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П Р О Т О К О Л  № 1 

 
Днес, 28.05.2020г, в 10:00 часа, в сграда Ректорат на ПУ „Паисий Хилендарски”, гр. 

Пловдив, ул. „Цар Асен” № 24, заседателна зала на НПД, се проведе заседание на Комисия, 

назначена със Заповед № Рзз-1667/28.05.2020г на Ректора  на  ПУ „Паисий Хилендарски” гр. 

Пловдив за разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците в открита процедура по 

ЗОП с предмет: „Доставка на реагенти, материали и консумативи с общо и специфично 

предназначение за нуждите на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" по 

обособени позиции,  открита с Решение Р33-1412 от дата 30.03.2020 г. на Ректора на ПУ 

„Паисий Хилендарски”, уникален номер в РОП 00858-2020-0006. 

 

На основание Глава пета, раздел VIII  от ППЗОП и в изпълнение на Заповед № Рзз-

1667/28.05.2020г. на Ректора  на  ПУ „Паисий Хилендарски” гр. Пловдив, Комисията в състав:  

 

Председател: проф. Балик Маломиров Джамбазов – Биологически факултет 

Членове:  

                       1. Иванка Андреева Андреева – юрист към ФНИ 

                                  2. гл.ас.д-р Мариана Манолова Николова – Биологически факултет 

                      3. доц. Нина Димитрова Димчева – Химически факултет 

                      4. доц. Мария Марудова-Живанович – Физико-технологичен факултет 

                      5. проф. Гинка Атанасова Антова– Химически факултет 

                      6. Лиляна Велиянова Шаламанова – експерт ЗОП 

 
започна работата си на публично заседание.  

I. Председателят на комисията запозна присъстващите със Заповед № Рзз-1667/28.05.2020г. 

на Ректора  на  ПУ „Паисий Хилендарски” гр. Пловдив, съобщи имената и длъжностите на 

членовете на комисията и срока за приключване на работата. От деловодството на възложителя 

бяха предадени на Председателя на комисията с протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП постъпилите 7 

(седем) броя оферти за участие в процедурата. Председателят на комисията уведоми членовете й, 

че в срок са постъпили следните оферти: 

 

1. Оферта вх. № 28.00-107/22.05.2020г, 10:01 часа на „АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД; 

2. Оферта вх. № 28.00-110/22.05.2020г, 12:24 часа на „ФОТ“ ООД; 

3. Оферта вх. № 28.00-117/26.05.2020г, 11:15 часа на „РИДАКОМ“ ЕООД; 

4. Оферта вх. № 28.00-127/27.05.2020г, 10:57 часа на  „ХИМТЕКС“ АД; 

5. Оферта вх. № 28.00-129/27.05.2020г, 11:47 часа на ET “ВАЛЕРУС – Валери Русенов“ 

6. Оферта вх. № 28.00-130/27.05.2020г, 11:57 часа на „ЛАБИМЕКС“ АД; 

7. Оферта вх. № 28.00-131/27.05.2020г, 14:37 часа на „ФИЛЛАБ“ ЕООД; 

 

След запознаване със списъка с постъпилите оферти и в съответствие с изискванията на чл. 

51, ал. 8 от ППЗОП, всеки член на комисията подписа декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

На проведеното публично заседание не присъстват представители на участниците, както и 

представители на средствата за масово осведомяване.  

 

II. В изпълнение на чл.54, ал.3 от ППЗОП Председателят на комисията пристъпи към 

отваряне на подадените оферти по реда на тяхното постъпване и оповести съдържанието им: 
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1. Оферта вх. № 28.00-107/22.05.2020г, 10:01 часа на „АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД; 

 

            Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, 

непрозрачна опаковка, чиято цялост не е нарушена. Участникът е представил оферта за обособена 

позиция № 7.  

Участникът е представил опис на документите в офертата, Техническо предложение за 

позицията, както и един брой  непрозрачен и запечатан плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” за обособената позиция. На електронен носител е представен ЕЕДОП. Председателят 

на комисията оповести документите, които се съдържат в опаковката и провери съответствието им 

с описа по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП. На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на 

комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и всяка страница от  

техническото предложение на участника.  

