
 СО - Р А Й О Н     В И Т О Ш А 
 

Обществена поръчка, възлагана чрез Публично състезание по реда и условията на Глава двадесет и пета от 
ЗОП, с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за две детски градини на територията на Район 

Витоша - СО“, по две обособени позиции 
 

 

 

П Р О Т О К О Л   №1 
 

от проведено публично заседание и последващи заседания за разглеждане на документите 
по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, съдържащи се в офертите, подадени за участие в процедура Публично 

състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Доставка и монтаж на 
оборудване и обзавеждане за две детски градини на територията на Район Витоша - СО“ по две 

обособени позиции, с цел констатиране съответствието им с изискванията за лично състояние и 
критериите за подбор, поставени от Възложителя 

 
 
Днес, 09.10.2019 г., в заседателната зала на Район Витоша - СО, находяща се в 

административната сграда на Района, в гр. София, ул. „Слънце“ №2 се проведе заседание на 
Комисията, назначена със Заповед № РВТ19-РД 92-10/09.10.2019 г. на Заместник - кмета на 
Район Витоша-СО (изпълняващ функциите на Възложител, съгласно Заповед № РВТ19-
РД15-117 от 24.09.2019 г.), имаща за задача разглеждането, оценката и класирането на 
офертите, подадени в провежданата процедура Публично състезание по реда на Глава 25та 
от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на 
оборудване и обзавеждане за две детски градини на територията на Район Витоша - 
СО“, по две обособени позиции: обособена позиция №1: „Доставка и монтаж на мебели 
и оборудване за ДГ № 37 „Вълшебство”, ситуирана в УПИ І-за ОДЗ, кв. 258, м. „Павлово 
– Бъкстон” по плана на гр. София, с административен адрес гр. София, ул. „Белмекен” 
№ 1, Район Витоша, Столична община“ и обособена позиция №2: „Доставка и монтаж 
на мебели и оборудване за ДГ №60 „Бор”, находяща се в УПИ І-за климатична детска 
градина, кв. 24, м. „Карпузица”, с административен адрес ул. „Княжевска“ № 41, Район 
Витоша, Столична община“, открита с Решение № РВТ19-РД93-14 от 16.09.2019 г. на 
Кмета на Район Витоша - СО. 

 
Комисията, определена с цитираната Заповед на Възложителя, заседава в следния 

състав: 
 
Председател:  Кънчо Кънев – Заместник - кмет на Район Витоша – СО, 
 
Членове:       
1. Радослава Александрова – Началник отдел „ПНОУОСЧР“ в администрацията на 

Район Витоша - СО; 

2. инж. Росица Кукева – главен експерт в отдел „ИИБЕ“ в администрацията на Район 
Витоша - СО; 

3. инж. Радмила Котева – главен експерт в отдел „ИИБЕ“ в администрацията на 
Район Витоша - СО; 

4. Мария Недялкова – външен експерт, правоспособен юрист. 
 
Всички горепосочени редовни членове на Комисията присъстват на провежданото 

открито заседание, което обстоятелство предпоставя наличието на кворум и мнозинство за 
приемане на валидни решения от страна на помощния орган на Възложителя.  

Запечатаните опаковки с офертите, депозирани за участие в процедурата, при 
спазване и в изпълнение на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, бяха предадени с протокол на 
Председателя на Комисията от служител в деловодството на Район Витоша в 9:50 часа. 
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На публичната част от заседанието на Комисията, на основание чл. 54, ал. 1 от 
ППЗОП не присъстват представители на Участниците, депозирали оферти за 
осъществяване на дейностите, предмет на настоящето възлагане и/или упълномощени от 
тях лица. 

Други лица от кръга на правните субекти, на които визираната норма на ППЗОП 
предоставя правна възможност да присъстват при провеждането на публичните заседания 
по отваряне на опаковките, съдържащи офертите за участие в процедурите по ЗОП, също 
не присъстват/не изпращат представители на днешното заседание на Комисията. 

Председателят на Комисията, след предоставен толеранс от 15 мин. на евентуално 
закъснели представители на Участниците и/или средствата за масово осведомяване, откри 
заседанието в 10:15 часа, запознавайки членовете на настоящия помощен орган със 
съдържанието на съставения на основание чл. 48, ал. 1 от ППЗОП входящ регистър, с цел 
узнаване от тяхна страна на имената (фирмените наименования) на Участниците, 
депозирали оферти за участие в процедурата, в рамките на публично оповестения в 
Обявлението за поръчка краен срок – 17:00 ч. на 08.10.2019 г., а именно: 

 

№ УЧАСТНИК 
Вх. №, дата и час на 

подаване 
Обособена 

позиция 

1. 
„АВАНГАРД МОТО 5“ ЕООД 

гр. Варна, ул. „Веслец“ №37 

№ РВТ19-ТД26-3246 от 
08.10.2019 г., подадена в 

10:30 ч. 
№1 и №2 

2. 
„ТРАНС КО 04“ ЕООД, 

гр. София, бул. „Цариградско шосе“ №139   

№ РВТ19-ТД26-3247 от 
08.10.2019 г., подадена в 

11:58 ч. 
№1 и №2 

3. 
„АБ - ТЕРМ“ ООД, 

с. Гърляно, обл. Кюстендил, ул. „Руен“ №34 

№ РВТ19-ТД26-3248 от 
08.10.2019 г., подадена в 

11:59 ч. 
№1 

4. 
„АБ - ТЕРМ“ ООД, 

с. Гърляно, обл. Кюстендил, ул. „Руен“ №34 

№ РВТ19-ТД26-3249 от 
08.10.2019 г., подадена в 

12:00 ч. 
№2 

 

След запознаване с данните и информацията, отразени в предоставения им регистър 
на офертите, всеки един от членовете на Комисията подписа декларация за липса на 
конфликт на интереси с Участниците, както и за спазване на задълженията, вменени с 
нормите на чл. 51, ал. 9 и ал. 13 от ППЗОП, в съответствие с изискванията на чл. 51, ал. 8 от 
ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП.  

 
I. Приключвайки описаните процедурни действия и след направени уточнения 

относно редовността на офертите, а именно:  

(1) всички са представени в срок, 

(2) в запечатани, непрозрачни опаковки, които са  

(3) с ненарушена цялост, 

Комисията пристъпи към работа и отвори опаковките, съдържащи офертите на 
гореиндивидуализираните Участници, спазвайки следната процедурна последователност: 

 
 
1. Оферта с вх. № РВТ19-ТД26-3246 от 08.10.2019 г., подадена от „АВАНГАРД 

МОТО 5“ ЕООД за обособени позиции №1 и №2  
 

Първото, извършено от Комисията действие след като Председателят ѝ отвори 
външната опаковка, съдържаща офертата на Участника, бе да провери нейната 
комплектуваност и наличието на изискуемите на основание чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, 
ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, документи, както и отделни запечатани непрозрачни пликове с 
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надпис „Предлагани ценови параметри“ за всяка от двете обособени позиции, за 
изпълнението на които е подадена офертата.  

След като констатира, че представената от „Авангард мото 5“ ЕООД оферта е 
подредена по указания от Възложителя начин и ценовите му предложения са в отделни 
запечатани пликове, отговарящи на изискванията на чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 3, 
т. 2 от ППЗОП, Председателят на комисията, на основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП оповести 
документите, съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на опаковката с офертата 
на Участника. 

Спазвайки нормативно регламентираната последователност за провеждане на 
процедурата, законодателно скрепена в чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на 
Комисията подписаха пликовете, обозначени с надпис „Предлагани ценови параметри“, 
след което и Техническите предложения по отделените обособени позиции, съдържащи се в 
опаковката с офертата, бяха подписани от тях в цялост. 

 
 
2. Оферта с вх. № РВТ19-ТД26-3247 от 08.10.2019 г., подадена от „ТРАНС КО 

04“ ЕООД за обособени позиции №1 и №2 

 

След отварянето на опаковката, съдържаща офертата на втория от Участниците, 
Комисията провери нейната комплектуваност и наличието на изискуемите на основание чл. 
47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, документи, включително и 
прилагането на отделни запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови 
параметри“. 

След като констатира, че и тази оферта е подредена по указания от Възложителя 
начин и ценовите предложения на Икономическия оператор са в отделни пликове, 
отговарящи на изискванията на чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП, 
Председателят на комисията оповести документите, съставляващи в тяхната съвкупност 
съдържанието на опаковката с офертата на Участника, след което трима от членовете на 
помощния орган подписаха пликовете, обозначени с надпис „Предлагани ценови 
параметри“ по отделните обособени позиции. Членовете на Комисията подписаха в цялост 
и Техническите предложения, представени за всяка от обособените позиции и приложени 
като част от съдържанието на офертата. 

 
 
3. Оферта с вх. № РВТ19-ТД26-3248 от 08.10.2019 г., подадена от „АБ - ТЕРМ“ 

ООД за обособена позиция №1 
 
След извършена от страна на Комисията проверка за редовността на 

комплектуването на офертата, направено от страна на „АБ - Терм“ ООД и установяване 
наличие в съдържанието ѝ на изискуемите на основание чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 
2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, документи, включително и на отделен запечатан непрозрачен плик 
с надпис „Предлагани ценови параметри“, Председателят на комисията, на основание чл. 
54, ал. 3 от ППЗОП оповести документите, съставляващи в тяхната съвкупност 
съдържанието на опаковката с офертата на Дружеството. 

В изпълнение на разпоредбите, съдържащи се в текста на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, 
плика, обозначен с надпис „Предлагани ценови параметри“ и Техническото предложение, 
съдържащи се в опаковката с офертата (всяко от които и подлежащо на оценка), бяха 
подписани от трима членове на Комисията. 

 
 
4. Оферта с вх. № РВТ19-ТД26-3249 от 08.10.2019 г., подадена от „АБ - ТЕРМ“ 

ООД за обособена позиция №2 
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Следвайки процедурната последователност, разписана в нормата на чл. 54, ал. 3 от 
ППЗОП, след отварянето на опаковката, съдържаща последната оферта, подадена за 
участие в процедурата, Комисията провери нейната комплектуваност и наличието на 
изискуемите на основание чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, 
документи, включително и прилагането на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри“. 

