията за провеждане на открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Проектиране, изработка, доставка и монтаж на мебели за 

нуждите на БНР”. 

 

1. Заседанието на Комисията, назначена със Заповед № ОП-01-158/18.06.2019 г. на 

Икономическия директор на БНР се проведе на 18.06.2019 г. от 10:00 часа в програмно-

редакционната сграда на БНР. 

 

2. Комисията заседава в състав: 

Председател: Георги Ников – ръководител отдел „АДУС“; 

Членове: 1. Спасимира Апостолова –  счетоводител в отдел „Счетоводство“ 

   2. Цветелина Цачева – ръководител отдел „Обществени поръчки“ 

 

3. Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и протокола 

по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

 

4. В предварително обявения срок са постъпили оферти за участие в публично 

състезание от следните участници: 

1. „АМО“ ЕООД, вх. № ОП-02-50/17.05.2019 г., 10:50 ч.; 

2.  „Транс КО 04“ ЕООД, вх. № ОП-02-51/17.05.2019 г., 13:50 ч.; 

3. „Геотехкопер“ ООД, вх. № ОП-02-52/17.05.2019 г., 15:00 ч.; 

 

5. Комисията пристъпи към работа, съобразно разпоредбите на Закона за обществените 

поръчки и Правилника за неговото прилагане. След обявяване на протокола, председателят и 

членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. На заседанието на 

комисията не присъстваха представители на участниците. 

 

6. Комисията пристъпи към отваряне на запечатаната непрозрачна опаковка с офертите 

на участниците, както следва: 

6. 1. Оферта на „АМО“ ЕООД  

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. Комисията 

оповести съдържанието на опаковката с офертата на участника: опис на приложените 

документи, ЕЕДОП на електронен носител, декларация по чл. 69, ал. 1 от ЗПКОНПИ, 
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техническо предложение, отделен запечатан плик с ненарушена цялост с надпис „Предлагани 

ценови параметри“.  

На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, членовете на комисията подписаха техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.  

 

6.2. Оферта на „Транс КО 04“ ЕООД 

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. Комисията 

оповести съдържанието на опаковката с офертата на участника: опис на приложените 

документи, ЕЕДОП на електронен носител, декларация по чл. 69, ал. 1 от ЗПКОНПИ, 

декларация за срока на валидност на офертите, декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор, техническо предложение, отделен запечатан плик с ненарушена 

цялост с надпис „Предлагани ценови параметри“.  

На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, членовете на комисията подписаха техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.  

 

6.3. Офертата на „Геотехкопер“ ООД 

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. Комисията 

оповести съдържанието на опаковката с офертата на участника: опис на приложените 

документи, ЕЕДОП на електронен носител, декларация по чл. 69, ал. 1 от ЗПКОНПИ, 

техническо предложение, отделен запечатан плик с ненарушена цялост с надпис „Предлагани 

ценови параметри“.  

На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, членовете на комисията подписаха техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.  

 

С тези действия приключи публичната част от заседанието на комисията. 

 

7. Комисията продължи своята работа в закрито заседание и пристъпи към проверка на 

представените документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите 

за подбор, поставени от възложителя, при което установи следното: 

7.1. Участникът „АМО“ ЕООД е представил следните документи по чл. 39, ал. 2 от 

ППЗОП: 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника на 

електронен носител; 

Комисията извърши служебна проверка в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията, при което установи, че дружеството се представлява от Мариета Георгиева 
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Бешева-Митова в качеството ѝ на управител. Приложеният в офертата ЕЕДОП е подписан с 

квалифициран електронен подпис е подписан от управителя. В ЕЕДОП се декларира липсата 

на основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя основания 

по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, както и липсата на специфични основания за отстраняване съгласно 

националното законодателство. Участникът декларира, че неговия общ годишен оборот за 

последните 3 (три) приключили финансови години е както следва: 1 028 000 лв. за 2016 г., 

1 338 000 лв. за 2017 г. и 1 132 000 лв. за 2018 г. Участникът декларира, че през последните 3 

(три) години, е изпълнил доставки с предмет: „Извършване на строително-ремонтни работи и 

доставка на оборудване за нуждите на Софийска математическа гимназия „Паисий 

Хилендарски” по две обособени позиции: обособена позиция № 2 „Доставка и монтаж на 

оборудване за класни стаи“, за период от 07.09.2016 г. до 24.11.2016 г. на стойност 79 986 лв., с 

