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П Р О Т О К О Л № 2 

 

за подбор, разглеждане и оценка на офертите на участниците в процедура с предмет: 

„Доставка на противопожарно, спасително оборудване и оборудване за безопасност” по 

проект „Protecting biodiversity at NATURA 2000 sites and other protected areas from 

natural hazards through a certified framework for cross-border education, training and support 

of civil protection volunteers based on innovation and new technologies” в превод: 

„Опазване на биоразнообразието в зоните от Натура 2000 и други защитени зони от 

природни бедствия чрез сертифицирана рамка за трансгранично образование, обучение 

и подкрепа на доброволци за гражданска защита на базата на иновации и нови 

технологии“, с акроним „eOUTLAND“ поПрограма за сътрудничество INTERREG VA 

„Гърция – България 2014-2020“, реф. № 1672, Договор за БФП № В2.6d.06/02.10.2017, 

по три обособени позиции 

 

 

Днес, 11.12.2018 г., 11:00 часа, в с. Клокотница, община Хасково, комисия 

назначена със Заповед №24/16.11.2018 година на Райна Йовчева - Длъжностно лице по 

чл. 7, ал. 1 ЗОП, съгласно Заповед № 21/01.11.2017 г. на Председателя на РСО 

„Марица“, в състав:  

Председател: Петя Бостанджиева-Китин – правоспособен юрист 

Член: Анна Ненова-Пеева, Координатор, Дейности при РСО „Марица“ 

Член: Ивайло Добрев, Координатор, Дейности при РСО „Марица“ 

Се събра на закрито заседание със задача да извърши проверка за наличието и 

редовността на допълнителните документи, изискани и представени от участниците за 

съответствието им с критериите за подбор във връзка с провеждане на обществена 

поръчка с предмет „Доставка на противопожарно, спасително оборудване и оборудване 

за безопасност” по проект „Protecting biodiversity at NATURA 2000 sites and other 

protected areas from natural hazards through a certified framework for cross-border 

education, training and support of civil protection volunteers based on innovation and new 

technologies” в превод: „Опазване на биоразнообразието в зоните от Натура 2000 и 

други защитени зони от природни бедствия чрез сертифицирана рамка за 

трансгранично образование, обучение и подкрепа на доброволци за гражданска защита 

на базата на иновации и нови технологии“, с акроним „eOUTLAND“ поПрограма за 

сътрудничество INTERREG VA „Гърция – България 2014-2020“, реф. № 1672, Договор 

за БФП № В2.6d.06/02.10.2017, по три обособени позиции. 

 

І.Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените 

документи от участниците, при което установи следното:  

1. Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените 

документи от ЕТ „Овелам – Димитър Терзиев“. 

Комисията констатира, че с писмо изх. № 38/26.11.2018 г., с което е изпратен 

Протокол № 1, от участника се изисква представяне на нов еЕЕДОП. Писмото е 
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получено на 27.11.2018 г. Участникът е представил допълнителните документи на 

28.11.2018 г., заведени с вх. № 25, в законоустановения срок от 5 работни дни от датата 

на получаване на протокола на комисията.  

Членовете на комисията констатираха, че участникът е представил нов еЕЕДОП 

за обособена позиция № 1 на оптичен носител.  

След разглеждане на новия еЕЕДОП, комисията установи, че участникът 

удостоверява съответствие с поставените изисквания към личното състояние и 

критериите за подбор, поради което комисията допуска до разглеждане офертата на 

участника за обособена позиция № 1. 

2. Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените 

документи от „Солти“ ЕООД. 

Комисията констатира, че с писмо изх. № 40/26.11.2018 г., с което е изпратен 

Протокол № 1, от участника се изисква представяне на нов еЕЕДОП. Писмото е 

получено на 27.11.2018 г., при което установеният от ЗОП срок от пет работни дни 

изтича на 04.12.2018 г. В деловодството на РСО „Марица” на 05.12.2018 г. под вх. № 

28, е постъпил плик, предоставен от куриер на „Спиди” с пратка на „Солти” ЕООД, т.е. 

същият е постъпил след изтичане на законоустановеният срок. Поради изложеното, 

комисията не отвори плика с допълнително представени документи на участника,  и  

РЕШИ:  

Предлага на Възложителя, участникът „Солти” ЕООД да бъде отстранен от участие в 

процедурата на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП. 