След като констатира, че и тази оферта е подредена по указания от Възложителя 
начин и ценовото предложение е в отделен плик, отговарящ на изискванията на чл. 47, ал. 
3, във връзка с чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП, Председателят на комисията оповести 
документите, съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на опаковката с офертата 
на Участника, след което трима нейни членове подписаха плика, обозначен с надпис 
„Предлагани ценови параметри“. Членовете на Комисията подписаха в цялост и 
Техническото предложение, съдържащо се в офертата и подлежащо на оценка, съобразно 
утвърдената Методика за оценка на офертите. 

 

С извършване на гореописаните действия, в 10:55 ч. приключи публичната част от 
работата на Комисията и Председателят ѝ закри заседанието. 

 
************************************************************************* 
 
II. На 22.10.2019 г., в 10:30 ч., Комисията продължи работа по същество при закрити 

врати, като в съответствие и в изпълнение на чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, във връзка с чл. 104, 
ал. 1 от ЗОП извърши проверка за съответствието на представените във всяка една от 
офертите документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, утвърдени от Възложителя, както и за пълнотата и редовността на 
представените документи за допустимост, съобразно изискванията на Документацията за 
участие в процедурата, въз основа на което установи следното: 

 
 
1. „АВАНГАРД МОТО 5“ ЕООД – оферта с вх. №РВТ19-ТД26-3246 от 08.10.2019 

г., депозирана за участие по обособени позиции №1 и №2 от обхвата на настоящата 
обществена поръчка 

 
Въз основа на направения от нея преглед и анализ на данните и информацията, 

съдържащи се в представения от Участника един, общ за двете обособени позиции 
ЕЕДОП, Комисията констатира следното: 

 
1. „Авангард мото 5“ ЕООД е подало оферта за участие и по двете обособени 

позиции от обхвата на възлагане с настоящата обществена поръчка, независимо от което 
в частта от опаковката с офертата на този от Икономическите оператори, 
съдържаща депозираните от него документи по чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП, е 
представен един общ ЕЕДОП, което безспорно за Комисията сочи на неизпълнение от 
страна на Участника както на разпоредбата на чл. 47, ал. 10 от ППЗОП, така и на 
изискването, одобрено от Възложителя в текста на т. 2.2.1. от Раздел IV на 
утвърдените за целите на възлагането Указания за участие в процедурата. 

Това си заключение, Комисията основава на първо място на визираното нормативно 
изискване, съгласно което „когато критериите за подбор по отделните обособени 
позиции са еднакви, за тях се допуска представяне на едно заявление за участие, ако тази 
възможност е посочена в Обявлението, с което се оповестява откриването на 
процедурата“. 

Анализът на цитираната норма сочи, че за да се приложи въведената с разпоредбата 
ѝ правна възможност за предоставяне на едно заявление (в което число е включен и 
ЕЕДОП, изискуем за доказване съответствието на съответния Участник с изискванията за 
лично състояние и с критериите за подбор), при участието по повече от една позиция, 
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следва да са налице и двете, кумулативно изискуеми обстоятелства – (1) поставени от 
Възложителя идентични и еднакви критерии за подбор по отношение на всички 
обособени позиции и (2) предвидена възможност за представяне на едно общо 
заявление в публично оповестеното Обявление за поръчката. 

Видно от утвърдените за целите на настоящето възлагане Указания за участие в 
процедурата, в Раздел III, т. 4, Възложителят е поставил различни критерии за 
подбор, относими към различните обособени позиции, едновременно с което, в нито 
едно от приложимите полета на Обявлението за поръчка не е посочено, че 
поставените по отделните обособени позиции критерии за подбор, могат да бъдат 
декларирани посредством представянето на един общ ЕЕДОП. 

Нещо повече, в посочения и по-горе текст на т. 2.2.1. от Раздел IV на 
одобрените от Възложителя Указания за участие в процедурата (стр. 33), изрично е 
указано, че Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), бидейки 
задължителен основен елемент от офертата на всеки Участник, трябва да е 
представен отделно за всяка обособена позиция за изпълнението на която се участва, 
който текст, бидейки неоспорен, е влязъл в сила, следствие от което е и неговата 
задължителност за спазване и изпълнение, правното основание, за която 
императивност следва от нормата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП. 

 
2. В първото поле от Раздел А „Годност“ в Част IV на представения в офертата 

ЕЕДОП на Участника е даден положителен отговор, като Икономическият оператор е 
декларирал, че е вписан в съответните търговски регистри в държавата членка на 
установяване, посочени в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС. 

Положителен отговор от негова страна е даден и на въпроса дали тази 
информация е достъпна безплатно за органите от база данни в държава - членка на ЕС.   

Въпреки тази си коректност, Участникът е оставил непопълнено (празно) полето 
„код“, следващо посочения въпрос, който пропуск води до непълнота в декларираните от 
него данни, предвид на това, че във въпросното поле трябва да се впише конкретния 
уникален за Дружеството единен идентификационен код, с който то е вписано в 
ТРРЮЛНЦ, поддържан от Агенция по вписванията (съответния търговски регистър в 
държавата членка на установяване). 

 
3. В списъка, представен от него в първото поле на Част IV, Раздел „В“ от ЕЕДОП, 

имащ за цел доказване на опита му в изпълнението на сходни с предмета на възлагане с 
настоящата обществена поръчка (в частта и на двете ѝ обособени позиции) дейности, 
Участникът се е позовал на 2 (два) договора, изключително лаконично и бланкетно 
индивидуализирани, посредством индикиране на техния обект, сочен за изпълнен от 
Дружеството в референтния за процедурата тригодишен период, считано от датата на 
подаване на офертата. 

При направен преглед по същество на декларираните от самия Участник факти и 
обстоятелства, Комисията, ръководейки се от минималните изисквания за подбор, 
утвърдени от Възложителя в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 1 от 
Обявлението за  поръчка, съответно – в Раздел III, т. 5.1. от Указанията за участие в 
процедурата и в резултат от съответния неин обстоен анализ на представените 
доказателствени данни в обсъждания списък със „сходни“, по мнение на Участника 
дейности, намира за установено следното: 

Изпълняваните от Дружеството доставно-монтажни дейности, включени в обхвата и 
на двата, посочени като реализирани от него договора, са на обекти, които не могат да 
бъдат определени като „сходни“ с предмета на нито една от обособените позиции на 
възлаганата понастоящем обществена поръчка, съобразно дефиницията за сходност, 
разписана от Възложителя в цитираните в предходния абзац отделни части от 
Документацията по процедурата (Раздел III.1.3., т. 1 от Обявлението за  поръчка, 
съответно – в Раздел III, т. 5.1. от Указанията за участие). 
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За да обоснове това си заключение, Комисията взе предвид следните, предоставени 
от самия Икономически оператор данни: 

 
3.1. Първата, декларирана като изпълнена от „Авангард мото 5”  ЕООД „сходна“ с 

предмета на настоящата обществена поръчка (неясно, обаче коя от обособените ѝ позиции е 
имал предвид) дейност, включва: „Доставка и монтаж на оборудване за сензорна зала по 
технически спецификации“, без каквото и да идивидуализиране на конкретното, 
доставено от Дружеството оборудване, съобразно въпросните „спецификации“  

Отчитайки обаче вида на обекта, за оборудването на който са доставени 
въпросните, неясно какви активи и в който същите са монтирани от Икономическия 
оператор (съобразно разглежданата негова декларация), Комисията намира, че така 
индивидуализирания обект – сензорна зала, респ. и дейностите, изпълнени от 
Участника по отношение на нея – доставка и монтаж на оборудване, не могат да 
бъдат квалифицирани като „сходни“ с предмета на възлагане (важимо и за двете му 
обособени позиции), съобразно разписаната от Възложителя дефиниция за сходност, 
а именно: дейности по доставка и монтаж на оборудване (вкл. технологично/кухненско) и 
обзавеждане и/или доставка на мебели/обзавеждане и оборудване (вкл. 
технологично/кухненско) за детски градини/детски заведения и/или училища, предвид 
обстоятелството, че липсва каквато и да е конкретизация от страна на „Авангард мото 
5“ ЕООД, досежно ситуирането на въпросната сензорна зала (нейното 
местонахождение) и преди всичко – дали това местонахождение е в някоя от 
конкретно определените от Възложителя и подробно изброени по-горе образователни 
институции (детска градина/детско заведение и/или училище). 

 
3.2. Посочените под №2 дейности, сочени като изпълнени от Участника и имащи за 

предметен обхват „Доставка и монтаж на терапевтично оборудване по технически 
спецификации“, Комисията също квалифицира като несъответстващи (несходни) с 
предмета на настоящата обществена поръчка, по причина на това, че така 
направеното абстрактно посочване „терапевтично оборудване“ не попада в 
дефинитивния обхват на активите, определени за целите на настоящето възлагане 
като „сходни“ с предмета и на двете обособени позиции на обществената поръчка. 

Както бе акцентирано и в предходната точка, за да бъдат извършените от 
Участника дейности приети като такива с предмет, идентичен или сходен“ с 
предмета на настоящата обществена поръчка и всяка от обособените ѝ позиции, тези 
дейности трябва да имат в предметния си обхват точно и ясно конкретизирани по вид 
активи, а именно: 

- оборудване (вкл. технологично/кухненско) и обзавеждане  

и/или  

- мебели/обзавеждане и оборудване (вкл. технологично/кухненско), 
за точно определени по вид обекти - детски градини/детски заведения и/или 

училища. 
 

Видно от дословно цитираната (крайно лаконична и лишена от конкретика) 
информация, разписана от Участника в относимото за това поле на неговия ЕЕДОП, 
изпълнените от Дружеството дейности от една страна са на активи, които не включват 
нито обзавеждане/мебели, нито технологичо/кухненско оборудване, предвид което 
несъмнено не покриват голяма част от стоките, които Възложителят изисква от 
Участниците за изпълнени, за да е доказан предишния им опит, правещ ги 
квалифицирани за качествено изпълнение и на дейностите, предмет на настоящето 
възлагане. 

На следващо място, абстрактното посочване, според което изпълнените от 
Икономическия оператор доставка и монтаж на визираното „терапевтично 
оборудване“ са по „технически спецификации“ и по възлагане на Община Шабла, без 
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персонифициране на конкретния ползвател и/или обекта, в който е монтирано 
въпросното оборудване, настоящият помощен орган счита за недостатъчно за 
обосноваване от негова страна на обективен, безпристрастен и достоверен извод, че е 
налице и втората, кумулативно изискуема предпоставка - изпълнената от Участника 
дейност да бъде квалифицирана като „сходна“, а именно: да е за детски 
градини/детски заведения и/или училища. 