 

2. Оферта вх. № 28.00-110/22.05.2020г, 12:24 часа на „ФОТ“ ООД; 

 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, непрозрачна 

опаковка, чиято  цялост не е нарушена. Участникът е представил оферта за обособени позиции 

№№ 2, 5, 9 и 10.  

Участникът е представил опис на документите в офертата, Техническо предложение за 

всяка от обособените позиции, за която кандидатства, както и четири броя непрозрачни и 

запечатани пликове с надпис „Предлагани ценови параметри” за всяка от обособените позиции. На 

електронен носител е представен ЕЕДОП за всяка обособена позиция поотделно. Председателят на 

комисията оповести документите, които се съдържат в опаковката и провери съответствието им с 

описа по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП. На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на 

комисията подписаха пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ и всяка страница от  

техническите предложения на участника.  

 

 

3. Оферта вх. № 28.00-117/26.05.2020г, 11:15 часа на „РИДАКОМ“ ЕООД; 

 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, непрозрачна 

опаковка, чиято цялост не е нарушена. Участникът е представил оферта за обособена позиция № 

10.  

Участникът е представил опис на документите в офертата, Техническо предложение, както 

и един брой непрозрачен и запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. На 

електронен носител е представен ЕЕДОП. Председателят на комисията оповести документите, 

които се съдържат в опаковката и провери съответствието им с описа по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП. На 

основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ и всяка страница от  техническото предложение на участника.  

 

4.Оферта вх. № 28.00-127/27.05.2020г, 10:57 часа на  „ХИМТЕКС“ АД; 

 

 Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, 

непрозрачна опаковка. Участникът е представил оферта за обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 

11. 

Участникът е представил папка, включваща придружително писмо, опис на представените 

документи, Техническо предложение за всяка от позициите, както и шест броя непрозрачни и 

запечатани пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”. На електронен носител е представен 

ЕЕДОП. Председателят на комисията оповести документите, които се съдържат в опаковката и 

провери съответствието им с описа по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП. На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП 

трима от членовете на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и 

всяка страница от  техническите предложения на участника.  

 

 

5. Оферта вх. № 28.00-129/27.05.2020г, 11:47 часа на ET “ВАЛЕРУС – Валери Русенов“ 

 



Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, непрозрачна 

опаковка, чиято цялост не е нарушена. Участникът е представил оферта за обособена позиция 

№№ 1, 3, 4 и 5 .  

Участникът е представил четири отделни папки, всяка от която съдържа: опис на 

документите в офертата и Техническо предложение. Отделно от това са представени и четири броя 

непрозрачни и запечатани пликове с надпис „Предлагани ценови параметри” за всяка от 

обособените позиции. На електронен носител е представен ЕЕДОП за всяка позиция поотделно. 

Председателят на комисията оповести документите, които се съдържат в опаковката и провери 

съответствието им с описа по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП. На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима 

от членовете на комисията подписаха пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ и всяка 

страница от  техническото предложение на участника.  

 

6. Оферта вх. № 28.00-130/27.05.2020г, 11:57 часа на „ЛАБИМЕКС“ АД; 

 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, непрозрачна 

опаковка, чиято цялост не е нарушена. Участникът е представил оферта за обособена позиция 

№№ 1, 2, 3, 4 и 5.  

Участникът е представил опис на представените документи, Техническо предложение за 

всяка обособена позиция, както и пет броя непрозрачни и запечатани пликове с надпис 

„Предлагани ценови параметри” за всяка от обособените позиции. На електронен носител е 

представен ЕЕДОП. Председателят на комисията оповести документите, които се съдържат в 

опаковката и провери съответствието им с описа по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП. На основание чл. 54, 

ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха пликовете с надпис „Предлагани 

ценови параметри“ и всяка страница от  техническото предложение на участника.  

 

7. Оферта вх. № 28.00-131/27.05.2020г, 14:37 часа на „ФИЛЛАБ“ ЕООД; 

 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, непрозрачна 

опаковка, чиято цялост не е нарушена. Участникът е представил оферта за обособени позиции 

№№ 1, 3, 4, 11, 12 и 13.  

