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офертите е удължен до 17,30 часа на 26.07.2019 г.  

На 23.07.2019 г. е публикувана информация за удължаване на срока за 

подаване на оферти в портала на агенцията за обществени поръчки и в „Профила 

на купувача“ на сайта на служба „Военна информация“. В рамките на удължения 

срок (17:30 часа на 26.07.2019 г.) са получени допълнително още 4 (четири) 

оферти.  

В срока обявен за подаване на оферти са постъпили общо 8 (осем) оферти с 

отбелязани входящ номер, дата и час на приемане, както следва:  

1.  „АМО“ ЕООД – получена на 16.07.2019 г. в 15,50 часа, заведена под 

входящ № 123 от регистъра за подадени и приети оферти/предложения за 

обществени поръчки.  

2. „ВТ-ТРЕЙД“ ЕООД - получена на 19.07.2019 г. в 10,40 часа, заведена 

под входящ № 124 от регистъра за подадени и приети оферти/предложения за 

обществени поръчки.  

3. „НАД ДИЗАЙН“ ЕООД - получена на 22.07.2019 г. в 16,30 часа, 

заведена под входящ № 125 от регистъра за подадени и приети 

оферти/предложения за обществени поръчки.  

4. „ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС“ АД - получена на 22.07.2019 г. в 17,20 

часа, заведена под входящ № 126 от регистъра за подадени и приети 

оферти/предложения за обществени поръчки.  

5. „КАН УЧТЕХ СПОРТ БЪЛГАРИЯ“ ООД - получена на 24.07.2019 

г. в 10,00 часа, заведена под входящ № 127 от регистъра за подадени и приети 

оферти/предложения за обществени поръчки.  

6. „ТРАНС КО 04“ ЕООД - получена на 24.07.2019 г. в 13,55 часа, 

заведена под входящ № 128 от регистъра за подадени и приети 

оферти/предложения за обществени поръчки. 

7. „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД – получена на 24.07.2019 г. в 

14,00 часа, заведена под входящ № 129 от регистъра за подадени и приети 

оферти/предложения за обществени поръчки.  

8. „ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД – получена на 26.07.2019 г. в 16,35 

часа, заведена под входящ № 130 от регистъра за подадени и приети 

оферти/предложения за обществени поръчки. 

 

II. ДЕЙСТВИЯ, СВЪРЗАНИ С ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И 

ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

На 29.07.2019 г. в гр. София, бул. „Братя Бъкстон“, бл. № 41 (партерното 

помещение) от 10,30 ч. до 11,30 ч. се проведе публичната част на заседанието на 

комисията. 

Публичната част на заседанието се проведе в отсъствието на 
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упълномощени представители на участниците, както и на представители на 

средствата за масово осведомяване, поради липсата на желаещи да упражнят 

това свое право.  

С приемо-предавателен протокол, съгласно чл. 48, ал. 6 от Правилника за 

прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП), бяха предадени на 

председателя на комисията постъпилите оферти, във видимо ненарушена цялост, 

с отбелязани входящ номер, дата и час на приемане.  

Председателят на комисията запозна присъстващите със съдържанието на 

Заповед № 571/29.07.2019 г. на Възложителя. След обявяване на протокола по 

чл. 48, ал. 6 от ППЗОП с получените оферти, председателят и членовете на 

комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП).  

1. Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване и 
обяви публично ценовите предложения на участниците, както следва: 

1.1. „АМО“ ЕООД - участва и по трите обособени позиции, като 

предлага обща цена за изпълнение на поръчката по позиции, както следва:  

- по обособена позиция № 1 – „Доставка на мебели за обзавеждане на 

кабинет“ - 5 940,00 (пет хиляди деветстотин и четиридесет) лева без ДДС или 

7 128,00 (седем хиляди сто двадесет и осем) лева с вкл. ДДС; 

- по обособена позиция № 2 – „Доставка на офис столове“ – 14 040,00 

(четиринадесет хиляди и четиридесет) лева без ДДС или 16 848,00 (шестнадесет 

хиляди осемстотин четиридесет и осем) лева с вкл. ДДС; 

- по обособена позиция № 3 – „Доставка на офис мебели“ – 19 755,00 

(деветнадесет хиляди седемстотин петдесет и пет) лева без ДДС или 23 706,00 

(двадесет и три хиляди седемстотин и шест) лева с вкл. ДДС. 

1.2. „ВТ-ТРЕЙД“ ЕООД - участва само по обособена позиция № 2, 

като предлага обща цена за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 2 – 

„Доставка на офис столове“ – 10 173,00 (десет хиляди сто седемдесет и три) лева 

без ДДС или 12 207,06 (дванадесет хиляди двеста и седем лева и 06 ст.) с вкл. 

ДДС. 

1.3. „НАД ДИЗАЙН“ ЕООД участва и по трите обособени позиции, 

като предлага обща цена за изпълнение на поръчката по позиции, както следва: 

- по обособена позиция № 1 – „Доставка на мебели за обзавеждане на 

кабинет“ - 7 847,98 (седем хиляди осемстотин четиридесет и седем лева и 98 ст.) 

без ДДС или 9 417,56 (девет хиляди четиристотин и седемнадесет лева и 56 ст.) с 

вкл. ДДС; 

- по обособена позиция № 2 – „Доставка на офис столове“ – 14 186,18 

(четиринадесет хиляди сто осемдесет и шест лева и 18 ст.) без ДДС или 17 023,41 
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(седемнадесет хиляди двадесет и три лева и 41 ст.) с вкл. ДДС; 

- по обособена позиция № 3 – „Доставка на офис мебели“ – 24 765,49 

(двадесет и четири хиляди седемстотин шестдесет и пет лева и 49 ст.) без ДДС 

или 29 718,58 (двадесет и девет хиляди седемстотин и осемнадесет лева и 58 ст.) 

с вкл. ДДС. 

1.4. „ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС“ АД участва само по втора 

обособена позиция, като предлага обща цена за изпълнение на поръчката по 

обособена позиция № 2 – „Доставка на офис столове“ - 11 161,33 (единадесет 

хиляди сто шестдесет и един лева и 33 ст.) без ДДС или 13 393,60 (тринадесет 

хиляди триста деветдесет и три лева и 60 ст.) с вкл. ДДС. 

1.5. „КАН УЧТЕХ СПОРТ БЪЛГАРИЯ“ ООД участва по две 

обособени позиции, като предлага обща цена за изпълнение на поръчката по 

позиции, както следва: 

- по обособена позиция № 1 – „Доставка на мебели за обзавеждане на 

кабинет“ - 7 196,95 (седем хиляди сто деветдесет и шест лева и 95 ст.) без ДДС 

или 8 636,34 (осем хиляди шестстотин тридесет и шест лева и 34 ст.) с вкл. ДДС; 

- по обособена позиция № 3 – „Доставка на офис мебели“ – 24 730,85 

(двадесет и четири хиляди седемстотин и тридесет лева и 85 ст.) без ДДС или 

29 677,02 (двадесет и девет хиляди шестстотин седемдесет и седем лева и 02 ст.) 

с вкл. ДДС. 