 

Липсата на релевантна и съответстваща на изискванията за допустимост 
информация, от която по недвусмислен начин да се удостоверява, че изпълнението на 
посочените от Участника доставно-монтажни дейности действително включва в 
предметния си обхват подробно изброените по-горе активи - оборудване (вкл. 
технологично/кухненско) и обзавеждане и/или доставка на мебели/обзавеждане и 
оборудване (вкл. технологично/кухненско), както и че ползвателите на тези активи са 
точо определени институционални общностни звена - детски градини/детски 
заведения и/или училища“, предпоставя и крайното заключение на Комисията, че от 
страна на „Авангард мото 5“ ЕООД не е доказано съответствие с изискването, 
разписано от Възложителя в Раздел III.1.3. „Изисквано минимално/ни ниво/а“, т. 1 от 
Обявлението за поръчка, идентично обективирано и в Раздел III, т. 5.1. от 
Указанията за участие в процедурата, а именно: през предходните 3 (три) години, 
считано от датата на подаване на офертата е изпълнил минимум 2 (две) дейности, с 
предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена 
поръчка/съответната обособена позиция, за изпълнението на която участва. 

 

Не е изпълнено от негова страна и едно от одобрените от Възложителя 
изисквания, касаещи минималното задължително съдържание на информацията, 
която следва да бъде предоставена във връзка с доказване съответствието на 
Участника с обсъждания критерий за подбор, което изискване е обективирано в т. (2) 
от пояснението, наименовано „Доказване“, следващо текста на т. 5.1. от Раздел III 
на Указанията за участие, съобразно което: „При подаването на офертата си, 
Участникът декларира съответствие с това от минималните изисквания, само 
посредством попълване на изискуемата информацията в Част IV „Критерии за подбор“, 
Раздел В „Технически и професионални способности“, …….. на представяния от него 
Единен европейски документ за обществени поръчки, като за всяка, посочена като 
изпълнена от него дейност предостави данни и информация относно: …………… (2) 
конкретните, доставени/ доставени и монтирани от него активи ……“. 

 

4. В относимото поле на Част IV, Раздел „В“ от обсъждания ЕЕДОП, липсва 
посочване на изискуемите минимум 3 лица - монтажници, определени като 
квалифициран екип за изпълнение на дейностите от предмета на съответната 
обособената позиция, респ. данни и/или информация, представящи придобит от всяко 
едно от тези лица специфичен професионален опит в монтажа на техника, 
оборудване и обзавеждане, каквото минимално изискване за доказване на технически и 
професионални способности като критерий за подбор, Възложителят е одобрил по 
идентичен начин както в Раздел III.1.3., т. 2 от Обявлението за поръчка, така и в 
Раздел III, т. 5.2. от Указанията за участие в процедурата. 

Така установената липса на представени в офертата релевантни данни и/или 
информация по отношение на лицата, които биха изпълнявали отговорностите и 
задачите, следващи от факта на възлагане изпълнението на едната или и надвете 
обособени позиции на този Икономическия оператор, Комисията намира за 
неизпълнение не само на поставеното от Възложителя минимално изискване, 
обсъдено по-горе, но и на нормата на чл. 67, ал. 1, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП, 
предвид обстоятелството, че задължително условие за допустимостта на 
Учакстника, е декларирането именно в ЕЕДОП както липсата на основания за 
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отстраняването му, така и съответствието му с критериите за подбор, 
предоставяйки изискваната от Възложителя информация за това.  

 

Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП, 
Комисията указва на Участника данните, информацията и документите, които 
следва да се представят допълнително, а именно: 

 
1. Съобразявайки обоснованите от Комисията в т. 1 от констативната част по-горе 

аргументи, в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, Участникът трябва да представи за всяка 
обособена позиция, за изпълнението на която е подадена офертата му отделен нов 
ЕЕДОП, попълнен с относимите и релевантни именно за тази обособена позиция 
данни и информация, особено що се касае до тези факти и обстоятелства, доказващи 
съответствието му с различните по характера си минимални изисквания, разписани в 
двете подточки на т. 4 на Раздел III от Указанията за участие в процедурата. 

Едновременно с посоченото, вписвайки в относимото поле на Част IV, Раздел 
„Б“ на всеки съответен от новите си ЕЕДОП данните и информацията, касаещи 
реализирания от него минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на 
поръчката/съответната обособена позиция (съобразно изведената от Възложителя 
дефиниция за „сходност“ във второто от поясненията към т. 4 от Раздел III на 
Указанията за участие в процедурата), Икономическият оператор трябва да съобрази 
и условието, разписано на стр. 26 от Указанията за участие и повдигнато с троен 
знак за привличане на вниманието, според което: „!!! В случай, че Участник подава 
оферта за участие в повече от една обособена позиция, той следва да докаже за всяка 
отделна обособена позиция, че е реализирал съответния минимално изискуем оборот в 
сферата, попадаща в обхвата на възлагане по конкретната обособена позиция“. 

 
2. С цел точно и коректно спазване на изискванията за попълване на ЕЕДОП, 

съдържащи се в пояснителните текстове от неговото съдържание, Участникът следва да 
впише в полето „код“ от Част IV, Раздел „А“ на всеки отделен, представян от него нов 
ЕЕДОП за отделните обособени позиции, конкретния уникален за Дружеството единен 
идентификационен код, с който е вписан в ТРРЮЛНЦ, поддържан от Агенция по 
вписванията (съответния търговски регистър в държавата членка на установяване). 

 

3. Съобразно направените от Комисията констатации и обосновани нейни крайни 
изводи, че от страна на „Авангард мото 5“ ЕООД не е доказано по несъмнен и безспорен 
начин, че изпълнените от него доставно-монтажни работи, посочени под №1 и №2 от 
списъка, съдържащ се в първото поле на Част IV, Раздел „В“ от представения негов, общ за 
двете обособени позиции ЕЕДОП, а именно: (1) „Доставка и монтаж на оборудване за 
сензорна зала по технически спецификации“ и (2) „Доставка и монтаж на терапевтично 
оборудване по технически спецификации“, са с предмет на възлагане, който може да 
бъде определен като „сходен“ с предмета на настоящата обществена поръчка, в 
частта и на двете ѝ обособени позиции, в хипотеза, че Участникът не споделя и не е 
съгласен с този извод на Комисията, съответно, поддържа и твърди действително 
наличие на съответствие на обсъжданите договори с утвърдения критерий за подбор, 
допълнително следва да представи безспорни доказателства, издадени от трети лица, 
удостоверяващи по безусловен начин, че изпълнените от него дейности обхващат 
именно: доставка и монтаж на оборудване (вкл. технологично/кухненско) и 
обзавеждане и/или доставка на мебели/обзавеждане и оборудване (вкл. 
технологично/кухненско) и то не на какви да е обекти, а конкретно за детски 
градини/детски заведения и/или училища. 

 
*** В случай на съгласие с констатациите на Комисията, че изпълнените от него 

доставно-монтажни дейности не включват гореизброените видове активи и/или не са 
били предназначени за конкретните обекти на образователната инфраструктура - 
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детски градини/детски заведения и/или училища, Участникът би могъл да посочи 
друга/и изпълнена/и от него дейност/и, която/които попада/т в изискуемия обхват на 
цитираната дефиниция за „сходност“ в пълния обем на включените в нея изисквания, 
разписани в цитираните части от Обявлението и Указанията за участие. 

 
Едновременно, с цел изпълнение на изискването, поставено от Възложителя във 

втората точка от пояснението, наименовано „Доказване“ и следващо текста на т. 5.1. в 
Раздел III от Указанията за участие, което на основание чл. 101, ал. 5 от ЗОП е и 
задължително за спазване от страна на Участниците в процедурата, при вписване на 
информацията в относимото поле на Част IV, Раздел „В“ от новопредставяния 
отделен за всяка отделна обособена позиция негов ЕЕДОП, Икономическият оператор 
следва да направи и ясно индивидуализиране на конкретните, доставени/ доставени и 
монтирани от него активи, предмет на съответния договор/доставно-монтажна 
дейност, на изпълнението на които именно основава съответствието си с конкретно 
обсъжданото минимално изискване по чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗОП. 

 

В допълнение на указанията, дадени му по-горе, с новопредставяните от 
Участника данни, информация и доказателствени документи, следва по ясен и 
недвусмислен начин да бъде доказано, че „Авангард мото 5“ ЕООД е изпълнило през 
референтния за настоящата процедура период минимум 2 (две) дейности, с предмет, 
идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка/съответната 
обособена позиция, за изпълнението на която участва, стриктно съблюдавайки 
изведената от Възложителя дефиниция (многократно цитирана по-горе), досежно 
това кои дейности се приемат за „идентични“ или „сходни“ с предмета на 
настоящата обществена поръчка и всяка от обособените ѝ позиции. 

 

Независимо от всички дадени му по-горе указания, Комисията, ползвайки се от 
правната възможност, предоставяна ѝ с нормата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и целейки 
законосъобразно провеждане на процедурата изисква от Участника да представи и 
безспорни доказателствени документи по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2, in fine от ЗОП, 
които удостоверяват всяка една извършена от него доставно-монтажна дейност, на 
която се позовава за доказване на съответствие с обсъжданото минимално изискване, 
от които документи,  издадени от трети лица, по недвусмислен начин да е видно, че 
„Авангард мото 5“ ЕООД е изпълнило изискуемите минимум 2 (две) дейности по 
доставка и монтаж на оборудване (вкл. технологично/кухненско) и обзавеждане и/или 
доставка на мебели/обзавеждане и оборудване (вкл. технологично/кухненско) за детски 
градини/детски заведения и/или училища“. 

 

4. С оглед констатираната от Комисията липса на представен от Икономическия 
оператор списък на лицата, които ще изпълняват доставно-монтажните дейности, 
предмет на възлагане по отделните обособени позиции, Комисията указва на Участника 
да представи в релевантното поле на всеки отделен (за всяка отделна обособена позиция), 
изискан му нов ЕЕДОП, данни и информация, от които по недвусмислен начин да е видно 
изпълнението на минималните изисквания, одобрени от Възложителя както в Раздел 
III.1.3., т. 2 от Обявлението за поръчка, така и в Раздел III, т. 5.2. от Указанията за 
участие в процедурата. 