Участникът е представил три отделни плика - завления за участие по всяка отделна позиция, 

за която кандидатът участва, Технически предложения за всяка от обособените позици, както и 

шест броя непрозрачни и запечатани пликове с надпис „Предлагани ценови параметри” за всяка от 

обособените позиции. Към папките от плика със заявления за участие, са представени следните 

документи: справка в ТРРЮЛНЦ към АВ на дружеството, Решение № 7694/27.12.2002г. на ПОС, 

ТО, за вписване в регистъра на търговските дружества, Сертификат ISO 9001:2015, Разрешение за 

търговия на едро с медицински изделия и приложение към него, заверени „Вярно с оригинала“. На 

електронен носител е представен ЕЕДОП за всяка позиция поотделно. Председателят на комисията 

оповести документите, които се съдържат в опаковката и провери съответствието им с описа по чл. 

47, ал. 3 от ППЗОП. На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията 

подписаха пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ и всяка страница от техническите 

предложения на участника.  

 

С извършването на тези действия, в 10:55 часа приключи публичната част от работата на 

комисията . 

Комисията продължи своята работа на закрито заседание, като разгледа представените от 

участниците документи по чл. 39, ал.2 от ППЗОП,  съдържащи се в офертите.  

 

 

IІІ. ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

В съответствие и с изпълнение на разпоредбите на чл.54, ал.7 от ППЗОП, комисията 

продължи работата си на закрито заседание, като пристъпи към разглеждане на представените 

документи по чл. 39, ал. 2 от ПППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от възложителя. За нуждите на проверката комисията извърши 

справки в Търговския регистър към АВ, относно вписаните обстоятелства за участниците. 



Комисията разгледа подробно представените от участниците ЕЕДОП, декларираните в тях 

обстоятелства и относимостта им с изискванията за лично състояние и критерии за подбор.  

За всяка оферта, по реда на постъпването й, бе проверено от членовете на комисията 

наличието и редовността на представените документи, като резултатите от проверката са, както 

следва: 

 

 

КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА 

 

1. Участник „АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД 

 

Участникът е представил опис, с приложен към него ЕЕДОП на електронен носител за обособената 

позиция. Комисията констатира, че ЕЕДОП е подписан с валиден електронен подпис от едно лице. 

От справката в ТРРЮЛНЦ към АВ се установи, че подписалото ЕЕДОП лице е управителят на 

„АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД, с което е спазена разпоредбата на чл.54, ал.2, вр.чл.54, ал.1, т.1, 2 и 

7 от ЗОП и чл.40 от ППЗОП. В ЕЕДОП е попълнена и декларирана информация относно 

личностното състояние на участника и липсата на основания за отстраняване от процедурата на 

това основание. Декларирана е информация за съответствието с поставеният критерии за подбор 

относно технически и професионални способности, като е посочено, че участникът притежава 

Сертификат Сертификат № 041060129, ISO 9001:2015, валиден от 30.11.2018 г. до 29.11.2021 г. 

Комисията след разглеждане на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП 

установи, че по отношение на участника „АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД не е налице липса, 

непълнота или несъответствия в предоставената информация и документи, като от същите се 

констатира съответствие на декларираната информация с изискванията към личното състояние, 

поради което участникът се допуска до разглеждане на документите по чл.39, ал.3, т.1 от 

ППЗОП по ОП № 7. 