1.6. „ТРАНС КО 04“ ЕООД участва и по трите обособени позиции, 

като предлага обща цена за изпълнение на поръчката по позиции, както следва: 

- по обособена позиция № 1 – „Доставка на мебели за обзавеждане на 

кабинет“ - 7 955,67 (седем хиляди деветстотин петдесет и пет лева и 67 ст.) без 

ДДС или 9 546,80 (девет хиляди петстотин четиридесет и шест лева и 80 ст.) с 

вкл. ДДС; 

- по обособена позиция № 2 – „Доставка на офис столове“ – 11 890,75 

(единадесет хиляди осемстотин и деветдесет лева и 75 ст.) без ДДС или 14 268,90 

(четиринадесет хиляди двеста шестдесет и осем лева и 90 ст.) с вкл. ДДС; 

- по обособена позиция № 3 – „Доставка на офис мебели“ – 23 914,29 

(двадесет и три хиляди деветстотин и четиринадесет лева и 29 ст.) без ДДС или 

28 697,15 (двадесет и осем хиляди шестстотин деветдесет и седем лева и 15 ст.) с 

вкл. ДДС. 

1.7. „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД участва и по трите 

обособени позиции, като предлага обща цена за изпълнение на поръчката по 

позиции, както следва: 

- по обособена позиция № 1 – „Доставка на мебели за обзавеждане на 

кабинет“ - 6 640,65 (шест хиляди шестстотин и четиридесет лева и 65 ст.) без ДДС 

или 7 968,78 (седем хиляди деветстотин шестдесет и осем лева и 78 ст.) с вкл. 
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ДДС; 

- по обособена позиция № 2 – „Доставка на офис столове“ – 13 101,19 

(тринадесет хиляди сто и един лева и 19 ст.) без ДДС или 15 721,43 (петнадесет 

хиляди седемстотин двадесет и един лева и 43 ст.) с вкл. ДДС; 

- по обособена позиция № 3 – „Доставка на офис мебели“ – 23 264,62 

(двадесет и три хиляди двеста шестдесет и четири лева и 62 ст.) без ДДС или 

27 917,54 (двадесет и седем хиляди деветстотин и седемнадесет лева и 54 ст.) с 

вкл. ДДС. 

1.8. „ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД участва и по трите обособени 

позиции, като предлага обща цена за изпълнение на поръчката по позиции, както 

следва: 

- по обособена позиция № 1 – „Доставка на мебели за обзавеждане на 

кабинет“ - 7 935,00 (седем хиляди деветстотин тридесет и пет) лева без ДДС или 

9 522,00 (девет хиляди петстотин двадесет и два) лева с вкл. ДДС; 

- по обособена позиция № 2 – „Доставка на офис столове“ – 14 406,00 

(четиринадесет хиляди четиристотин и шест) лева без ДДС или 17 287,20 

(седемнадесет хиляди двеста осемдесет и седем лева и 20 ст.) с вкл. ДДС; 

- обособена позиция № 3 – „Доставка на офис мебели“ – 24 607,20 

(двадесет и четири хиляди шестстотин и седем лева и 20 ст.) без ДДС или 

29 528,64 (двадесет и девет хиляди петстотин двадесет и осем лева и 64 ст.) с вкл. 

ДДС. 

След обявяване на ценовите предложения на участниците приключи 

публичната част на заседанието на комисията. 

2. Комисията продължи своята работа на закрито заседание, като 

пристъпи към разглеждане на офертите на участниците, проверка на съдържащите 

се в офертата документи, проверка на съответствието на документите с 

изискванията на възложителя, включително и по отношение на удостоверено 

съответствие с поставените от възложителя изисквания към личното състояние 

на участниците, проверка съответствието на техническото предложение с 

изискванията на възложителя и допускане до проверка на ценовото 

предложение. 

2.1 Комисията констатира, че в офертата на участника „АМО“ ЕООД 

има три папки, които съдържат следните документи: 

2.1.1  Папка 1 по обособена позиция № 1 – „Доставка на мебели за 

обзавеждане на кабинет“ 

2.1.1.1 Опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан от 

управителя на дружеството – 2 (два) листа. 

2.1.1.2 Представяне на участник (административни данни) - 2 (два) 
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листа. 

2.1.1.3 Пълномощно от управителя на „АМО“ ЕООД – 1 (един) лист. 

2.1.1.4 Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за липса на обстоятелствата 

по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и т. 7 от ЗОП – 1 (един) лист. 

2.1.1.5 Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за липса на обстоятелства по 

чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП - 1 (един) лист.  

2.1.1.6 Декларация за липса на обстоятелство по чл. 101, ал. 11 от ЗОП - 

1 (един) лист.  

2.1.1.7 Декларация за липса на обстоятелство по чл. 101, ал. 9 и ал. 10 от 

ЗОП - 1 (един) лист.  

2.1.1.8 Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици- 2 (два) листа. 

2.1.1.9 Декларация на основание чл. 69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/- 1 

(един) лист. 

2.1.1.10 Декларация по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВС на РБ - 1 (един) лист. 

2.1.1.11 Декларация по чл. 327, ал. 1 от ЗОВС на РБ - 1(един) лист. 

2.1.1.12 Декларация за представяне на гаранция за изпълнение на 

договора – 1 (един) лист. 

2.1.1.13 Техническо предложение – 2 (два) листа. 

2.1.1.14 Ценово предложение – 1 (един) лист. 

 

2.1.2 Папка 2 по обособена позиция № 2 – „Доставка на офис столове“ 

2.1.2.1 Опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан от 

управителя на дружеството – 1 (един) лист. 

2.1.2.2 Представяне на участник (административни данни) - 2 (два) 

листа. 

2.1.2.3 Техническо предложение – 2 (два) листа. 

2.1.2.4 Ценово предложение – 1 (един) лист. 

 

2.1.3 Папка 3 по обособена позиция № 3 – „Доставка на офис мебели“ 

2.1.3.1 Опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан от 

управителя на дружеството – 1 (един) лист. 

2.1.3.2 Представяне на участник (административни данни) - 2 (два) 

листа. 

2.1.3.3 Техническо предложение за обособена позиция № 2 – 2 (два) 

листа. 
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2.1.3.4 Ценово предложение – 2 (два) листа. 

 
След преглед и проверка на документите на „АМО“ ЕООД, комисията 

установи, че представените документи съответстват на описаните от участника в 

приложения опис и отговарят на изискванията на възложителя. От направената 

справка в търговския регистър при Агенцията по вписванията се установява, че 

дружеството се представлява от г-жа Мариета Георгиева Бешева-Митова. В 

съответствие с чл. 97, ал. 6 от ППЗОП от управителя са представени декларации 

за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП, чл. 54, ал. 1, т. 

3 - 5 от ЗОП и за обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТС.  

Представена е декларация, в която участникът декларира, че няма да 

ползва подизпълнители при изпълнение на ОП. 

С оглед установеното съответствие на участника с изискванията към 

личното му състояние, комисията пристъпи към разглеждане на Техническото 

предложение за изпълнение на поръчката. Представеното от участника 

предложение, съответства по форма и съдържание на изискванията на 

възложителя. Изготвено е по предвидения от възложителя образец и съдържа 

изисканата информация, съобразена с поставените условия. Участникът 

декларира, че изпълнението на поръчката ще се извърши в съответствие с 

изискванията на Техническата спецификация. Предложен е срок за доставката по 

обособени позиции №№ 1 и 3 – 3 (три) месеца, а по обособена позиция № 2 – 1 

(един) месец. Гаранционен срок за трите обособени позиции - 24 (двадесет и 

четири) месеца. 