За целта, Икономическият оператор трябва да персонифицира минимум 3 
(трима) монтажници, определяни от него като технически екип, който ще изпълни 
поръчката, всеки от които монтажници, притежаващ необходимата професионална 
компетентност, съответстваща на спецификата на настоящата поръчка и 
отговарящ на минималното изискване да има професионален опит в монтажа на 
техника, оборудване, обзавеждане.  

За доказване съответствие с така поставеното минимално изискване, 
Участникът следва да впише в релевантното второ поле на Част IV, Раздел „В“ от 
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всеки (представен за всяка отделна позиция) ЕЕДОП, данни и информация, относно: 
(1) трите имена на отделните, предложени от него лица от изискуемия монтажен 
екип и (2) специфичен професионален опит на всяко лице от така определения екип, с 
посочване на конкретните дейности по монтаж на техника, оборудване, обзавеждане, 
изпълнени от лицето и индивидуализация на обектите, в които е извършен монтажа. 

 

 
 
2. „ТРАНС КО 04“ ЕООД – оферта с вх. № РВТ19-ТД26-3247 от 08.10.2019 г., 

депозирана за участие по обособени позиции №1 и №2 от обхвата на настоящето 
възлагане  

 
I. Въз основа на направения от нея преглед и анализ на данните и 

информацията, съдържащи се в представения от Участника ЕЕДОП за обособена 
позиция №1, Комисията констатира следното: 

 

1. В списъка по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП, представен в Част IV, Раздел „В“, поле 
първо от разглеждания ЕЕДОП и съдържащ посочване на изпълнени от „Транс Ко 04“ 
ЕООД дейности с предмет, твърдян от Участника за сходен с предмета на възлагане с 
настоящата обществена поръчка (в частта ѝ на обособена позиция №1), е направено 
позоваване на 3 (три) конкретно индивидуализирани доставки на мебели, обзавеждане 
и оборудване (включително и кухненско), сочени като изпълнени от него в референтния за 
настоящата процедура период. 

Видно от данните и информацията, вписани в обсъжданото поле на разглеждания 
ЕЕДОП, по отношение на всяка от изброените от него дейности, Участникът е посочил: 
вида и обхвата на конкретното изпълнение; детайлно описание на активите, доставени и 
монтирани от Икономическия оператор като елемент на осъществяваните от него дейности 
по всеки съответен договор, осъществените от Дружеството отделни доставни/доставно-
монтажни работи и съответстващата им стойност; Възложителя на съответната дейност и 
конкретния период на изпълнение, индивидуализиран с начални и крайни дата, месец и 
година. 

 
При направен преглед по същество на представените в обсъжданото поле на ЕЕДОП 

данни и информация, Комисията, ръководейки се от минималните изисквания, поставени от 
Възложителя, констатира, че дори разгледани в тяхната съвкупност и с кумулиране на 
всички доставни, респ. доставно-монтажни дейности, изпълнени от Икономическия 
оператор, същият не е доказал съответствие с минималното изискване, одобрено в 
Раздел III.1.3. „Изисквано минимално ниво“, т. 1. от Обявлението за поръчка, 
съответно разписано и в Раздел III, т. 5.1. от Указанията за участие в процедурата, 
което изискване, бидейки неоспорено, е влязло в сила и съответно, по силата на чл. 
101, ал. 5 от ЗОП е станало задължително за спазване и изпълнение. 

Съобразно въпросното минимално изискване, за да бъде допустим в провежданата 
процедура, Участникът трябва през предходните 3 (три) години, считано от датата на 
подаване на офертите да е изпълнил минимум 2 (две) дейности по доставка и монтаж 
на оборудване (вкл. технологично/кухненско) и обзавеждане и/или доставка на 
мебели/обзавеждане и оборудване (вкл. технологично/кухненско) за детски 
градини/детски заведения и/или училища. 

С цел пълнота, обоснованост и коректно представяне на установените от нея факти и 
обстоятелства, Комисията намира, че следва да посочи и конкретните пропуски, установени 
при извършения от нея анализ на данните, декларирани от самия Участник и които именно 
предпоставят гореизложената нейна позиция за липса на доказаност от страна на 
Икономическия оператор на съответствие с това от минималните изисквания за 
технически и професионални способности, а именно: 
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(1) В обхвата на първата дейност, посочена в обсъжданото поле на Част IV, 
Раздел „В“ от ЕЕДОП, Икономическият оператор е декларирал извършени от него 
„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“ - бюро- маса (с 
изтеглящ се плот за клавиатура) с посетителски сектор 3/4 кръг – с размери 180/80/75 см 
– 18 бр.; бюро-маса (с изтеглящ се плот за клавиатура) с посетителски сектор 3/4 кръг – 
с размери 140/70/75 см – 8 бр.; бюро (с изтеглящ се плот за клавиатура) – 18 бр.; помощно 
бюро – 18 бр.; гардероб с 1 рафт – 7 бр.; конферентна маса – елипса (възможност за 
монтиране и извод на кабели по дължината на масата) – 1 бр.; конферентна маса – 
модулна – 1 бр.; заседателна маса – 2 бр.; ниска маса (за мека мебел) – 4 бр. - общо 77 
бр.“. 

Недвусмислено видна от посочения по-горе ползвател на доставената и монтирана 
от „Транс Ко 04“ ЕООД мебелировка за офиса, а именно: Управляващият орган на 
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, е липсата на 
съответствие с цитираното по-горе минимално изискване, съответствието си, с 
което трябва да докаже Участника и съобразно което, за да бъдат определени 
изпълнените от него дейности по доставка и монтаж на мебели/обзавеждане и 
оборудване като „сходни“ или „идентични“ с предмета на възлагане с настоящата 
обществена поръчка и всяка от обособените ѝ позиции, дези дейности трябва да са с 
целеви потребител/получател една или повече от посочените в алтернатива 
образователни институции, а именно: детски градини/детски заведения и/или 
училища. 

 
(2) По отношение на дейностите, предмет на втория от договорите на които се е 

позовал Участника за доказване съответствието си с цитираното по-горе минимално 
изискване, както и досежно техния получател, в ЕЕДОП е вписана следната 
информация: „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 - кухня с вградени шкафове, 
аспиратор, шкафове за хранителни продукти, микровълнова фурна, тостер за хляб, 
тостер за сандвичи, електрическа сокоизтисквачка, кана за вода, готварска печка, 
столове за хранене, маса за 6 човека, хладилник с фризер, кухненска мивка с 2 корита, 
посуда кабинет за трудотерапевтични дейности, маса за 4 човека, офис стол, шкаф 
секционен кабинет за групова терапия, офис стол, закачалка тип щендер, телевизор, 
флипчарт, DVD player, музикална уредба със CD MP3 кабинет за индивидуална работа, 
офис стол, бюро с контейнер с три заключващи се чекмеджета, плот за клавиатура и 
поставка за компютър, преносим компютър кабинет Ръководител ЦСРИ и социален 
работник, бюро с контейнер с три заключващи се чекмеджета, плот за клавиатура и 
поставка за компютър, модулен шкаф за мултифункционално устройство, стол, офисен 
шкаф архив, телефон за персонал, компютърна конфигурация, мултифункционално 
лазерно устройство“. 

 

Видно от дословно цитираната информация, разписана от Икономическия оператор 
в относимото за това поле на обсъждания ЕЕДОП, изпълнените от него дейности имат за 
получател институция, която отново не попада в субектния обхват, определен от 
Възложителя като релевантен получател на изпълнените доставно – монтажни 
дейности, които образователни институции, както вече бе посочено и по-горе, са 
ясно, еднозначно и точно определени, а именно: детски градини/детски заведения 
и/или училища, какъвто дневният център за социална рехабилитация и интеграция на 
лица с психични разстройства, определено не е. 
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(3) Последната дейност, на която Икономическият оператор основава опита си в 
изпълнение на доставно-монтажни работи, определяни от него като сходни и 
съответстващи на предмета на настоящето възлагане по обособена позиция №1, включва 
изпълнението на: „Доставка на обзавеждане по проект „Интеграция на уязвими групи в 
Община Стражица” – маса, стол, дидактичен шкаф, посетителски стол с конферентна 
масичка, детски ъгъл с дванадесет седални модула, маса модулна, маса шестостенна, 
ученически стол, библиотечен шкаф, маса ученическа двуместна, стол за начален курс, 
маса детелина, ученически стол, бюро, контейнер за бюро, стол, бюро, шкаф към бюро, 
етажерка, офис стол, „щори вертикални, материал: текстил, размери: ширина 280 см; 
височина 205 см – 1 брой; (???) размери: ширина 145 см; височина 200 см – 3 броя“. 

 

Отчитайки крайно неконкретните данни, предоставени от самия Участник, досежно 
конкретния/ните ползвател/и на доставените от него мебели и обзавеждане (освен ако това 
не е самия Възложител – Община Стражица), включени в събирателното понятие „уязвими 
групи“, Комисията счита, че за пореден път е изправена пред липсата на достатъчно  
информация, от която да обоснове обективно и безпристрастно заключение, че изпълнените 
от „Транс Ко 04“ ЕООД дейности са за детски градини/детски заведения и/или училища, 
каквито именно следва да са крайните получатели и ползватели на доставяните 
активи, за да могат изпълнените от Икономическия оператор дейности да бъдат 
квалифицирани като „сходни“ с тези, предмет нан възлагане по обособена позиция №1 
на настоящата обществена поръчка. 

 

Отчитайки горепосоченото в т. (1) – т. (3), Комисията намира, че разгледани в 
тяхната съвкупност, цитираните декларативни волеизявления на Участника, правят 
несъмнено установимо обстоятелството, че всред описаните като 
доставени/доставени и монтирани от него активи, по нито едно от визираните 
възлагания, „Транс Ко 04“ ЕООД не е изпълнил нито една дейност (при изискуеми 
минимум две) по доставка и монтаж на оборудване (вкл. технологично/кухненско) и 
обзавеждане и/или доставка на мебели/обзавеждане и оборудване (вкл. 
технологично/кухненско) за детски градини/детски заведения и/или училища. 

 

Предвид установеното, едновременно с което и отчитайки факта, че по 
причина на това, че всеки Участник е длъжен да подготви офертата си за участие в 
съответствие с изискванията на Възложителя, именно Икономическият оператор е 
този, който носи и отговорността за пълнотата и достоверността на 
информацията, която декларира, както и за нейната актуалност и адекватност, 
като извън правомощията на настоящия помощен орган е да тълкува на база 
предоставените му данни дали и доколко Дружеството е придобило изискуемия за 
допустимостта му в настоящата процедура професионален опит. 