получател Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски”; „Доставка и монтаж на 

специализирано интериорно обзавеждане с маси, столове и закачалки за учебни зали, и 

фиксирани аудиторни плотове и седалки за учебни аули по проект BG16RFOP001-3.003-0012-

C01“, за период от 17.09.2017 г. до 02.11.2017 г., на стойност 124 929.90 лв., с получател 

Технически университет – гр. София; Изработване, доставки и монтаж на мебелировка за 

нуждите на Община Пловдив, за период от 17.09.2016 г. до 17.09.2017 г., на стойност 115 708.96 

лв., с получател Община Пловдив; „Доставка и монтаж на офис обзавеждане“, за период от 

28.04.2017 г. до 26.10.2017 г., на стойност 442 872 лв., с получател Министерство на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията. Участникът декларира в ЕЕДОП, че разполага с 

персонал с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката като е 

посочил информация за образованието, квалификацията и професионалния опит на лицата, 

които ще отговарят за изпълнението на поръчката. 

 

7.1.1. Комисията установи следните непълноти и несъответствия: 

- в Част IV, Раздел В от ЕЕДОП участникът не е посочил дейностите с предмет 

идентични или сходни с тези на поръчката, съгласно изискването на възложителя посочено в 

Раздел VI, т. 3.2. от Документацията за участие и Раздел ІІІ.1.3) „Изисквано минимално ниво“, 

т. 2 от Обявлението за поръчка. Възложителят е определил, че под „сходни“ с предмета и обема 

на поръчката, трябва да се разбират доставки на мебели, включващи проектиране, изработване 

и доставка до посочен от получателя обект, на обща стойност, сходна с прогнозната стойност 

на поръчката. 

 

7.1.2. Предвид горното участникът не доказал съответствието си с поставените от 

възложителя критерии за подбор, поради което взе следното решение: 
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На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, в срок от 5 (пет) работни дни от получаването на 

протокола, участникът да представи нов ЕЕДОП в електронен вид и да посочи: 

- в Част IV, Раздел В от ЕЕДОП дейностите с предмет идентични или сходни с тези на 

поръчката, съгласно изискването на възложителя посочено в Раздел VI, т. 3.2. от 

Документацията за участие и Раздел ІІІ.1.3) „Изисквано минимално ниво“, т. 2 от Обявлението 

за поръчка. Под „сходни“ с предмета и обема на поръчката, трябва да се разбират доставки на 

мебели, включващи проектиране, изработване и доставка до посочен от получателя обект, на 

обща стойност, сходна с прогнозната стойност на поръчката. 

Решението е взето единодушно. 

 

7.2. Участникът  „Транс КО 04“ ЕООД е представил следните документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП: 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника на 

електронен носител; 

Комисията извърши служебна проверка в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията, при което установи, че дружеството се представлява от Тончо Иванов Гарушев в 

качеството му на управител. Приложеният в офертата ЕЕДОП е подписан с квалифициран 

електронен подпис е подписан от управителя. В ЕЕДОП се декларира липсата на основанията 

за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 

от ЗОП, както и липсата на специфични основания за отстраняване съгласно националното 

законодателство. Участникът декларира, че неговия общ годишен оборот за последните 3 (три) 

приключили финансови години е както следва: 1 416 000 лв. за 2016 г., 955 000 лв. за 2017 г. и 

812 000 лв. за 2018 г. Участникът декларира, че през последните 3 (три) години, е изпълнил 

доставки с предмет: „Доставка на мебели, оборудване и други материали за обзавеждане, както 

и доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на бяла и черна техника за нуждите на дневен 

център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства на 

територията на община Бургас“, за период от 13.10.2016 г. до 01.04.2018 г., на стойност 21 

206.76 лв., с получател Община Бургас; „Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите 

на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 

2020 г.“, по обособени позиции: 2. „Доставка и монтаж на мебелировка за офиса“, за период от 

30.10.2016 г. до 28.02.2017 г., на стойност 6 437 лв., с получател Министерство на икономиката. 

Участникът не е декларирал, че разполага с персонал и/или ръководен състав с определена 

професионална компетентност за изпълнение на поръчката. 

 

7.2.1. Комисията установи следните непълноти и несъответствия: 
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- в Част II, Раздел В, „Образователна и професионална квалификация“ от ЕЕДОП, 

участникът не е посочил професионална компетентност на лицата, съгласно изискването на 

възложителя посочено в Раздел VI, т. 3.1. от Документацията за участие и Раздел ІІІ.1.3), т. 1 от 

Обявлението за поръчка. 