Комисията допуска „АМО“ ЕООД до разглеждане на ценовите 

предложения по трите обособени позиции. 

 

2.2  Комисията констатира, че „ВТ-ТРЕЙД“ ЕООД участва в 

обществената поръчка само по втора обособена позиция.  

Участникът е представил следните документи:  

2.1.1 Опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан от 

управителя на дружеството - 1 (един) лист. 

2.1.2  Представяне на участник (административни данни) – 3 (три) листа. 

2.1.3 Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП - за липса на обстоятелствата по 

чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - 2 (два) листа. 

2.1.4 Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП - за липса на обстоятелства по чл. 

54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП – 2 (два) листа.  

2.1.5 Декларация за липса на обстоятелство по чл. 101, ал. 11 от ЗОП - 1 

(един) лист.  

2.1.6 Декларация за липса на обстоятелство по чл. 101, ал. 9 и ал. 10 от ЗОП 
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- 1 (един) лист.  

2.1.7 Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици - 2 (два) листа. 

2.1.8 Декларация на основание чл. 69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/- 2 

(два) листа. 

2.1.9 Декларация по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВС на РБ - 1 (един) лист. 

2.1.10  Декларация по чл. 327, ал. 1 от ЗОВС на РБ - 2 (два) листа. 

2.1.11 Декларация за представяне на гаранция за изпълнение на договора – 

1 (един) лист. 

2.1.12  Техническо предложение по обособена позиция № 2 – 3 (три) листа. 

2.1.13  Ценово предложение по обособена позиция № 2 – 2 (два) листа. 

 
След преглед и проверка на документите на „ВТ-ТРЕЙД“ ЕООД, 

комисията установи, че представените документи съответстват на описаните от 

участника в приложения опис и отговарят на изискванията на възложителя. От 

направената справка в търговския регистър при Агенцията по вписванията, се 

установява, че дружеството се представлява от г-н Георги Румянов Вътков. В 

съответствие с чл. 97, ал. 6 от ППЗОП от управителя са представени декларации 

за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП, чл. 54, ал. 1, т. 

3 - 5 от ЗОП и за обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТС. 

Представена е декларация, като съобразно декларираното обстоятелство, при 

изпълнение на ОП участникът няма да ползва подизпълнители. 

С оглед установеното съответствие на участника с изискванията към 

личното му състояние, комисията пристъпи към разглеждане на Техническото 

предложение за изпълнение на поръчката. Представеното от участника 

предложение, съответства по форма и съдържание на изискванията на 

възложителя. Изготвено е по предвидения от възложителя образец и съдържа 

изисканата информация, съобразена с поставените условия. Участникът 

декларира, че изпълнението на поръчката ще се извърши в съответствие с 

изискванията на Техническата спецификация. Предложен е срок за доставката 1 

(един) месец и гаранционен срок от 24 (двадесет и четири) месеца. 

Комисията допуска „ВТ-ТРЕЙД“ ЕООД до разглеждане на ценовото 

предложение по обособена позиция № 2. 

 
2.3 Комисията констатира, че „НАД ДИЗАЙН“ ЕООД участва и по трите 

обособени позиции и е представил в своята оферта следните документи: 

2.3.1 Опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан от 
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управителя на дружеството – 2 (два) листа. 

2.3.2 Представяне на участник (административни данни) - 3 (три) листа. 

2.3.3 Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП - за липса на обстоятелствата по 

чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - 2 (два) листа. 

2.3.4  Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП - за липса на обстоятелства по чл. 

54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП -1 (един) лист.  

2.3.5 Декларация за липса на обстоятелство по чл. 101, ал. 11 от ЗОП - 1 

(един) лист.  

2.3.6 Декларация за липса на обстоятелство по чл. 101, ал. 9 и ал. 10 от ЗОП 

- 1 (един) лист.  

2.3.7 Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици - 2 (два) листа. 

2.3.8 Декларация на основание чл. 69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/ - 1 

(един) лист. 

2.3.9 Декларация по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВС на РБ - 1 (един) лист. 

2.3.10  Декларация по чл. 327, ал. 1 от ЗОВС на РБ - 1 (един) лист. 

2.3.11  Декларация за представяне на гаранция за изпълнение на договора – 

1 (един) лист. 

2.3.12 Техническа спецификация по обособена позиция № 1 – 12 

(дванадесет) листа. 

2.3.13 Техническа спецификация по обособена позиция № 2 – 7 (седем) 

листа. 

2.3.14 Техническа спецификация по обособена позиция № 3 – 15 

(петнадесет) листа. 

2.3.15 Техническо предложение за обособена позиция № 1 – 2 (два) листа. 

2.3.16 Техническо предложение за обособена позиция № 2 – 2 (два) листа. 

2.3.17 Техническо предложение за обособена позиция № 3 – 2 (два) листа. 

2.3.18 Ценово предложение по обособена позиция № 1 – 1 (един) лист. 

2.3.19 Ценово предложение по обособена позиция № 2 – 1 (един) лист. 

2.3.20 Ценово предложение по обособена позиция № 3 – 1 (един) лист. 

 

След преглед и проверка на документите на „НАД ДИЗАЙН“ ЕООД, 

комисията установи, че представените документи съответстват на описаните от 

участника в приложения опис и отговарят на изискванията на възложителя. От 

направената справка в търговския регистър при Агенцията по вписванията, се 

установява, че дружеството се представлява от г-н Митко Точев Петров. В 



10/25 
 

съответствие с чл. 97, ал. 6 от ППЗОП от управителя са представени декларации 

за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП, чл. 54, ал. 1, т. 

3 - 5 от ЗОП и за обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТС.  

Представена е декларация, в която участникът декларира, че няма да 

ползва подизпълнители при изпълнение на ОП. 

С оглед установеното съответствие на участника с изискванията към 

личното му състояние, комисията пристъпи към разглеждане на Техническото 

предложение за изпълнение на поръчката. Представеното от участника 

предложение, съответства по форма и съдържание на изискванията на 

възложителя. Изготвено е по предвидения от възложителя образец и съдържа 

изисканата информация, съобразена с поставените условия. Участникът 

декларира, че изпълнението на поръчката ще се извърши в съответствие с 

изискванията на Техническата спецификация. Предложен е срок за доставката по 

обособени позиции №№ 1 и 3 – 3 (три) месеца, а по обособена позиция № 2 – 1 

(един) месец. Гаранционен срок за трите обособени позиции е 24 (двадесет и 

четири) месеца. 

Комисията допуска участника „НАД ДИЗАЙН“ ЕООД до разглеждане на 

ценовите предложения по трите обособени позиции. 

 
2.4 Комисията констатира, че в офертата на „ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС“ 

АД има 1 (една) папка с документи по втора обособена позиция, както следва: 

2.4.1 Опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан от 

управителя на дружеството - 1 (един) лист. 

2.4.2 Представяне на участник (административни данни) - 3 (три) листа. 

2.4.3 Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП - за липса на обстоятелствата по 

чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП от Николай Иванов Нанков- 2 (два) листа. 

2.4.4 Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП - за липса на обстоятелствата по 

чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП от Генадий Иванов Нанков - 2 (два) листа. 

2.4.5 Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП - за липса на обстоятелствата по 

чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП от Стела Василева Нанкова - 2 (два) листа. 