 

2. Участник „ФОТ“ ООД 

 

Участникът е представил опис, с приложен към него ЕЕДОП на електронен носител  за 

всяка позиция поотделно. Комисията констатира, че ЕЕДОП е подписан с валиден електронен 

подпис от две лица. От справката в ТРРЮЛНЦ към АВ се установи, че подписалите документа 

лица са управители на дружеството, с което е спазена разпоредбата на чл.54, ал.2, вр.чл.54, ал.1, 

т.1, 2 и 7 от ЗОП и чл.40 от ППЗОП. В ЕЕДОП е попълнена и декларирана информация относно 

личностното състояние на участника и липсата на основания за отстраняване от процедурата на 

това основание. Декларирана е информация за съответствието с поставеният критерии за подбор 

относно технически и професионални способности, като е посочено, че участникът притежава 

Сертификат ISO 9001:2015, № BG11/5713, валиден от 13.02.2020г. със срок на валидност до 

13.02.2023г  

Комисията след разглеждане на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП 

констатира следните непълноти, като на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП ги описва 

изчерпателно, както следва: 

 Комисията констатира, че в Част I: Информация за процедурата за възлагане на 

обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя, е налице несъответствие с 

наименованието на обществената поръчка, посочено е наименование на различна поръчка по 

проект. Същото обстоятелство се отнася и до краткото описание, където упоменатите 

наименования на обособени позиции не съставляват такива по настоящата поръчка с 

предмет: „Доставка на реагенти, материали и консумативи с общо и специфично 

предназначение за нуждите на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" по 

обособени позиции. Следва да се отбележи, че в останалата част от документацията 

наименованието на обществената поръчка и на отделните обособени позиции са коректно 

посочени от кандидата. 

 Ето защо, на осн. чл 54, ал.8 ППЗОП, участникът следва да представи нов ЕЕДОП за 

всяка от обособените позиции, за които кандидатства, като посочи правилното наименование 

на процедурата по обществена поръчка, както и  кратко описание, съдържащо коректната 

информация за наименованието на обособените позици. 

https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1954/
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1954/
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1954/


Комисията, указва на участника, че отстраняването на установеното  несъответствие 

следва да се извърши при условията на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП,  в срок от 5 работни дни от 

получаване на настоящия протокол. 

  

 

3. Участник „РИДАКОМ“ ЕООД 

 

Участникът е представил опис, с приложен към него ЕЕДОП на електронен носител. 

Комисията констатира, че ЕЕДОП е подписан с валиден електронен подпис от едно лице. От 

справката в ТРРЮЛНЦ към АВ се установи, че подписалото документа лице е управителят на 

дружеството, с което е спазена разпоредбата на чл.54, ал.2, вр.чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7  от ЗОП и чл.40 

от ППЗОП. В ЕЕДОП е попълнена и декларирана информация относно личностното състояние на 

участника и липсата на основания за отстраняване от процедурата на това основание. Декларирана 

е информация за съответствието с поставеният критерии за подбор относно технически и 

професионални способности, като е посочено, че участникът притежава Сертификат ISO :9001, 

BG16/93060, валиден до 14.08.2021 г. 

Комисията след разглеждане на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП 

установи, че по отношение на участника „РИДАКОМ“ ЕООД не е налице липса, непълнота или 

несъответствия в предоставената информация и документи, като от същите се констатира 

съответствие на декларираната информация с изискванията към личното състояние, поради което 

участникът се допуска до разглеждане на документите по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП по ОП № 

10. 

 

 

4. Участник „ХИМТЕКС“ АД 

 

Участникът е представил опис, с приложен към него ЕЕДОП на електронен носител. 

Комисията констатира, че ЕЕДОП е подписан с валиден електронен подпис от едно лице. От 

справката в ТРРЮЛНЦ към АВ се установи, че подписалото документа лице е управителят на 

дружеството, с което е спазена разпоредбата на чл.54, ал.2, вр.чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7  от ЗОП и чл.40 

от ППЗОП. В ЕЕДОП е попълнена и декларирана информация относно личностното състояние на 

участника и липсата на основания за отстраняване от процедурата на това основание. Декларирана 

е информация за съответствието с поставеният критерии за подбор относно технически и 

професионални способности, като е посочено, че участникът притежава Сертификат № 0004, 

валиден до 15.07.2021 год, като са посочени и други специализирани сертификати, притежавани от 

кандидата, като ISO 14001:2015, с обхват: Търговия с лабораторна стъклария, химични реактиви и 

технически химикали. Сертифицирано от 15.07.2013 год., № 0082, валиден до 14.07.2022 год. и др. 