- в Част IV, Раздел В от ЕЕДОП участникът не е посочил дейностите с предмет 

идентични или сходни с тези на поръчката, съгласно изискването на възложителя посочено в 

Раздел VI, т. 3.2. от Документацията за участие и Раздел ІІІ.1.3) „Изисквано минимално ниво“, 

т. 2 от Обявлението за поръчка. Възложителят е определил, че под „сходни“ с предмета и обема 

на поръчката, трябва да се разбират доставки на мебели, включващи проектиране, изработване 

и доставка до посочен от получателя обект, на обща стойност, сходна с прогнозната стойност 

на поръчката. 

 

7.2.2. Предвид горното участникът не доказал съответствието си с поставените от 

възложителя критерии за подбор, поради което взе следното решение: 

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, в срок от 5 (пет) работни дни от получаването на 

протокола, участникът да представи нов ЕЕДОП в електронен вид и да посочи: 

- в Част II, Раздел В от ЕЕДОП професионалната компетентност на лицата, които ще 

изпълняват поръчката, в съответствие с изискването на възложителя в Раздел IV, т. 3.2. от 

Документацията за участие и Раздел ІІІ.1.3) т. 1 от Обявлението за поръчка. 

- в Част IV, Раздел В от ЕЕДОП дейностите с предмет идентични или сходни с тези на 

поръчката, съгласно изискването на възложителя посочено в Раздел VI, т. 3.2. от 

Документацията за участие и Раздел ІІІ.1.3) „Изисквано минимално ниво“, т. 2 от Обявлението 

за поръчка. Под „сходни“ с предмета и обема на поръчката, трябва да се разбират доставки на 

мебели, включващи проектиране, изработване и доставка до посочен от получателя обект, 

на обща стойност, сходна с прогнозната стойност на поръчката. 

Решението е взето единодушно. 

 

7.3. Участникът  „Геотехкопер“ ООД е представил следните документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП:  

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника на 

електронен носител; 

Комисията извърши служебна проверка в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията, при което установи, че дружеството се представлява от Петър, Георгиев 

Меразчиев. Гарушев в качеството му на управител. Приложеният в офертата ЕЕДОП е 

подписан с квалифициран електронен подпис е подписан от управителя. В ЕЕДОП се декларира 
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липсата на основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя 

основания по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, както и липсата на специфични основания за отстраняване 

съгласно националното законодателство. Участникът декларира, че неговия общ годишен 

оборот за последните 3 (три) приключили финансови години е както следва: 708 000 лв. за 2016 

г., 744 000 лв. за 2017 г. и 858 000 лв. за 2018 г. Участникът декларира, че през последните 3 

(три) години, е изпълнил доставки с предмет: „Проектиране, изработване, доставка и монтаж 

на търговско и офис обзавеждане“, за период от 05.11.2018 г. до 30.11.2018 г., на стойност 102 

948 лв., с получател „Домко“ ООД; „Проектиране, изработване, доставка и монтаж на офис 

обзавеждане“, за период от 03.12.2017 г. до 31.01.2018 г., на стойност 43 220 лв., с получател 

„Рувекс“ ООД; „Проектиране, изработване, доставка и монтаж на търговско и офис 

обзавеждане“, за период от 01.08.2018 г. до 31.10.2018 г., на стойност 104 646 лв., с получател 

„Домко“ ООД; „Проектиране, изработване, доставка и монтаж на търговско и офис 

обзавеждане“, за период от 01.01.2019 г. до 31.03.2019 г., на стойност 42 460 лв., с получател 

„Демакс ди пи ай“ АД. Участникът декларира в ЕЕДОП, че разполага с персонал с определена 

професионална компетентност за изпълнение на поръчката като е посочил информация за 

образованието, квалификацията и професионалния опит на лицата, които ще отговарят за 

изпълнението на поръчката. 

7.3.1. Предвид горното, комисията взе следното решение: допуска участника до 

следващия етап на процедурата – разглеждане на техническото предложение. 

Решението е взето единодушно. 

 

Протоколът е съставен на 21.06.2019 г. 

 

Комисия: 

 

Георги Ников (п.) заличен на основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД 

 

Спасимира Апостолова  (п.) заличен на основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД 

 

Цветелина Цачева  (п.) заличен на основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД 