2.4.6 Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП - за липса на обстоятелства по чл. 

54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП – 1 (един) лист.  

2.4.7 Декларация за липса на обстоятелство по чл. 101, ал. 11 от ЗОП - 1 

(един) лист.  

2.4.8 Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици- 2 (два) листа. 

2.4.9 Декларация на основание чл. 69 от Закона за противодействие на 
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корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/ от 

Николай Иванов Нанков - 1 (един) лист. 

2.4.10 Декларация на основание чл. 69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/ от 

Генадий Иванов Нанков - 1 (един) лист. 

2.4.11 Декларация на основание чл. 69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/ от 

Стела Василева Нанкова - 1 (един) лист. 

2.4.12  Декларация по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВС на РБ - 1 (един) лист. 

2.4.13  Декларация по чл. 327, ал. 1 от ЗОВС на РБ - 2 (два) листа. 

2.4.14  Декларация за представяне на гаранция за изпълнение на договора – 

1 (един) лист. 

2.4.15  Техническо предложение по обособена позиция № 2 – 2 (два) листа; 

2.4.16  Ценово предложение по обособена позиция № 2 – 1 (един) лист. 

 

След преглед и проверка на документите на „ОФИС ЕКСПРЕС 

СЪРВИС“ АД, комисията установи, че представените документи съответстват 

на описаните от участника в приложения опис и отговарят на изискванията на 

възложителя. От направената справка в търговския регистър при Агенцията по 

вписванията, се установява, че дружеството се представлява от г-н Николай 

Иванов Нанков. В съответствие с чл. 97, ал. 6 от ППЗОП от управителя са 

представени декларации за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 

7 от ЗОП, чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП и за обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТС.  

Представена е декларация, в която участникът декларира, че няма да 

ползва подизпълнители при изпълнение на ОП. 

С оглед установеното съответствие на участника с изискванията към 

личното му състояние, комисията пристъпи към разглеждане на Техническото 

предложение за изпълнение на поръчката. Представеното от участника 

предложение, съответства по форма и съдържание на изискванията на 

възложителя. Изготвено е по предвидения от възложителя образец и съдържа 

изисканата информация, съобразена с поставените условия. Участникът 

декларира, че изпълнението на поръчката ще се извърши в съответствие с 

изискванията на Техническата спецификация. Предложен е срок за доставката по 

обособена позиция № 2 – 1 (един) месец и гаранционен срок - 24 (двадесет и 

четири) месеца. 

Комисията допуска „ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС“ АД до разглеждане на 

ценовото предложение по обособена позиция № 2. 
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2.5 Комисията констатира, че в офертата на „КАН УЧТЕХ СПОРТ 

БЪЛГАРИЯ“ ООД има 2 (две) папки с документи по първа и трета обособени 

позиции, както следва: 

2.5.1 Папка 1 по обособена позиция № 1 – „Доставка на мебели за 

обзавеждане на кабинет“ 

2.5.1.1 Опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан от 

управителя на дружеството - 1 (един) лист. 

2.5.1.2  Сертификат на система за управление БДС EN ISO 9001:2015 – 1 

(един) лист. 

2.5.1.3 Сертификат на система за управление БДС EN ISO 14001:2015 – 1 

(един) лист. 

2.5.1.4 Сертификат на система за управление БДС EN ISO 18001:2007 – 1 

(един) лист. 

2.5.1.5 Удостоверения за добро изпълнение – 18 (осемнадесет) листа. 

2.5.1.6 Представяне на участник (административни данни) - 2 (два) листа. 

2.5.1.7 Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за липса на обстоятелствата по 

чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и т. 7 от ЗОП от Генчо Гунев Каназирев – 2 (два) листа. 

2.5.1.8 Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за липса на обстоятелствата по 

чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и т. 7 от ЗОП от Румянка Стоянова Бинева - Каназирева – 2 

(два) листа. 

2.5.1.9   Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за липса на обстоятелства по чл. 

54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП - 1 (един) лист.  

2.5.1.10 Декларация за липса на обстоятелство по чл. 101, ал. 11 от ЗОП - 1 

(един) лист.  

2.5.1.11 Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици- 2 (два) листа. 

2.5.1.12 Декларация на основание чл. 69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/ - 1 

(един) лист. 

2.5.1.13 Декларация по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВС на РБ - 1 (един) лист. 

2.5.1.14  Декларация по чл. 327, ал. 1 от ЗОВС на РБ – 2 (два) листа. 

2.5.1.15  Декларация за представяне на гаранция за изпълнение на договора 

– 1 (един) лист. 

2.5.1.16  Техническо предложение – 2 (два) листа. 

2.5.1.17  Ценово предложение – 2 (два) листа. 

 

2.5.2 Папка по обособена позиция № 3 – „Доставка на офис мебели“ 
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2.5.2.1 Опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан от 

управителя на дружеството - 1 (един) лист. 

2.5.2.2  Сертификат на система за управление БДС EN ISO 9001:2015 – 1 

(един) лист. 

2.5.2.3 Сертификат на система за управление БДС EN ISO 14001:2015 – 1 

(един) лист. 

2.5.2.4 Сертификат на система за управление БДС EN ISO 18001:2007 – 1 

(един) лист. 

2.5.2.5 Удостоверения за добро изпълнение – 18 (осемнадесет) листа. 

2.5.2.6  Представяне на участник (административни данни), по образец - 2 

(два) листа. 

2.5.2.7 Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за липса на обстоятелствата по 

чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и т. 7 от ЗОП от Генчо Гунев Каназирев – 2 (два) листа. 

2.5.2.8  Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за липса на обстоятелствата по 

чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и т. 7 от ЗОП от Румянка Стоянова Бинева - Каназирева – 2 

(два) листа; 

2.5.2.9  Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за липса на обстоятелства по чл. 

54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП - 1 (един) лист. 

2.5.2.10 Декларация за липса на обстоятелство по чл. 101, ал. 11 от ЗОП - 1 

(един) лист.  

2.5.2.11 Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици - 2 (два) листа. 

2.5.2.12 Декларация на основание чл. 69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/ - 1 

(един) лист. 

2.5.2.13 Декларация по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВС на РБ - 1 (един) лист. 

2.5.2.14 Декларация по чл. 327, ал. 1 от ЗОВС на РБ – 2 (два) листа. 

2.5.2.15 Декларация за представяне на гаранция за изпълнение на договора 

– 1 (един) лист. 

2.5.2.16  Техническо предложение за обособена позиция № 2 – 2 (два) 

листа. 

2.5.2.17  Ценово предложение – 2 (два) листа. 

 

След преглед и проверка на документите на „КАН УЧТЕХ СПОРТ 

БЪЛГАРИЯ“ ООД, комисията установи, че представените документи 

съответстват на описаните от участника в приложения опис и отговарят на 

изискванията на възложителя. От направената справка в търговския регистър 
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при Агенцията по вписванията, се установява, че дружеството се представлява 

заедно и поотделно от г-жа Румянка Стоянова Бинева-Каназирева и г-н Генчо 

Гунев Каназирев. В съответствие с чл. 97, ал. 6 от ППЗОП от управителя са 

представени декларации за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 

7 от ЗОП, чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП и за обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТС.  

Представена е декларация, в която участникът декларира, че няма да 

ползва подизпълнители при изпълнение на ОП. 