Комисията след разглеждане на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП 

установи, че по отношение на участника „ХИМТЕКС“ АД не е налице липса, непълнота или 

несъответствия в предоставената информация и документи, като от същите се констатира 

съответствие на декларираната информация с изискванията към личното състояние, поради което 

участникът се допуска до разглеждане на документите по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП по ОП 

№№ 1, 2, 3, 4, 5 и 11. 

 

 

5. Участник ЕТ „ВАЛЕРИУС-ВАЛЕРИ РУСИНОВ“ 

 

Участникът е представил отделни папки, с приложени към тях описи и ЕЕДОП на 

електронен носител за всяка обособена позиция поотделно. Комисията констатира, че са 

представени общо четири броя ЕЕДОП, като всеки от тях е подписан с валиден електронен подпис 

от едноличния търговец на фирмата, което е видно и от справката в ТРРЮЛНЦ към АВ, с което е 

спазена разпоредбата на чл.54, ал.2, вр.чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП и чл.40 от ППЗОП. В ЕЕДОП е 

попълнена и декларирана информация относно личностното състояние на участника и липсата на 

основания за отстраняване от процедурата на това основание.  

Комисията след разглеждане на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП 

констатира следните непълноти, като на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП ги описва 

изчерпателно, както следва: 



Комисията констатира, че в представения ЕЕДОП за всяка от обособените позиции, в 

Раздел IV Критерии за подбор е посочено, че ЕТ „ВАЛЕРИУС-ВАЛЕРИ РУСИНОВ“ 

притежава сертификат за качество, издаден от „ДЖИ ЕС МЕНДИЖМЪНТ СИСТЕМС“ 

ЕООД, като е предоставен линк и код за проверка на същия. Комисията, след като направи 

проверка в предоставения от кандидата интернет адрес: http://gsms-bg.com/, със съответния 

код, установи, че същият притежава Сертификат БДС ISO 9001:2015 / № QMS, като сайтът 

предоставя единствено информация, че сертификатът е действащ. Не се съдържа 

информация относно валидността на притежавания сертификат. 

 Ето защо, на осн. чл 54, ал.8 ППЗОП, участникът следва да представи нов ЕЕДОП, с 

декларирани данни, подписан от кандидата за обособените позиции, за които кандидатства, 

като предостави подробна информация относно Сертификатът за качество ISO 9001:2015, 

който притежава, в т.ч. и валидността на същия.  

Комисията, указва на участника, че отстраняването на установеното  несъответствие 

следва да се извърши при условията на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП,  в срок от 5 работни дни от 

получаване на настоящия протокол. 

 

 

6. Участник „ЛАБИМЕКС“ АД 

 

Участникът е представил опис, с приложен към него ЕЕДОП на електронен носител. 

Комисията констатира, че представеният ЕЕДОП е подписан с валиден електронен подпис от три 

лица. От справката в ТРРЮЛНЦ към АВ се установи, че подписалите документа лица са членовете 

на Съвета на директорите, един от които е и представителя на дружеството, с което е спазена 

разпоредбата на чл.54, ал.2, вр.чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП и чл.40 от ППЗОП. В ЕЕДОП е 

попълнена и декларирана информация относно личностното състояние на участника и липсата на 

основания за отстраняване от процедурата на това основание. Декларирана е информация за 

съответствието с поставеният критерии за подбор относно технически и професионални 

способности, като е посочено, че участникът притежава Сертификат BG 16/93057, валиден от 04 

февруари 2019 до 03 февруари 2022г. 

Комисията след разглеждане на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП 

констатира следните непълноти, като на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП ги описва 

изчерпателно, както следва: 

 Комисията констатира, че в Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел 

А:, подточка „д): при посочването на обособената позиция, за която кадидатът желае да 

направи оферта, са посочени обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4, 5, 11 и 12, но в плика с 

подадени оферти липсват такива за обособени позиции № 11 и № 12. На опаковката не се 

съдържа информация за подаване на оферта по ОП № 11 и ОП № 12, липсват Технически 

предложения и Ценови предложения по горецитираните обособени позиции. Информация 

относно обособени позиции №№ 11 и 12 е декларирана единствено в ЕЕДОП. 