 
********************************************************************* 
 
II. По отношение представените от Участника данни, относими към 

участието му по обособена позиция №2, Комисията констатира следното: 

При отваряне на представения в офертата електронен носител (CD, носещ на 
обложката си надпис „ЕЕДОП „Транс Ко 04“ ЕООД – 2“), с цел преглед и анализ на 
данните и информацията, които се очаква да са обективирани на него под формата 
на ЕЕДОП, съдържащ изискуемите данни и информация за съответствието на 
Участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
Комисията констатира, че въпросният диск е празен, на него липсват каквито и да е 
записи, което обстоятелство сочи на неизпълнение на условието за пълнота в 
съдържанието на офертата, разписано от Възложителя в Раздел IV, т. 2.2.1. от 
Указанията за участие в процедурата. 
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Едновременно, при многократно направения от настоящия помощен орган 
преглед на отделните документи, съдържащи се в офертата, друг, аналогичен 
документ, инкорпориращ текстове, кореспондиращи с тези, обективирани в одобрения 
от Възложителя обр. №1 (генериран и като еЕЕДОП чрез използване на осигурената 
от Европейската комисия (ЕК) информационна система), също не бе открит от 
Комисията. 

Отчитайки обстоятелството, че по същността си ЕЕДОП представлява единна 
декларация, в която Участниците са длъжни да декларират както липсата спрямо тях на 
основанията за отстраняване, така и съответствието си с критериите за подбор, 
поставени от Възложителя за целите на настоящето възлагане, Комисията приема, че 
непредставянето от страна на „Транс Ко 04“ ЕООД на изискуемия Единен европейски 
документ за обществени поръчка, като основен документ, доказващ допустимостта 
на Дружеството в настоящата процедура, препятства възможността да се обоснове 
заключение отговаря ли Участника на условията за лично състояние, респ. покрива ли 
одобрените за целите на настоящето възлагане минимални изисквания за 
икономическо и финансово състояние и за технически и професионални способности, 
поставени като критерии за подбор и допустимост в обществената поръчка, в 
частта ѝ по обособена позиция №2. 

 
********************************************************************* 
 

I. Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП, 
Комисията указва на Участника данните, информацията и документите, които 
следва да се представят допълнително, касателно обособена позиция №1, а именно: 

 
1. Съобразно направените от Комисията констатации и обосновани нейни крайни 

изводи, че от страна на „Транс Ко 04“ ЕООД не е доказано по несъмнен и безспорен начин, 
че изпълнените от него доставни и доставно-монтажни работи, посочени в списъка, 
съдържащ се в първото поле на Част IV, Раздел „В“ от представения негов ЕЕДОП, а 
именно: (1) „Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на Управляващия 
орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.“; (2) 
„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“ и (3) „Доставка на обзавеждане по проект 
„Интеграция на уязвими групи в Община Стражица”, са с предмет на възлагане, който 
може да бъде определен като „сходен“ с предмета на обособена позиция №1 на 
настоящата обществена поръчка, предвид на това, че крайните 
получатели/ползватели на резултатите от тези дейности не са детски 
градини/детски заведения и/или училища“, в хипотеза, че Участникът не споделя и не 
е съгласен с този извод на Комисията, съответно, поддържа и твърди действително 
наличие на съответствие на обсъжданите договори с утвърдения критерий за подбор, 
допълнително следва да представи безспорни доказателства, издадени от трети лица, 
удостоверяващи по безусловен начин, че изпълнените от него дейности обхващат 
именно: доставка и монтаж на оборудване (вкл. технологично/кухненско) и 
обзавеждане и/или доставка на мебели/обзавеждане и оборудване (вкл. 
технологично/кухненско) и то не на какви да е обекти, а конкретно за детски 
градини/детски заведения и/или училища. 

 
*** В случай на съгласие с констатациите на Комисията, че изпълнените от него 

доставно-монтажни дейности не са били предназначени за конкретните 
обпразователни институции - детски градини/детски заведения и/или училища, 
Участникът би могъл да посочи друга/и изпълнена/и от него дейност/и, която/които 
попада/т в изискуемия обхват на цитираната дефиниция за „сходност“ в пълния обем 
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на включените в нея изисквания, разписани в цитираните части от Обявлението и 
Указанията за участие. 

В допълнение на указанията, дадени му по-горе, с новопредставяните от 
Участника данни, информация и доказателствени документи, следва по ясен и 
недвусмислен начин да бъде доказано, че „Транс Ко 04“ ЕООД е изпълнило през 
референтния за настоящата процедура период минимум 2 (две) дейности, с предмет, 
идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка/съответната 
обособена позиция, за изпълнението на която участва, стриктно съблюдавайки 
изведената от Възложителя дефиниция (многократно цитирана по-горе), досежно 
това кои дейности се приемат за „идентични“ или „сходни“ с предмета на 
настоящата обществена поръчка и всяка от обособените ѝ позиции. 

 
Независимо от всички дадени му по-горе указания, Комисията, ползвайки се от 

правната възможност, предоставяна ѝ с нормата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и целейки 
законосъобразно провеждане на процедурата изисква от Участника да представи и 
безспорни доказателствени документи по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2, in fine от ЗОП, 
които удостоверяват всяка една извършена от него доставно-монтажна дейност, на 
която се позовава за доказване на съответствие с обсъжданото минимално изискване, 
от които документи,  издадени от трети лица, по недвусмислен начин да е видно, че 
„Транс Ко 04“ ЕООД е изпълнило изискуемите минимум 2 (две) дейности по доставка 
и монтаж на оборудване (вкл. технологично/кухненско) и обзавеждане и/или доставка 
на мебели/обзавеждане и оборудване (вкл. технологично/кухненско) за детски 
градини/детски заведения и/или училища“. 

 

********************************************************************* 

 

II. Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП, 
Комисията указва на Участника данните, информацията и документите, които 
следва да се представят допълнително, касателно обособена позиция №2, а именно: 

 

С оглед посоченото в Раздел II от констативната част по-горе и предвид така 
установените пропуски (липса на какъвто и да е запис на представения от „Транс Ко 
04“ ЕООД диск с надпис „ЕЕДОП „Транс Ко 04“ ЕООД – 2“), Комисията указва на 
Участника, в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП да представи: 

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), попълнен по 
избор от Участника в един от двата, одобрени от Възложителя образеца: 

- чрез използване на осигурената от Европейската комисия (ЕК) информационна 
система еЕЕДОП (предоставен в документацията XML файл - espd-request), или 

- чрез попълване на приложения файл на образец 1 - ЕЕДОП_BG1.doc, подготвен с 
текстообработваща програма Word.  

В представения от него ЕЕДОП, Икономическият оператор трябва да 
обективира цялата изискуема от Възложителя и релевантна за настоящата 
процедура информация, касаеща липсата спрямо Дружеството и/или 
представляващото го лице на основанията за отстраняване, както и 
съответствието на Участника с всички критерии за подбор, утвърдени за целите на 
настоящето възлагане, в частта му на обособена позиция №2. 

В ЕЕДОП следва да се предостави/впише и друга съответна информация, 
изисквана от Възложителя и да се посочат националните бази данни/данни относно 
публичните регистри, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или 
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 
Участника е установен, са длъжни да предоставят информация за тези 
обстоятелства служебно на Възложителя. 
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При представяне на изискания му ЕЕДОП, от Икономическия оператор следва 
стриктно да бъде спазено и задължението документът да е в електронен вид, в 
нередактируем pdf формат и подписан цифрово (с електронен подпис) от неговия 
Управител. 

 
 
3. „АБ - ТЕРМ“ ООД - оферта с вх. № вх. № РВТ19-ТД26-3248 от 08.10.2019 г., 

подадена за обособена позиция №1 на настоящата обществена поръчка 
 
По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от 

Участника, Комисията констатира следните непълноти, пропуски и 
несъответствия: 

 
1. В Част II, Раздел „А“, последно поле на представения от него еЕЕДОП, 

Икономическият оператор не е вписал необходимата индивидуализираща информация, 
относима към номера и предмета на обособената позиция, за последващото 
изпълнение на която участва.  

 
2. В Раздел Б „Информация за представителите на Икономическия оператор“ от Част 

II на ЕЕДОП, са вписани данни по отношение на лице, определяно като Управител на 
Дружеството – г-н Борис Абаджиев.  

Това обаче е само едно от лицата, подписало обсъжданата декларация (ЕЕДОП), 
представена в офертата на Участника, както на електренен, така и на хартиен носител. 
Видно от сигнатурите на използваните персонални електронни подписи, представеният 
елекронен ЕЕДОП, е подписан и от друго лице – г-н Христо Михайлов Абаджиев.  

Под текстовото съдържание на хартиения екземпляр на представения от 
Дружеството ЕЕДОП за тази от обособените позиции на възлаганата обществена поръчка, 
също е видно полагане на два подписа, без обаче да е направено посочване на техните 
автори. 

Предвид така установеното от нея несъответствие в информацията, обективирана в 
посочените части от обсъжданата декларация, едновременно и ползвайки се от 
правомощията, давани ѝ с разпоредбата на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, Комисията извърши 
проверка в публично оповестената и достъпна информация, съдържаща се в Търговския 
регистър и РЮЛНЦ, поддържан от Агенция по вписванията, отразяваща актуалните данни 
и вписани обстоятелства по партидата на Дружеството, в резултат от която установи, че 
Управител на „АБ-Терм“ ООД, е както г-н Борис Абаджиев, така и г-н Христо 
Абаджиев. 

Така установеното обстоятелство обосновава извод, че г-н Христо Абаджиев има 
статут на лице по чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП. 

Предвид посоченото, пропуск от страна на Участника е, че този от двамата 
Управители не е вписан в това му качество в Раздел „Б“ на Част II от ЕЕДОП. 