Мотиви: С писмо изх. № 40/26.11.2018 г., на участника е изпратен Протокол № 1, с 

който изисква представяне на нов еЕЕДОП. Писмото е получено на 27.11.2018 г., при 

което установеният от ЗОП срок от пет работни дни изтича на 04.12.2018 г. В 

деловодството на РСО „Марица” до края на работното време на 04.12.2018 г. не са 

постъпили допълнителни документи от „Солти” ЕООД. На дата 05.12.2018 г. под вх. № 

28 в деловодството е представен плик от куриер на „Спиди” с пратка на „Солти” ЕООД.  

Съгласно чл. 54, ал. 9 от ЗОП и т. 3.10. от раздел РАЗДЕЛ VІ – УСЛОВИЯ И РЕД ЗА 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА от одобрената от Възложителя документация за 

участие в обявената общестена поръчка „В срок до 5 работни дни от получаването н 

апротокола по т.3.8 участниците, по отношение на които е констатирано 

несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов 

ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 

информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и 

обстоятелства, които са на стъпили след крайния срок за получаване на оферти или 

заявления за участие.” 

Предвид изложено, е налице хипотезата на чл. 107, т. 1 от ЗОП, а именно участинкът не 

е изпълнил друго условие посочено в документацията. 

 

3. Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените 

документи от ЕТ „Тинка – 47 Тинка Мостанева“.  
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Комисията констатира, че с писмо изх. № 39/26.11.2018 г., с което е изпратен 

Протокол № 1 от участника се изисква представяне на нов еЕЕДОП. Писмото е 

получено на 27.11.2018 г. Участникът е представил допълнителните документи на 

04.12.2018 г., заведени с вх. № 27 в законоустановения срок от 5 работни дни от датата 

на получаване на протокола на комисията.  

Членовете на комисията констатираха, че участникът е представил нов еЕЕДОП 

за обособена позиция № 3 на оптичен носител.  

След представяне на новия еЕЕДОП, комисията установи, че констатираните от 

комисията нередовности в Протокол № 1 са отстранени от участника и същият 

удостоверява съответствие с поставените изисквания към личното състояние и 

критериите за подбор, поради което комисия допуска до разглеждане офертата на 

участника за обособена позиция № 3. 

 

ІІ. След като установи, че офертите на всички участници отговарят на 

изискванията на Възложителя, включително изискванията за лично състояние и 

критериите за подбор, Комисията продължи своята работа с разглеждане на 

Техническите предложения на участниците. Комисията разгледа документите, 

представени в техническото предложение на всеки от участниците, отговарящи на 

критериите за подбор. Извърши се проверка за съответствие на техническите 

предложения на участниците с изискванията на възложителя за пълнота на 

предложението. 

1. Участникът ЕТ „Овелам – Димитър Терзиев“ е представил: 

Техническо предложение за обособена позиция № 1, което съдържа – 

предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите спецификации 

и изискванията на възложителя; декларация за съгласие с клаузите на приложения 

проект на договор; декларация за срока на валидност на офертата и декларация, че при 

изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.  

При проверка на съдържанието, се установи, че същото отговаря на изискванията на 

Възложителя, предвид което офертата на участника се допуска до следващ етап на 

оценка. 

2. Участникът от ЕТ „Тинка – 47 Тинка Мостанева“ е представил: 

Техническо предложение за обособена позиция № 3, което съдържа – 

предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите спецификации 

и изискванията на възложителя; декларация за съгласие с клаузите на приложения 

проект на договор; декларация за срока на валидност на офертата и декларация, че при 

изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.  

При проверка на съдържанието, се установи, че същото отговаря на изискванията на 

Възложителя, предвид което офертата на участника се допуска до следващ етап на 

оценка. 
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ІV. Комисията реши да упълномощи Анна Ненова-Пеева, член на комисията да 

обяви, чрез съобщение в профила на купувача в интернет сайта на Възложителя датата, 

часа и мястото на отваряне на ценовите предложения на участниците, както следва 

 

Дата: 17.12.2018 г., Час: 10:30 часа, Място: заседателна  зала, Бизнес инкубатор,  

с. Клокотница 

Заседанието приключи на 11.12.2018 г. в 16.00 часа.  

Протоколът се състави на 11.12.2018 г. и се подписа от членовете на комисията 

без особено мнение.  

 

 

 

Председател: _______(П)_______ Информацията е заличена  на основание чл. 2 от ЗЗЛД! 

Петя Бостанджиева-Китин – правоспособен юрист 

 

Член: _______(П)_______ Информацията е заличена  на основание чл. 2 от ЗЗЛД! 

Анна Ненова-Пеева, Координатор, Дейности при РСО „Марица“ 

 

Член: _______(П)_______ Информацията е заличена  на основание чл. 2 от ЗЗЛД! 

Ивайло Добрев, Координатор, Дейности  при РСО „Марица“ 
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