С оглед установеното съответствие на участника с изискванията към 

личното му състояние, комисията пристъпи към разглеждане на Техническото 

предложение за изпълнение на поръчката. Представеното от участника 

предложение, съответства по форма и съдържание на изискванията на 

възложителя. Изготвено е по предвидения от възложителя образец и съдържа 

изисканата информация, съобразена с поставените условия. Участникът 

декларира, че изпълнението на поръчката ще се извърши в съответствие с 

изискванията на Техническата спецификация. Предложен е срок за доставката по 

обособени позиции №№ 1 и 3 – 3 (три) месеца. Гаранционен срок - 24 (двадесет и 

четири) месеца. 

Комисията допуска „КАН УЧТЕХ СПОРТ БЪЛГАРИЯ“ ООД до 

разглеждане на ценовите предложения по обособени позиции №№ 1 и 3. 

 
2.6 Комисията констатира, че в офертата на „ТРАНС КО 04“ ЕООД има 1 

(една) папка с документи по трите обособени позиции, както следва:  

2.6.1 Опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан от 

управителя на дружеството - 2 (два) листа. 

2.6.2  Представяне на участник (административни данни) – 2 (два) листа. 

2.6.3 Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП - за липса на обстоятелствата по 

чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – 2 (два) листа. 

2.6.4 Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП - за липса на обстоятелства по чл. 

54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП - 1 (един) лист.  

2.6.5  Декларация за липса на обстоятелство по чл. 101, ал. 11 от ЗОП - 1 

(един) лист.  

2.6.6 Декларация за липса на обстоятелство по чл. 101, ал. 9 и ал. 10 от ЗОП 

- 1 (един) лист.  

2.6.7 Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици- 1 (един) лист. 

2.6.8  Декларация на основание чл. 69 от Закона за противодействие на 
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корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/ - 1 

(един) лист. 

2.6.9  Декларация по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВС на РБ - 1 (един) лист. 

2.6.10  Декларация по чл. 327, ал. 1 от ЗОВС на РБ - 1 (един) лист. 

2.6.11 Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 

54, ал. 1 от ЗОП - 2 (два) листа. 

2.6.12  Декларация за представяне на гаранция за изпълнение на договора – 1 

(един) лист. 

2.6.13  Техническо предложение за обособена позиция № 1 – 2 (два) листа. 

2.6.14  Техническо предложение за обособена позиция № 2 – 2 (два) листа. 

2.6.15  Техническо предложение за обособена позиция № 3 – 2 (два) листа. 

2.6.16  Ценово предложение по обособена позиция № 1 – 1 (един) лист. 

2.6.17  Ценово предложение по обособена позиция № 2 – 1 (един) лист. 

2.6.18  Ценово предложение по обособена позиция № 3 – 1 (един) лист.  

 

След преглед и проверка на документите на „ТРАНС КО 04“ ЕООД, 

комисията установи, че представените документи съответстват на описаните от 

участника в приложения опис и отговарят на изискванията на възложителя. От 

направената справка в търговския регистър при Агенцията по вписванията, се 

установява, че дружеството се представлява от г-н Тончо Иванов Гарушев. В 

съответствие с чл. 97, ал. 6 от ППЗОП от управителя са представени декларации 

за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП, чл. 54, ал. 1, т. 

3 - 5 от ЗОП и за обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТС.  

Представена е декларация, в която участникът декларира, че няма да 

ползва подизпълнители при изпълнение на ОП. 

С оглед установеното съответствие на участника с изискванията към 

личното му състояние, комисията пристъпи към разглеждане на Техническото 

предложение за изпълнение на поръчката. Представеното от участника 

предложение, съответства по форма и съдържание на изискванията на 

възложителя. Изготвено е по предвидения от възложителя образец и съдържа 

изисканата информация, съобразена с поставените условия. Участникът 

декларира, че изпълнението на поръчката ще се извърши в съответствие с 

изискванията на Техническата спецификация. Предложен е срок за доставката по 

обособени позиции №№ 1 и 3 – 3 (три) месеца, а по обособена позиция № 2 – 1 

(един) месец. Гаранционен срок за трите обособени позиции е 24 (двадесет и 

четири) месеца. 

Комисията допуска „ТРАНС КО 04“ ЕООД до разглеждане на ценовите 

предложения по обособени позиции №№ 1, 2 и 3. 

2.7 Комисията констатира, че в офертата на „СМАРТ БИЗНЕС 
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КЪМПАНИ“ ЕООД има документи по трите обособени позиции, както следва: 

2.7.1 Опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан от 

управителя на дружеството – 2 (два) листа. 

2.7.2 Представяне на участник (административни данни) – 2 (два) листа. 

2.7.3 Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП - за липса на обстоятелствата по 

чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - 2 (два) листа. 

2.7.4 Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП - за липса на обстоятелства по чл. 

54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП - 1 (един) лист.  

2.7.5 Декларация за липса на обстоятелство по чл. 101, ал. 11 от ЗОП - 1 

(един) лист.  

2.7.6 Декларация за липса на обстоятелство по чл. 101, ал. 9 и ал. 10 от ЗОП 

– 1 (един) лист.  

2.7.7  Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици - 2 (два) листа. 

2.7.8 Декларация на основание чл. 69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/ - 1 

(един) лист. 

2.7.9 Декларация по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВС на РБ - 1 (един) лист. 

2.7.10  Декларация по чл. 327, ал. 1 от ЗОВС на РБ - 1 (един) лист. 

2.7.11  Декларация за представяне на гаранция за изпълнение на договора – 

1 (един) лист. 

2.7.12  Техническо предложение за обособена позиция № 1 – 2 (два) листа. 

2.7.13  Техническо предложение за обособена позиция № 2 – 2 (два) листа. 

2.7.14  Техническо предложение за обособена позиция № 3 – 2 (два) листа. 

2.7.15  Ценово предложение по обособена позиция № 1 – 1 (един) лист. 

2.7.16  Ценово предложение по обособена позиция № 2 – 1 (един) лист. 

2.7.17  Ценово предложение по обособена позиция № 3 – 1 (един) лист. 

След преглед и проверка на документите на „СМАРТ БИЗНЕС 

КЪМПАНИ“ ЕООД, комисията установи, че представените документи 

съответстват на описаните от участника в приложения опис и отговарят на 

изискванията на възложителя. От направената справка в търговския регистър 

при Агенцията по вписванията, се установява, че дружеството се представлява от 

г-н Никола Рашков Рахнев. В съответствие с чл. 97, ал. 6 от ППЗОП от 

управителя са представени декларации за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 

1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП, чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП и за обстоятелствата по чл. 3, 

т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТС.  

Представена е декларация, в която участникът декларира, че няма да ползва 



17/25 
 

подизпълнители при изпълнение на ОП. 

С оглед установеното съответствие на участника с изискванията към 

личното му състояние, комисията пристъпи към разглеждане на Техническото 

предложение за изпълнение на поръчката. Представеното от участника 

предложение, съответства по форма и съдържание на изискванията на 

възложителя. Изготвено е по предвидения от възложителя образец и съдържа 

изисканата информация, съобразена с поставените условия. Участникът 

декларира, че изпълнението на поръчката ще се извърши в съответствие с 

изискванията на Техническата спецификация. Предложен е срок за доставката по 

обособени позиции №№ 1 и 3 – 3 (три) месеца, а по обособена позиция № 2 – 1 

(един) месец. Гаранционен срок за трите обособени позиции е 24 (двадесет и 

четири) месеца. 