 
3. В списъка по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП, представен в Част IV, Раздел „В“, поле 

първо от разглеждания ЕЕДОП и съдържащ посочване на изпълнени от „АБ-Терм“ ООД 
дейности с предмет, твърдян от Участника за сходен с предмета на възлагане с настоящата 
обществена поръчка (в частта ѝ на обособена позиция №1), е направено позоваване на 2 
(две) конкретно индивидуализирани дейности по доставка и монтаж на 
професионално кухненско оборудване за две детски градини на територията на гр. 
София (ДГ №160 в кв. „Драгалевци“ и 134-та Логопедична детска градина, находяща се в 
гр. София, ул. „Урвич“ №14), сочени като изпълнени от него в референтния за настоящата 
процедура период. 
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В резултат от извършения от нея преглед по същество на представените в 
обсъжданото поле на ЕЕДОП данни и информация, Комисията, ръководейки се от 
минималните изисквания, поставени от Възложителя в Раздел III.1.3. „Изисквано 
минимално ниво“, т. 1. от Обявлението за поръчка, съответно разписани и в Раздел III, т. 
5.1. от Указанията за участие в процедурата, намира за недвусмислено видно от направения 
по-горе преразказ на крайно общото и неконкретизирано представяне на всяка една от 
сочените като изпълнени от Икономическия оператор доставно-монтажни дейности, че 
Участникът само частично е доказал съответствие с минималното изискване, 
утвърдено като критерий за технически и професионални способности в цитираните 
по-горе части от Документацията по процедурата (Раздел III.1.3., т. 1. от 
Обявлението за поръчка, съответно разписано и в Раздел III, т. 5.1. от Указанията за 
участие). 

Липсата, обаче на доказано от Икономическия оператор пълно съответствие с 
визираното минимално изискване, утвърдено от Възложителя в посочените текстове 
на Документацията, което изискване, по причина на това, че не е оспорено, е влязло в 
сила и съответно, на основание чл. 101, ал. 5 от ЗОП, е абсолютно задължително за 
спазване, води до непълнота в офертата на „АБ-терм“ ООД, която следва да бъде 
отстранена, в хипотеза, че Дружеството държи да бъде допуснато до следващия 
етап на процедурата. 

Въпросното условие за допустимост, с което Участникът не е доказал 
съответствие, е това през последните 3 години, считано от датата на подаване на 
офертата да е изпълнил минимум 2 (две) дейности, с предмет, идентичен или сходен с 
предмета на настоящата обществена поръчка/съответната обособена позиция, а 
именно: дейности по доставка и монтаж на оборудване (вкл. технологично/кухненско) и 
обзавеждане и/или доставка на мебели/обзавеждане и оборудване (вкл. 
технологично/кухненско) за детски градини/детски заведения и/или училища“. 

 

Следва да се обърне внимание също така и на следващия, допуснат от 
Участника пропуск, изразяващ се в това, че от негова страна не е изпълнено и едно от 
одобрените от Възложителя изисквания, касаещи минималното задължително 
съдържание на информацията, която следва да бъде предоставена във връзка с 
доказване съответствието на Участника с обсъждания критерий за подбор, което 
изискване е обективирано в т. (2) от пояснението, наименовано „Доказване“, следващо 
текста на т. 5.1. от Раздел III на Указанията за участие, съобразно което: „При 
подаването на офертата си, Участникът декларира съответствие с това от 
минималните изисквания, само посредством попълване на изискуемата информацията в 
Част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, 
…….. на представяния от него Единен европейски документ за обществени поръчки, като 
за всяка, посочена като изпълнена от него дейност предостави данни и информация 
относно: …………… (2) конкретните, доставени/ доставени и монтирани от него 
активи ……“. 

 

Липсва на следващо място и каквато и да е персонификация на получателя 
(Възложител/Клиент), който се е ползвал от доставеното от „АБ-терм“ ООД, 
професионално кухненско оборудване, предмет на втория, посочен от него договор, 
който пропуск от страна на Икономическия оператор по същество прави невъзможна 
проверката от страна на Комисията досежно достоверността на декларираната 
информация. 

От друга страна, „спестяването“ на данни по отношение получателя на 
доставките, които Участникът твърди, че е изпълнил, предпоставя и друго 
заключение на настоящия помощен орган - за допуснато от страна на Икономическия 
оператор неизпълнение и на едно от изискванията, одобрени от Възложителя и 
разписани в третото от поясненията към т. 5.1. в Раздел III от Указанията за 
участие – това, наименовано „Доказване“, съобразно което: „при подаването на 
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офертата си, Участникът декларира съответствие с това от минималните изисквания, 
само посредством попълване на изискуемата информацията в Част IV „Критерии за 
подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, поле първо (когато подава 
ЕЕДОП, използвайки осигурената от Европейската комисия информационна система 
еЕЕДОП), ...... на представяния от него Единен европейски документ за обществени 
поръчки, като за всяка, посочена като изпълнена от него доставка предостави данни и 
информация относно: …. (3) лицето, получило доставката (Възложител/Клиент)…“. 

 

4. В приложимото поле на Част IV, Раздел „В“ на обсъждания ЕЕДОП, Участникът е 
направил посочване на три лица, персонифицирайки ги посредством трите им имена, 
призната на всяко едно от тях специалност и заемана от съответното лице „длъжност“ (без 
яснота при кой работодател и къде е упражнявана тази „длъжност“). 

Конкретно направеното представяне на визираните три физически лица, се изразява 
в следните текстови записи, отразени в обсъждания ЕЕДОП и цитирани дословно и 
буквално, както следва: 

„1. Етиен Кирилов Ботушаров – специалност „монтьор“, длъжност „техник ел. 
системи и уреди“; 

2. Светослав Георгиев Симеонов – специалност „монтьор ел. техника“, длъжност 
„електромеханик“; 

3. Пламен Асенов Илиев – специалност „машинен шлосер“, длъжност „монтажник 
метални конструкции“. 

 

В резултат от така направения от нея прочит на крайно пестеливата, обща и лишена 
от детайли информация, вписана в обсъжданото поле на разглеждания ЕЕДОП, Комисията 
констатира, че по отношение на нито един от предлаганите от него експерти 
Участникът не е посочил никакви  релевантни данни, посредством които да може да 
се приеме, че всеки съответен от тях, в зависимост от експертната позиция, за 
която е предложен, има придобит специфичен професионален опит в монтажа на 
техника, оборудване, обзавеждане, каквото именно е одобреното от Възложителя и 
задължително по силата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП минимално изискване, обективирано 
по напълно идентичен начин както в текста на Раздел III.1.3., т. 2 от Обявлението за 
поръчка, така също и в Раздел III, т. 5.2. от Указанията за участие в процедурата. 

 

Отчитайки видното от направения по-горе цитат, „спестяване“ от страна на 
Участника на минимално необходима информация, Комисията е в пълна 
невъзможност да извърши обективна и безпристрастна проверка за съответствието 
на офертата с одобреното от Възложителя минимално изискване за професионална 
компетентност на всеки отделен от обсъжданите експерти и то по начин, че да 
бъдат спазени принципите за равнопоставеност, предвид което и на база направените 
по-горе констатации за реална липса на информация и/или други доказателства за 
специфичния професионален опит на предложените от Участника лица, е и 
обоснования по-горе неин извод за неизпълнение на част от минималните изисквания 
за допустимост в процедурата. 

Така установеният от нея пропуск, формира на следващо място и извода на 
Комисията, че е налице не само неизпълнение на обсъденото по-горе условие за 
допустимост, утвърдено от Възложителя в ясно посочените части от 
Документацията, но е допуснато несъобразяване и с изискването, обективирано в 
пояснението, следващо т. 5.2. в Раздел III от Указанията за участие и наименовано 
„Доказване“, съобразно което: „При подаването на офертата, Участникът декларира 
съответствието си ...... само посредством попълване на изискуемата информация в Част 
IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, поле 
второ (когато подава ЕЕДОП, използвайки осигурената от Европейската комисия 
информационна система еЕЕДОП) ............ на представяния от него Единен европейски 
документ за обществени поръчки. Във визираното поле следва да се предоставят данни и 
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информация относно: …………….. (2) специфичен професионален опит на всяко лице от 
определения монтажен екип, с посочване на конкретните дейности по монтаж на 
техника, оборудване, обзавеждане, изпълнени от лицето и индивидуализация на 
обектите, в които е извършен монтажа“. 

 

Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП, 
Комисията указва на Участника данните, информацията и документите, които 
следва да се представят допълнително, а именно: 

 
1. Икономическият оператор трябва да представи в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП 

нов ЕЕДОП, като коректно и точно да впише в последното поле на Част II, Раздел „А“ 
от документа необходимата индивидуализираща информация, относима към 
предмета и номера на обособената позиция, за изпълнението на която Дружеството 
е подало офертата си. 

 
2. Предвид изтъкнатите от Комисията аргументи (т. 2 от констативната част по-

горе), че със статут на лица по чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 
от ЗОП са и двамата Управители на „АБ - Терм“ ООД, Участникът следва да представи 
нов ЕЕДОП, като в съответното поле на Раздел „Б“ в Част II от текстовото му съдържание, 
Участникът следва да впише необходимата и релевантна информация не само за г-н Борис 
Абаджиев, а и за втория Управител на Дружеството – г-н Христо Абаджиев. 

 
3. С цел яснота и доказване по безусловен и недвусмислен начин пълно 

съответствие с минималното изискване, утвърдено като критерий за технически и 
професионални способности в Раздел III.1.3., т. 1. от Обявлението за поръчка, съответно 
разписано и в Раздел III, т. 5.1. от Указанията за участие, досежно изпълнените от него през 
последните три години дейности (доставки/доставки и монтаж), съответстващи на 
изведената от Възложителя дефиниция за сходност, с тези, предмет на настоящата 
обществена поръчка, както и за безспорност при доказване на съответствието си с този от 
критериите за подбор за технически и професионални способности, Икономическият 
оператор следва да представи в новия си ЕЕДОП недвусмислени и несъмнени данни за 
изпълнени от него минимум 2 (две) дейности, покриващи въпросното изискване за 
„сходност“, а именно:  

- дейности, включващи кумулативно изпълнение както на доставка и монтаж 
на оборудване (вкл. технологично/кухненско), така и на обзавеждане, 

и/или  

- дейности, включващи кумулативно изпълнение както на доставка на 
мебели/обзавеждане, така и на оборудване (вкл. технологично/кухненско),  

за детски градини/детски заведения и/или училища. 
 