 Ето защо, на осн. чл 54, ал.8 ППЗОП, участникът следва да представи нов ЕЕДОП, с 

декларирани данни, подписан от кандидата, като посочи конкретна и точна информация 

относно обособените позиции, за които участва и за които вече е подал нужната оферта и 

съответната документация към нея. 

Комисията, указва на участника, че отстраняването на установеното  несъответствие 

следва да се извърши при условията на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП,  в срок от 5 работни дни от 

получаване на настоящия протокол. 

 

 

7. Участник „ФИЛЛАБ“ ЕООД 

 

Участникът е представил отделни папки, с приложени към тях описи и ЕЕДОП на 

електронен носител за всяка обособена позиция поотделно. Комисията констатира, че са 

представени общо шест броя ЕЕДОП, като всеки от тях е подписан с валиден електронен подпис от 

управителя на фирмата, което е видно и от справката в ТРРЮЛНЦ към АВ, с което е спазена 

разпоредбата на чл.54, ал.2, вр.чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП и чл.40 от ППЗОП. В ЕЕДОП е 

попълнена и декларирана информация относно личностното състояние на участника и липсата на 

основания за отстраняване от процедурата на това основание. Декларирана е информация за 

съответствието с поставеният критерии за подбор относно технически и професионални 

http://gsms-bg.com/


способности, като е посочено, че участникът притежава Сертификат ISO 9001:2015, със срок на 

валидност 16.05.2023г., като копие от сертификатът е представен, заверен „Вярно с оригинала“. 

Комисията след разглеждане на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП 

констатира следните непълноти, като на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП ги описва 

изчерпателно, както следва: 

Комисията констатира, че в представения ЕЕДОП за всяка от обособените позиции 

поотделно, в Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел А:, подточка „д)“ при 

посочването на обособената позиция, за която кадидатът желае да направи оферта, не е 

вписана никаква информация. Представени са отделни ЕЕДОП на електронни носители, но 

в нито един от тях не са посочени обособените позиции, за които кандидатът участва и е 

подал своята оферта. 

 Ето защо, на осн. чл 54, ал.8 ППЗОП, участникът следва да представи нов ЕЕДОП за 

всяка от обособените позиции, за които е подал оферта за участие, с декларирани данни, 

подписан от кандидата, като в Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел А:, 

подточка „д)“ предостави информация относно съответната обособена позиция, за която 

участва. 

Комисията, указва на участника, че отстраняването на установеното  несъответствие 

следва да се извърши при условията на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП,  в срок от 5 работни дни от 

получаване на настоящия протокол. 

 

 

Въз основа на горното, комисията единодушно взе следните 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, настоящият протокол да се изпрати до всички 

участници в процедурата в деня на публикуването му в профила на купувача, с оглед запознаване с 

констатираните липси, непълноти или несъответствия на информацията с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор. 

Комисията възлага на председателя й да организира публикуването на протокола в профила 

на купувача, както и подготвянето и изпращането на придружителни писма до участниците, ведно 

с копие от протокола. Изпращането на протокола да се осъществи на посочените от участниците 

адреси за кореспонденция.   

Следващото заседание на комисията ще се проведе в зависимост от датата на получаването 

на допълнително представените на комисията документи. Комисията възлага на председателя да 

свика следващото заседание след получаване на представените документи и/или изтичането на 

срока за представянето им, видно от доказателствата за получаване на протокола. 

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове на дата 

28.05.2020 г., както следва: 

 

Председател: проф. Балик Маломиров Джамбазов ................................. 

Членове:  

                      1. Иванка Андреева Андреева .................................... 

                                  2. гл.ас.д-р Мариана Манолова Николова ....................................... 

                      3. доц. Нина Димитрова Димчева .................................................... 

                      4. доц. Мария Марудова-Живанович ............................................... 

                      5. проф. Гинка Атанасова Антова..................................................... 

                      6. Лиляна Велиянова Шаламанова ................................................... 

       

Подписите са  заличени на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП.     

 

 

 

 

 

 

 