Комисията допуска „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД до 

разглеждане на ценовите предложения по трите обособени позиции. 

 
2.8 Комисията констатира, че офертата на „ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД 

съдържа документи по трите обособени позиции, както следва: 

2.8.1 Опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан от 

управителя на дружеството -  2 (два) листа. 

2.8.2 Представяне на участник (административни данни) - 3 (три) листа. 

2.8.3 Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП - за липса на обстоятелствата по 

чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – 2 (два) листа. 

2.8.4 Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП - за липса на обстоятелства по чл. 

54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП - 1 (един) лист.  

2.8.5 Декларация за липса на обстоятелство по чл. 101, ал. 11 от ЗОП - 1 

(един) лист.  

2.8.6 Декларация за липса на обстоятелство по чл. 101, ал. 9 и ал. 10 от ЗОП 

- 1 (един) лист.  

2.8.7 Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици - 2 (два) листа. 

2.8.8 Декларация на основание чл. 69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/ - 1 

(един) лист. 

2.8.9  Декларация по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВС на РБ - 1 (един) лист. 

2.8.10  Декларация по чл. 327, ал. 1 от ЗОВС на РБ - 1 (един) лист. 

2.8.11  Декларация за представяне на гаранция за изпълнение на договора – 

1 (един) лист. 
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2.8.12  Техническа спецификация по обособена позиция № 1 – 12 

(дванадесет) листа. 

2.8.13  Техническа спецификация по обособена позиция № 2 – 7 (седем) 

листа. 

2.8.14 Техническа спецификация по обособена позиция № 3 – 15 

(петнадесет) листа. 

2.8.15  Техническо предложение за обособена позиция № 1 – 2 (два) листа. 

2.8.16  Техническо предложение за обособена позиция № 2 – 2 (два) листа. 

2.8.17  Техническо предложение за обособена позиция № 3 – 2 (два) листа. 

2.8.18  Ценово предложение по обособена позиция № 1 – 1 (един) лист. 

2.8.19  Ценово предложение по обособена позиция № 2 – (един) лист. 

2.8.20  Ценово предложение по обособена позиция № 3 – 1 (един) лист. 

След преглед и проверка на документите на „ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ 

ЕООД, комисията установи, че представените документи съответстват на 

описаните от участника в приложения опис и отговарят на изискванията на 

възложителя. От направената справка в търговския регистър при Агенцията по 

вписванията, се установява, че дружеството се представлява от г-н Никола 

Бориславов Колев. В съответствие с чл. 97, ал. 6 от ППЗОП от управителя са 

представени декларации за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 

7 от ЗОП, чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП и за обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТС.  

Представена е декларация, в която участникът декларира, че няма да ползва 

подизпълнители при изпълнение на ОП. 

С оглед установеното съответствие на участника с изискванията към 

личното му състояние, комисията пристъпи към разглеждане на Техническото 

предложение за изпълнение на поръчката. Представеното от участника 

предложение, съответства по форма и съдържание на изискванията на 

възложителя. Изготвено е по предвидения от възложителя образец и съдържа 

изисканата информация, съобразена с поставените условия. Участникът 

декларира, че изпълнението на поръчката ще се извърши в съответствие с 

изискванията на Техническата спецификация. Предложен е срок за доставката по 

обособени позиции №№ 1 и 3 – 3 (три) месеца, а по обособена позиция № 2 – 1 

(един) месец. Гаранционен срок за трите обособени позиции - 24 (двадесет и 

четири) месеца.  

Комисията допуска „ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД до разглеждане на 

ценовите предложения по трите обособени позиции. 
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3. Резултати от разглеждането на ценовите предложения на 

допуснатите участници. 

Комисията обобщи общите ценови предложения на дружествата. 

Резултатите са посочени в таблицата, както следва: 

 

УЧАСТНИЦИ 

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

№ 1  
„Доставка на мебели за 

обзавеждане на 

кабинет“ 

№ 2 

„Доставка на офис 

столове“ 

№ 3 

„Доставка на офис 

мебели“ 

Цена в лева без 

ДДС 

Цена в лева с 

ДДС 

Цена в лева без 

ДДС 

Цена в лева с 

ДДС 

Цена в лева 

без ДДС 

Цена в лева с 

ДДС 

„АМО“ ЕООД 5 940,00 7 128,00 14 040,00 16 848,00 19 755,00 23 706,00 

„ВТ-ТРЕЙД“ ЕООД 
---- ---- 10 173,00 12 207,06 ---- ---- 

„НАД ДИЗАЙН“ 

ЕООД 
7 847,98 9 417,56 14 186,18 17 023,41 24 765,49 29 718,58 

„ОФИС ЕКСПРЕС 

СЪРВИС“ АД 
---- ---- 11 161,33 13 393,60 ---- ---- 

„КАН УЧТЕХ 

СПОРТ 

БЪЛГАРИЯ“ ООД 

7 196,95 8 636,34 ---- ---- 24 730,85 
 

29 677,02 

„ТРАНС КО 04“ 

ЕООД 
7 955,67 9 546,80 11 890,75 14 268,90 23 914,29 28 697,15 

„СМАРТ БИЗНЕС 

КЪМПАНИ“ ЕООД 
6 640,65 7 968,78 13 101,19 15 721,43 23 264,62 27 917,54 

„ЛИДЕР 

КОНСТРУКТ“ ЕООД 7 935,00 9 522,00 14 406,00 17 287,20 24 607,20 29 528,64 

След сравняване на ценовите предложения по обособени позиции, 

комисията установи, че: 

1. Предложената обща цена по обособена позиция № 1 на „АМО“ ЕООД 

е по-ниска с повече от 20 % (двадесет процента) от средната цена на останалите 

участници в процедурата. 

2. Предложената обща цена по обособена позиция № 2 на „ВТ-ТРЕЙД“ 

ЕООД е по-ниска с повече от 20 % (двадесет процента) от средната цена на 

останалите участници в процедурата. 

На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията взе единодушно решение да 

направи запитване до двете дружества („АМО“ ЕООД и „ВТ-ТРЕЙД“ ЕООД) за 

представяне на подробна писмена обосновка за начина на ценообразуване, като 

бяха изпратени писма с изх. № 1623/30.07.2019 г. и № 1624/30.07.2019 г.  

След получаване на обосновката за начина на ценообразуване (06.08.2019 г.) 

и от двете дружества, комисията на свое заседание единодушно реши да приеме 

представените писмени обосновки. 

Комисията пристъпи към задълбочено разглеждане и проверка за 



20/25 
 

аритметични неточности на ценовите предложения на участници и установи 

следното: 

3.1 „АМО“ ЕООД - ценовите предложения са представени коректно, няма 

допуснати аритметични неточности. Броят на артикулите в образеца на 

ценовите предложения и по трите обособени позиции, съответстват на 

предварително обявените от възложителя. Предложената обща цена по 

обособените позиции не надхвърля прогнозните стойности на обществената 

поръчка. Комисията единодушно реши да допусне до класиране ценовите 

предложения на „АМО“ ЕООД. 

3.2 „ВТ-ТРЕЙД“ ЕООД - броя на артикулите в ценовото предложение по 

обособена позиция 2, по която дружеството участва в обществената поръчка, 

отговаря на броя на артикулите посочени в образеца на ценово предложение.  