Едновременно, с цел изпълнение на изискванията, поставени от Възложителя във 

втората и трета точки от пояснението, наименовано „Доказване“ и следващо текста на т. 
5.1. в Раздел III от Указанията за участие, които на основание чл. 101, ал. 5 от ЗОП са и 
задължителни за спазване от страна на Участниците в процедурата, при вписване на 
информацията в относимото поле на Част IV, Раздел „В“ от новопредставяния от 
него негов ЕЕДОП, Икономическият оператор следва да направи и ясно 
индивидуализиране на конкретните, доставени/ доставени и монтирани от него 
активи, предмет на съответния договор/доставно-монтажна дейност, на 
изпълнението на които именно основава съответствието си с конкретно 
обсъжданото минимално изискване по чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗОП, както и ясно да 
пресонифицира получателя (Възложител/Клиент) на сочените за извършени от него 
„доставка и монтаж на професионално кухненско оборудване на обект 134-та 
Логопедична детска градина в гр. София, ул. „Урвич“ №14“. 
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В допълнение на указанията, дадени му по-горе, с новопредставяните от 
Участника данни, информация и доказателствени документи, следва по ясен и 
недвусмислен начин да бъде доказано, че „АБ-терм“ ООД е изпълнило през 
референтния за настоящата процедура период минимум 2 (две) дейности, с предмет, 
идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка (в частта ѝ на 
обособена позиция №1), стриктно съблюдавайки изведената от Възложителя 
дефиниция (многократно цитирана по-горе), досежно това кои дейности се приемат 
за „идентични“ или „сходни“ с предмета на настоящата обществена поръчка и всяка 
от обособените ѝ позиции. 

 

Независимо от всички дадени му по-горе указания, Комисията, ползвайки се от 
правната възможност, предоставяна ѝ с нормата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и целейки 
законосъобразно провеждане на процедурата изисква от Участника да представи и 
безспорни доказателствени документи по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2, in fine от ЗОП, 
които удостоверяват всяка една извършена от него доставно-монтажна дейност, на 
която се позовава за доказване на съответствие с обсъжданото минимално изискване, 
от които документи,  издадени от трети лица, по недвусмислен начин да е видно, че 
„АБ-терм“ ООД е изпълнило изискуемите минимум 2 (две) дейности по доставка и 
монтаж на оборудване (вкл. технологично/кухненско) и обзавеждане и/или доставка на 
мебели/обзавеждане и оборудване (вкл. технологично/кухненско) за детски 
градини/детски заведения и/или училища“. 

 

4. За доказване наличие на съответствие с минималното изискване, поставено от  
Възложителя с критерия за технически и професионални способности, оповестено в Раздел 
III.1.3., т. 2 от Обявлението за поръчка, отразено със същото съдържание и в Раздел III, т. 
5.2. от Указанията за участие в процедурата, Участникът следва да представи за всеки 
един от предложените от него експерти от монтажния му екип, определен за 
изпълнение на дейностите, включени в обхвата на обособена позиция №1, безспорни 
данни и информация, удостоверяващи по недвусмислен и непредполагащ тълкуване 
начин придобит от всяко отделно лице специфичен професионален опит в монтажа 
на техника, оборудване, обзавеждане. 

Едновременно, за да бъде доказано съответствие и с изискването, утвърдено в т. (2) 
от пояснението към т. 5.2. от Указанията за участие (наименовано „Доказване“), в 
предоставяната нова информация, относима към изискуемия специфичен опит на 
всеки отделен експерт, следва да се направи ясно и недвусмислено индивидуализиране 
на: конкретните дейности по монтаж на техника, оборудване, обзавеждане, 
изпълнени от съответното лице, както и индивидуализация на обектите, в които е 
извършен монтажа. 

 

 
 
4. „АБ - ТЕРМ“ ООД - оферта с вх. № вх. № РВТ19-ТД26-3249 от 08.10.2019 г.,  

депозирана за участие по обособена позиция №2 от обхвата на провежданата 
процедура 

 
Въз основа на направения от нея преглед по отношение пълнотата и 

редовността на ЕЕДОП, представен от Участника, Комисията констатира 
следното: 

 
1. В Част II, Раздел „А“, последно поле на представения от него еЕЕДОП, 

Икономическият оператор не е вписал необходимата индивидуализираща информация, 
относима към номера и предмета на обособената позиция, за последващото 
изпълнение на която участва.  
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2. В Раздел Б „Информация за представителите на Икономическия оператор“ от Част 

II на ЕЕДОП, са вписани данни по отношение на лице, определяно като Управител на 
Дружеството – г-н Борис Абаджиев.  

Това обаче е само едно от лицата, подписало обсъжданата декларация (ЕЕДОП), 
представена в офертата на Участника, както на електренен, така и на хартиен носител. 
Видно от сигнатурите на използваните персонални електронни подписи, представеният 
елекронен ЕЕДОП, е подписан и от друго лице – г-н Христо Михайлов Абаджиев.  

Под текстовото съдържание на хартиения екземпляр на представения от 
Дружеството ЕЕДОП за тази от обособените позиции на възлаганата обществена поръчка, 
също е видно полагане на два подписа, без обаче да е направено посочване на техните 
автори. 

Предвид така установеното от нея несъответствие в информацията, обективирана в 
посочените части от обсъжданата декларация, едновременно и ползвайки се от 
правомощията, давани ѝ с разпоредбата на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, Комисията извърши 
проверка в публично оповестената и достъпна информация, съдържаща се в Търговския 
регистър и РЮЛНЦ, поддържан от Агенция по вписванията, отразяваща актуалните данни 
и вписани обстоятелства по партидата на Дружеството, в резултат от която установи, че 
Управител на „АБ-Терм“ ООД, е както г-н Борис Абаджиев, така и г-н Христо 
Абаджиев. 

Така установеното обстоятелство обосновава извод, че г-н Христо Абаджиев има 
статут на лице по чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП. 

Предвид посоченото, пропуск от страна на Участника е, че този от двамата 
Управители не е вписан в това му качество в Раздел „Б“ на Част II от ЕЕДОП. 

 
3. В списъка по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП, представен в Част IV, Раздел „В“, поле 

първо от разглеждания ЕЕДОП и съдържащ посочване на изпълнени от „АБ-Терм“ ООД 
дейности с предмет, твърдян от Участника за сходен с предмета на възлагане с настоящата 
обществена поръчка (в частта ѝ на обособена позиция №2), е направено позоваване на 2 
(две) конкретно индивидуализирани дейности по доставка и монтаж на 
професионално кухненско оборудване за две детски градини на територията на гр. 
София (ДГ №160 в кв. „Драгалевци“ и 134-та Логопедична детска градина, находяща се в 
гр. София, ул. „Урвич“ №14), сочени като изпълнени от него в референтния за настоящата 
процедура период. 

В резултат от извършения от нея преглед по същество на представените в 
обсъжданото поле на ЕЕДОП данни и информация, Комисията, ръководейки се от 
минималните изисквания, поставени от Възложителя в Раздел III.1.3. „Изисквано 
минимално ниво“, т. 1. от Обявлението за поръчка, съответно разписани и в Раздел III, т. 
5.1. от Указанията за участие в процедурата, намира за недвусмислено видно от направения 
по-горе преразказ на крайно общото и неконкретизирано представяне на всяка една от 
сочените като изпълнени от Икономическия оператор доставно-монтажни дейности, че 
Участникът само частично е доказал съответствие с минималното изискване, 
утвърдено като критерий за технически и професионални способности в цитираните 
по-горе части от Документацията по процедурата (Раздел III.1.3., т. 1. от 
Обявлението за поръчка, съответно разписано и в Раздел III, т. 5.1. от Указанията за 
участие). 

Липсата, обаче на доказано от Икономическия оператор пълно съответствие с 
визираното минимално изискване, утвърдено от Възложителя в посочените текстове 
на Документацията, което изискване, по причина на това, че не е оспорено, е влязло в 
сила и съответно, на основание чл. 101, ал. 5 от ЗОП, е абсолютно задължително за 
спазване, води до непълнота в офертата на „АБ-терм“ ООД, която следва да бъде 
отстранена, в хипотеза, че Дружеството държи да бъде допуснато до следващия 
етап на процедурата. 
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Въпросното условие за допустимост, с което Участникът не е доказал 
съответствие, е това през последните 3 години, считано от датата на подаване на 
офертата да е изпълнил минимум 2 (две) дейности, с предмет, идентичен или сходен с 
предмета на настоящата обществена поръчка/съответната обособена позиция, а 
именно: дейности по доставка и монтаж на оборудване (вкл. технологично/кухненско) и 
обзавеждане и/или доставка на мебели/обзавеждане и оборудване (вкл. 
технологично/кухненско) за детски градини/детски заведения и/или училища“. 

 

Следва да се обърне внимание също така и на следващия допуснат от 
Участника пропуск, изразяващ се в това, че от негова страна не е изпълнено и едно от 
одобрените от Възложителя изисквания, касаещи минималното задължително 
съдържание на информацията, която следва да бъде предоставена във връзка с 
доказване съответствието на Участника с обсъждания критерий за подбор, което 
изискване е обективирано в т. (2) от пояснението, наименовано „Доказване“, следващо 
текста на т. 5.1. от Раздел III на Указанията за участие, съобразно което: „При 
подаването на офертата си, Участникът декларира съответствие с това от 
минималните изисквания, само посредством попълване на изискуемата информацията в 
Част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, 
…….. на представяния от него Единен европейски документ за обществени поръчки, като 
за всяка, посочена като изпълнена от него дейност предостави данни и информация 
относно: …………… (2) конкретните, доставени/ доставени и монтирани от него 
активи ……“. 

 

Липсва на следващо място и каквато и да е персонификация на получателя 
(Възложител/Клиент), който се е ползвал от доставеното от „АБ-терм“ ООД, 
професионално кухненско оборудване, предмет на втория, посочен от него договор, 
който пропуск от страна на Икономическия оператор по същество прави невъзможна 
проверката от страна на Комисията досежно достоверността на декларираната 
информация. 

От друга страна, „спестяването“ на данни по отношение получателя на 
доставките, които Участникът твърди, че е изпълнил, предпоставя и друго 
заключение на настоящия помощен орган - за допуснато от страна на Икономическия 
оператор неизпълнение и на едно от изискванията, одобрени от Възложителя и 
разписани в третото от поясненията към т. 5.1. в Раздел III от Указанията за 
участие – това, наименовано „Доказване“, съобразно което: „при подаването на 
офертата си, Участникът декларира съответствие с това от минималните изисквания, 
само посредством попълване на изискуемата информацията в Част IV „Критерии за 
подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, поле първо (когато подава 
ЕЕДОП, използвайки осигурената от Европейската комисия информационна система 
еЕЕДОП), ...... на представяния от него Единен европейски документ за обществени 
поръчки, като за всяка, посочена като изпълнена от него доставка предостави данни и 
информация относно: …. (3) лицето, получило доставката (Възложител/Клиент)…“. 