След като разгледа ценовото предложение Комисията констатира 

наличието на неточност, а именно: 

Видно от ценовото предложение на „ВТ-ТРЕЙД“ ЕООД общата 

предложена цена по обособена позиция 2 е 10 173,00 (десет хиляди сто 

седемдесет и три) лева без ДДС или 12 207,60 (дванадесет хиляди двеста и седем 

лева и 60 ст.) с ДДС. Същевременно при умножението на посочените в ценовото 

предложение единични цени на отделните артикули по тяхната бройка и 

сборуването на тези произведения (сумиране на общата цена от ред 1 до ред 5) се 

получава сумата от 10 823,00 (десет хиляди осемстотин двадесет и три) лева без 

ДДС или 12 987,60 (дванадесет хиляди деветстотин осемдесет и седем лева и 60 

ст.) с ДДС, т.е. налице разминаване със 650,00 лв. без ДДС или 780,00 лв. с вкл. 

ДДС.  

Изисканата и представена в срок обосновка по чл.72, ал.1 от ЗОП също 

потвърждава наличието на тази неточност, доколкото сборът от общите 

стойности на отделните артикули е 10 823,00 (десет хиляди осемстотин двадесет 

и три) лева без ДДС или 12 987,60 (дванадесет хиляди деветстотин осемдесет и 

седем лева и 60 ст.) с ДДС, като отново е налице разминаване с ценовото 

предложение със 650,00 лв. без ДДС или 780,00 лв. с вкл. ДДС 

Предвид изложеното и след обсъждане комисията реши да отстрани от 

по-нататъшно участие дружеството със следните мотиви: 

1. Констатираната неточност не може да бъде определена като незначителна 

аритметична грешка, чието наличие не би се отразила върху хода на процедурата, а 

напротив – нейното отстраняване би довело като резултат до промяна на ценовото 

предложение на „ВТ-ТРЕЙД“ ЕООД.  

2. При предоставяне на възможност на участника за разяснения или 

отстраняване на констатираното разминаване, това би довело до допълване или 
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промяна на ценовото предложение (чл. 104, ал. 5) , което е недопустимо на този етап 

на процедурата и би поставило в неравностойно положение останалите участници.  

3. С оглед на допуснатата фактическа грешка при сумирането на общата 

стойност за изпълнение на поръчката, ценовото предложение на участника е 

некоректно и не отговаря на предварително установените в документацията за 

участие в ОП правила за изготвяне на ценовите предложения. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП 

комисията взе единодушно решение участникът „ВТ-ТРЕЙД“ ЕООД да бъде 

отстранен от по-нататъшно участие в процедурата за възлагане на ОП, като 

Ценовото му предложение да не се допуска до класиране. 

 

3.3  „НАД ДИЗАЙН“ ЕООД  

Комисията установи, че в предложените ценови предложения на участника 

няма допуснати аритметични неточности и предложената обща цена по 

обособените позиции не надхвърля прогнозните стойности на обществената 

поръчка.  

Ценовите предложения са представени коректно, отговарят на броя на 

артикулите в образеца на ценовите предложения и по трите обособени позиции и 

съответстват на предварително обявените условия на Възложителя. Комисията 

единодушно реши да допусне до класиране ценовите предложения на „НАД 

ДИЗАЙН“ ЕООД. 

3.4 „ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС“ АД 

Комисията установи, че в предложеното ценово предложение на участника 

няма допуснати аритметични неточности и предложената обща цена по 

обособена позиция 2 не надхвърля прогнозната стойност на обществената 

поръчка.  

Ценовото предложение е представено коректно, отговаря на броя на 

артикулите в образеца на ценовото предложение и съответства на предварително 

обявените условия на възложителя. Комисията единодушно реши да допусне до 

класиране ценовото предложение на „ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС“ АД. 

3.5 „КАН УЧТЕХ СПОРТ БЪЛГАРИЯ“ ООД  

Комисията установи, че в предложените ценови предложения на участника 

няма допуснати аритметични неточности и предложената обща цена по 

обособените позиции не надхвърля прогнозните стойности на обществената 

поръчка.  

Ценовите предложения са представени коректно, отговарят на броя на 

артикулите в образеца на ценови предложения по първа и трета обособени 

позиции и съответстват на предварително обявените условия на Възложителя. 

Комисията единодушно реши да допусне до класиране ценовите предложения на 
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„КАН УЧТЕХ СПОРТ БЪЛГАРИЯ“ ООД. 

3.6 „ТРАНС КО 04“ ЕООД  

Комисията установи, че в предложените ценови предложения на участника 

няма допуснати аритметични неточности и предложената обща цена по 

обособените позиции не надхвърля прогнозните стойности на обществената 

поръчка.  

Ценовите предложения са представени коректно, отговарят на броя на 

артикулите в образеца на ценови предложения и по трите обособени позиции и 

съответстват на предварително обявените условия на Възложителя. Комисията 

единодушно реши да допусне до класиране ценовите предложения на „ТРАНС 

КО 04“ ЕООД.  

3.7 „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД  

Комисията установи, че в предложените ценови предложения на участника 

няма допуснати аритметични неточности и предложената обща цена по 

обособените позиции не надхвърля прогнозните стойности на обществената 

поръчка.  

Ценовите предложения са представени коректно, отговарят на броя на 

артикули в образеца на ценови предложения и по трите обособени позиции и 

съответстват на предварително обявените условия на възложителя. Комисията 

единодушно реши да допусне до класиране ценовите предложения на „СМАРТ 

БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД. 

3.8 „ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД  

Комисията установи, че в предложените ценови предложения на участника 

няма допуснати аритметични неточности и предложената обща цена по 

обособените позиции не надхвърля прогнозните стойности на обществената 

поръчка.  

Ценовите предложения са представени коректно, отговарят на броя на 

артикулите в образеца на ценови предложения и по трите обособени позиции и 

съответстват на предварително обявените условия на възложителя. Комисията 

единодушно реши да допусне до класиране ценовите предложения на „ЛИДЕР 

КОНСТРУКТ“ ЕООД. 

Отговори от дружествата бяха получени в законоустановения срок и след 

разглеждането им комисията реши: 

III. Комисията продължи работа с класиране на Ценовите 

предложения нa допуснатите участници 

Съгласно предварително обявеното в Обявата за събиране на оферти и в 

Указанията за участие, икономически най-изгодната оферта за участие в 

настоящата поръчка ще бъде определена въз основа на критерий „Най-ниска 

цена". 
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На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП и в съответствие с получените резултати 

и декларираните предложения, комисията класира участниците, както следва: 

1.  По обособена позиция № 1 – „Доставка на мебели за обзавеждане на 

кабинет“: 

 На първо място „АМО“ ЕООД с предложена обща цена - 5 940,00 (пет 

хиляди деветстотин и четиридесет) лева без ДДС или 7 128,00 (седем хиляди сто 

двадесет и осем) лева с вкл. ДДС. 

 На второ място  „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД с предложена 

обща цена - 6 640,65 (шест хиляди шестстотин и четиридесет лева и 65 ст.) без 

ДДС или 7 968,78 (седем хиляди деветстотин шестдесет и осем лева и 78 ст.) с 

вкл. ДДС 

 На трето място „КАН УЧТЕХ СПОРТ БЪЛАГРИЯ“ ООД с предложена 

обща цена - 7 196,95 (седем хиляди сто деветдесет и шест лева и 95 ст.) без ДДС 

или 8 636,34 (осем хиляди шестстотин тридесет и шест лева и 34 ст.) с вкл. ДДС. 

 На четвърто място „НАД ДИЗАЙН“ ЕООД с предложена обща цена - 

7 847,98 (седем хиляди осемстотин четиридесет и седем лева и 98 ст.) без ДДС или 

9 417,56 (девет хиляди четиристотин и седемнадесет лева и 56 ст.) с вкл. ДДС. 

 На пето място „ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД с предложена обща цена - 

7 935,00 (седем хиляди деветстотин тридесет и пет) без ДДС или 9 522,00 (девет 

хиляди петстотин двадесет и два) лева с вкл. ДДС.  

 На шесто място „ТРАНС КО 04“ ЕООД с предложена обща цена - 7 955,67 

(седем хиляди деветстотин петдесет и пет лева и 67 ст.) без ДДС или 9 546,80 

(девет хиляди петстотин четиридесет и шест лева и 80 ст.) с вкл. ДДС. 

2. По обособена позиция № 2 – „Доставка на офис столове“: 

 На първо място „ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС“ АД с предложена обща 

цена - 11 161,33 (единадесет хиляди сто шестдесет и един лева и 33 ст.) без ДДС 

или 13 393,60 (тринадесет хиляди триста деветдесет и три лева и 60 ст.) с вкл. 

ДДС.  

 На второ място  „ТРАНС КО 04“ ЕООД с предложена крайна цена - 

11 890,75 (единадесет хиляди осемстотин и деветдесет лева и 75 ст.) без ДДС или 

14 268,90 (четиринадесет хиляди двеста шестдесет и осем лева и 90 ст.) с вкл. 

ДДС. 

 На трето място „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД с предложена 

обща цена - 13 101,19 (тринадесет хиляди сто и един лева и 19 ст.) без ДДС или 

15 721,43 (петнадесет хиляди седемстотин двадесет и един лева и 43 ст.) с вкл. 

ДДС. 

 На четвърто място „АМО“ ЕООД с предложена обща цена - 14 040,00 

(четиринадесет хиляди и четиридесет) лева без ДДС или 16 848,00 (шестнадесет 
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хиляди осемстотин четиридесет и осем) лева с вкл. ДДС 

 На пето място „НАД ДИЗАЙН“ ЕООД с предложена обща цена - 

14 186,18 (четиринадесет хиляди сто осемдесет и шест лева и 18 ст.) без ДДС или 

17 023,41 (седемнадесет хиляди двадесет и три лева и 41 ст.) с вкл. ДДС. 

 На шесто място „ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД с предложена обща цена 

- 14 406,00 (четиринадесет хиляди четиристотин и шест) лева без ДДС или 

17 287,20 (седемнадесет хиляди двеста осемдесет и седем лева и 20 ст.) с вкл. 

ДДС. 

3. По обособена позиция № 3 – „Доставка на офис мебели“: 

 На първо място „АМО“ ЕООД с предложена обща цена - 19 755,00 

(деветнадесет хиляди седемстотин петдесет и пет) лева без ДДС или 23 706,00 

(двадесет и три хиляди седемстотин и шест) лева с вкл. ДДС. 

 На второ място „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД с предложена 

обща цена - 23 264,62 (двадесет и три хиляди двеста шестдесет и четири лева и 62 

ст.) без ДДС или 27 917,54 (двадесет и седем хиляди деветстотин и седемнадесет 

лева и 54 ст.) с вкл. ДДС. 

 На трето място „ТРАНС КО 04“ ЕООД с предложена обща цена - 

23 914,29 (двадесет и три хиляди деветстотин и четиринадесет лева и 29 ст.) без 

ДДС или 28 697,15 (двадесет и осем хиляди шестстотин деветдесет и седем лева 

и 15 ст.) с вкл. ДДС. 

 На четвърто място „ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД с предложена обща 

цена - 24 607,20 (двадесет и четири хиляди шестстотин и седем лева и 20 ст.) без 

ДДС или 29 528,64 (двадесет и девет хиляди петстотин двадесет и осем лева и 64 

ст.) с вкл. ДДС. 

 На пето място „КАН УЧТЕХ СПОРТ БЪЛГАРИЯ“ ООД с предложена 

обща цена - 24 730,85 (двадесет и четири хиляди седемстотин и тридесет лева и 

85 ст.) без ДДС или 29 677,02 (двадесет и девет хиляди шестстотин седемдесет и 

седем лева и 02 ст.) с вкл. ДДС. 

 На шесто място „НАД ДИЗАЙН“ ЕООД с предложена обща цена - 

24 765,49 (двадесет и четири хиляди седемстотин шестдесет и пет лева и 49 ст.) 

без ДДС или 29 718,58 (двадесет и девет хиляди седемстотин и осемнадесет лева 

и 58 ст.) с вкл. ДДС. 

Предвид изложеното класиране на офертите на допуснатите участници, 

представено по-горе, комисията: 

П Р Е Д Л А Г А: 

1. За изпълнители на обществената поръчка с предмет „Доставка на офис 

оборудване“ да бъдат определени: 
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III.aCT.r~eceT H elUI.H neBa ~ 33 CT.) 6C1 '[lL~C Hmi 13 393.60 (TPHI-I .;~eceT XI1 JUU{J11-PBC'T2l 

Jl:eBeT)~eCeT H TpE .fIC}la H 60 CT.) C 13.K. . ,Llll..C. 
2.3. nQ 060c06 Ha 1103 1.I.l<lJI. j -2 3 -- ",L(oCT'dBKa I-I::t (l (PHCMe6~JHr" e "Al\·10" E0011 

Ha CTOHHOCT 19 755 ,00 (.neSt!THa .lleC,eT XH,nsrn. 1I ceI~eMCTOTIrn neTL(eCeT R neT) JleEa O<H 

)}.,![(C l'I.ItM 23 706,00 (;lBal~~Cel' H TPu XH.n}{,ITH c:ene ,'lCTOTlI H Ii llleCT) neBa C BKJI. Ll.,aC 

Pa60Tr Ta I-la KOMHIJH.Wra l1P l1 J<J': I()QH B 12,00 q . I-fa 0:' .08.2@18 f. CJlte.£l 

Cb CT2.B.HJ-leTo f{a t-l(1CTOJlILlfHI IIp 1'OKO_1 . 

./ I t 
_______ /' , / _________~_--L-!-._~ -

r )E)lCEAATE 3afll1 eHO Ha oc OSat1V1e 1m. 36 a, all . 3 or ~30rl. 
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'----_._-----------------------,-,---- ----~-----------

PEWEH11E HA 111' EKTOPA HA CJlY)lC5A " BOEHl-L.4l ,vIH(!)OPMAL(H5I": 

• I.-------------"'-----_=..-._-_._._----_......._--- ......._----_...._-_.
._......_----.-.-.------------.-.-.----~--. 

._-------- ----------_._-_._----_..._...._----_. ..........._---------. ....-..--..------.--.-....--...... 


------------------------- !!'!... - ~••~-~--------------!...----------------------
3aJ1II1LII~H() Ha OCH08a H ~1e \1J1 . 36 3, an. 3 OT 30rl. 

-----------------~ -------------------------------------~~-------------. 
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