 
4. В приложимото поле на Част IV, Раздел „В“ на обсъждания ЕЕДОП, Участникът е 

направил посочване на три лица, персонифицирайки ги посредством трите им имена, 
призната на всяко едно от тях специалност и заемана от съответното лице „длъжност“ (без 
яснота при кой работодател и къде е упражнявана тази „длъжност“). 

Конкретно направеното представяне на визираните три физически лица, се изразява 
в следните текстови записи, отразени в обсъждания ЕЕДОП и цитирани дословно и 
буквално, както следва: 

„1. Етиен Кирилов Ботушаров – специалност „монтьор“, длъжност „техник ел. 
системи и уреди“; 
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2. Светослав Георгиев Симеонов – специалност „монтьор ел. техника“, длъжност 
„електромеханик“; 

3. Пламен Асенов Илиев – специалност „машинен шлосер“, длъжност „монтажник 
метални конструкции“. 

 

В резултат от така направения от нея прочит на крайно пестеливата, обща и лишена 
от детайли информация, вписана в обсъжданото поле на разглеждания ЕЕДОП, Комисията 
констатира, че по отношение на нито един от предлаганите от него експерти 
Участникът не е посочил никакви  релевантни данни, посредством които да може да 
се приеме, че всеки съответен от тях, в зависимост от експертната позиция, за 
която е предложен, има придобит специфичен професионален опит в монтажа на 
техника, оборудване, обзавеждане, каквото именно е одобреното от Възложителя и 
задължително по силата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП минимално изискване, обективирано 
по напълно идентичен начин както в текста на Раздел III.1.3., т. 2 от Обявлението за 
поръчка, така също и в Раздел III, т. 5.2. от Указанията за участие в процедурата. 

 

Отчитайки видното от направения по-горе цитат, „спестяване“ от страна на 
Участника на минимално необходима информация, Комисията е в пълна 
невъзможност да извърши обективна и безпристрастна проверка за съответствието 
на офертата с одобреното от Възложителя минимално изискване за професионална 
компетентност на всеки отделен от обсъжданите експерти и то по начин, че да 
бъдат спазени принципите за равнопоставеност, предвид което и на база направените 
по-горе констатации за реална липса на информация и/или други доказателства за 
специфичния професионален опит на предложените от Участника лица, е и 
обоснования по-горе неин извод за неизпълнение на част от минималните изисквания 
за допустимост в процедурата. 

Така установеният от нея пропуск, формира на следващо място и извода на 
Комисията, че е налице не само неизпълнение на обсъденото по-горе условие за 
допустимост, утвърдено от Възложителя в ясно посочените части от 
Документацията, но е допуснато несъобразяване и с изискването, обективирано в 
пояснението, следващо т. 5.2. в Раздел III от Указанията за участие и наименовано 
„Доказване“, съобразно което: „При подаването на офертата, Участникът декларира 
съответствието си ...... само посредством попълване на изискуемата информация в Част 
IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, поле 
второ (когато подава ЕЕДОП, използвайки осигурената от Европейската комисия 
информационна система еЕЕДОП) ............ на представяния от него Единен европейски 
документ за обществени поръчки. Във визираното поле следва да се предоставят данни и 
информация относно: …………….. (2) специфичен професионален опит на всяко лице от 
определения монтажен екип, с посочване на конкретните дейности по монтаж на 
техника, оборудване, обзавеждане, изпълнени от лицето и индивидуализация на 
обектите, в които е извършен монтажа“. 

 

Предвид горните констатации и на основание чл. 54 ал. 8 от ППЗОП, 
Комисията указва на Участника данните, информацията и документите, които 
следва да се представят допълнително, а именно: 

 
1. Икономическият оператор трябва да представи в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП 

нов ЕЕДОП, като коректно и точно да впише в последното поле на Част II, Раздел „А“ 
от документа необходимата индивидуализираща информация, относима към 
предмета и номера на обособената позиция, за изпълнението на която Дружеството 
е подало офертата си. 
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2. Предвид изтъкнатите от Комисията аргументи (т. 2 от констативната част по-
горе), че със статут на лица по чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 
от ЗОП са и двамата Управители на „АБ - Терм“ ООД, Участникът следва да представи 
нов ЕЕДОП, като в съответното поле на Раздел „Б“ в Част II от текстовото му съдържание, 
Участникът следва да впише необходимата и релевантна информация не само за г-н Борис 
Абаджиев, а и за втория Управител на Дружеството – г-н Христо Абаджиев. 

 
3. С цел яснота и доказване по безусловен и недвусмислен начин пълно 

съответствие с минималното изискване, утвърдено като критерий за технически и 
професионални способности в Раздел III.1.3., т. 1. от Обявлението за поръчка, съответно 
разписано и в Раздел III, т. 5.1. от Указанията за участие, досежно изпълнените от него през 
последните три години дейности (доставки/доставки и монтаж), съответстващи на 
изведената от Възложителя дефиниция за сходност, с тези, предмет на настоящата 
обществена поръчка, както и за безспорност при доказване на съответствието си с този от 
критериите за подбор за технически и професионални способности, Икономическият 
оператор следва да представи в новия си ЕЕДОП недвусмислени и несъмнени данни за 
изпълнени от него минимум 2 (две) дейности, покриващи въпросното изискване за 
„сходност“, а именно:  

- дейности, включващи кумулативно изпълнение както на доставка и монтаж 
на оборудване (вкл. технологично/кухненско), така и на обзавеждане, 

и/или  

- дейности, включващи кумулативно изпълнение както на доставка на 
мебели/обзавеждане, така и на оборудване (вкл. технологично/кухненско),  

за детски градини/детски заведения и/или училища. 
 
Едновременно, с цел изпълнение на изискванията, поставени от Възложителя във 

втората и трета точки от пояснението, наименовано „Доказване“ и следващо текста на т. 
5.1. в Раздел III от Указанията за участие, които на основание чл. 101, ал. 5 от ЗОП са и 
задължителни за спазване от страна на Участниците в процедурата, при вписване на 
информацията в относимото поле на Част IV, Раздел „В“ от новопредставяния от 
него негов ЕЕДОП, Икономическият оператор следва да направи и ясно 
индивидуализиране на конкретните, доставени/ доставени и монтирани от него 
активи, предмет на съответния договор/доставно-монтажна дейност, на 
изпълнението на които именно основава съответствието си с конкретно 
обсъжданото минимално изискване по чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗОП, както и ясно да 
пресонифицира получателя (Възложител/Клиент) на сочените за извършени от него 
„доставка и монтаж на професионално кухненско оборудване на обект 134-та 
Логопедична детска градина в гр. София, ул. „Урвич“ №14“. 

 

В допълнение на указанията, дадени му по-горе, с новопредставяните от 
Участника данни, информация и доказателствени документи, следва по ясен и 
недвусмислен начин да бъде доказано, че „АБ-терм“ ООД е изпълнило през 
референтния за настоящата процедура период минимум 2 (две) дейности, с предмет, 
идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка (в частта ѝ на 
обособена позиция №2), стриктно съблюдавайки изведената от Възложителя 
дефиниция (многократно цитирана по-горе), досежно това кои дейности се приемат 
за „идентични“ или „сходни“ с предмета на настоящата обществена поръчка и всяка 
от обособените ѝ позиции. 

 

Независимо от всички дадени му по-горе указания, Комисията, ползвайки се от 
правната възможност, предоставяна ѝ с нормата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и целейки 
законосъобразно провеждане на процедурата изисква от Участника да представи и 
безспорни доказателствени документи по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2, in fine от ЗОП, 
които удостоверяват всяка една извършена от него доставно-монтажна дейност, на 
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която се позовава за доказване на съответствие с обсъжданото минимално изискване, 
от които документи,  издадени от трети лица, по недвусмислен начин да е видно, че 
„АБ-терм“ ООД е изпълнило изискуемите минимум 2 (две) дейности по доставка и 
монтаж на оборудване (вкл. технологично/кухненско) и обзавеждане и/или доставка на 
мебели/обзавеждане и оборудване (вкл. технологично/кухненско) за детски 
градини/детски заведения и/или училища“. 

 
4. За доказване наличие на съответствие с минималното изискване, поставено от  

Възложителя с критерия за технически и професионални способности, оповестено в Раздел 
III.1.3., т. 2 от Обявлението за поръчка, отразено със същото съдържание и в Раздел III, т. 
5.2. от Указанията за участие в процедурата, Участникът следва да представи за всеки 
един от предложените от него експерти от монтажния му екип, определен за 
изпълнение на дейностите, включени в обхвата на обособена позиция №2, безспорни 
данни и информация, удостоверяващи по недвусмислен и непредполагащ тълкуване 
начин придобит от всяко отделно лице специфичен професионален опит в монтажа 
на техника, оборудване, обзавеждане. 

Едновременно, за да бъде доказано съответствие и с изискването, утвърдено в т. (2) 
от пояснението към т. 5.2. от Указанията за участие (наименовано „Доказване“), в 
предоставяната нова информация, относима към изискуемия специфичен опит на 
всеки отделен експерт, следва да се направи ясно и недвусмислено индивидуализиране 
на: конкретните дейности по монтаж на техника, оборудване, обзавеждане, 
изпълнени от съответното лице, както и индивидуализация на обектите, в които е 
извършен монтажа 

 

 

На основание чл. 54, ал. 8, във връзка с ал. 7 от ППЗОП, Комисията изисква в срок 
до 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на настоящия Протокол, всеки от 
Участниците да представи нови ЕЕДОП-и, като съобрази и отрази индивидуализираните 
по-горе по отношение на него конкретни забележки и указания на Комисията. 

Изисканите документи следва да бъдат представени с придружително писмо в 
Деловодството на Район Витоша – СО, на адрес: гр. София, ул. „Слънце“ № 2, във вид, 
съгласно изискванията на Документацията за участие. 

Участниците могат да изпратят документите и чрез препоръчано писмо или 
куриерска служба, като разходите са за тяхна сметка и като съобразят крайния срок за 
постъпване на документите при Възложителя.  

 
 
КОМИСИЯ: 
 
Председател: Кънчо Кънев - ....................................................... 

       (п)* 
Членове:       
 
1. Радослава Александрова - ...................................................... 

       (п)* 
2. инж. Росица Кукева – ............................................... 

      (п)* 
3. инж. Радмила Котева – .............................................. 

      (п)* 
4. Мария Недялкова – ................................................ 

(п)* 
 
 
* Подписите на членовете на Комисията са заличени на основание Общия Регламент за защита на 

личните данни       


