ПРОТОКОЛ№1
Днес, 10.05.2018 г. в сградата на НЧ „Георги Кондолов 1914“, се проведе първото
заседание на Комисията, назначена със Заповед № 21/10.05.2018 г. на председателя на
НЧ „Георги Кондолов 1914“- гр. Царево, за провеждане на процедура по възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на сцена с прилежащо оборудване
включващо: озвучителна техника, осветителна техника, електрозахранваща система и
оборудване, за нуждите на Народно читалище Георги Кондолов – 1914 гр. Царево, по
обособени позиции”, в следния състав:
Председател: Станка Димова – читалищен секретар на НЧ "Георги Кондолов
1914" град Царево;
Членове: 1. Илина Ангелова – юрисконсулт при ОА-Царево;
2. Стоян Анастасов – ст.експерт „Информационно обслужване“ при
ОА-Царево;
3.Недко Желязков -ст.експерт „ ПЕС” при ОА-Царево;
4. Ирина Тодорова- ст. счетоводител при ОА-Царево;
Резервни членове:
1. Валентина Валерианова-Матеева – касиер-домакин на НЧ "Георги Кондолов
1914" град Царево ;
2.Жана Янгьозова – гл. експерт „ПЕС” при Община Царево;
3. Златка Димитрова –гл. счетоводител при ОА-Царево;
Комисията започна работа след получаване на представените оферти и
протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП.
До определеното в Обявлението време за подаване на оферти в деловодството
на НЧ „Георги Кондолов 1914“ са депозирани 8 (осем) оферти от следните участници:
1. „АВАНГАРД МОТО 5” ЕООД,адрес за кореспонденция: гр.Варна, п.к.9008, УЛ.
Веселец № 37, с вх.№ 12/09.05.2018 г. 11:47 часа.
2. „Смарт Софт“ ЕООД,гр.София, ул.Козлодуй № 98, с вх.№ 13/09.05.2018 г. 12:05
часа.
3. „Форте Мюзик“ ООД, гр.Благоевград, бул.Васил Левски № 49,с вх.№ 14/09.05.2018
г. 12:06 часа.
4. „ВАХС“ ЕООД, гр. София, бул.Асен Йорданов № 9, ПК 20, с вх.№ 15/09.05.2018 г.
12:07 часа.
5. „ПИП ЕЛЕКТРОНИКС“ ЕООД,гр.Русе, ул. Тулча № 15 с вх.№ 16/09.05.2018 г. 12:08
часа.
6. „Динакорд-България“ ЕООД,гр.София, бул. Искърско шосе № 7, ТЦ Европа,
сграда 10, с вх.№ 17/09.05.2018 г. 12:11 часа.
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7. „Жокер Медиа Рентал“ ООД,гр.София, ул. Крум Попов № 1, с вх.№ 18/09.05.2018
г. 15:00 часа.
8. „Екселор Атракциони“, гр. София, ул. Околовръстен път № 36, ет. 3, с вх.№
19/09.05.2018 г. 16:30 часа.
Не са постъпили оферти след крайния срок.
Членовете на комисията попълниха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
На заседанието, съгласно чл. 54, ал.2 от ППЗОП не присъстваха представители на
участниците.
1. „АВАНГАРД МОТО 5” ЕООД, гр.София:
Комисията установи, че офертата е подадена в запечатаната непрозрачна
опаковка, след което я отвори, оповести съдържанието й и установи, че участникът е
представил оферта, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, опис на
представените документи, техническо предложение за изпълнение на поръчката както и
отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за
Обособена позиция № 2 „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРИЛЕЖАЩО СЦЕНИЧНО
ОБОРУДВАНЕ”;
Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха
техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.
2.

„Смарт Софт“ ЕООД,гр.София

Комисията установи, че офертата е подадена в запечатаната непрозрачна
опаковка, след което я отвори, оповести съдържанието й и установи, че участникът е
представил оферта, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, опис на
представените документи, техническо предложение за изпълнение на поръчката както и
отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за
Обособена позиция № 3 „ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И
ЕКРАН”;
Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха
техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.
3. „Форте Мюзик“ ООД, гр.Благоевград
Комисията, установи наличието на 6 запечатани и непрозрачни опаковки за
всяка обособена позиция. Отвори последователно опаковките за всяка от позициите,
оповести съдържанието им и установи следното:
1.Отделен плик за обособена позиция № 1 – „Доставка и монтаж на
покривни и сценични конструкции”, съдържащ:
-документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, опис на представените документи,
както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
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2.Отделен плик за обособена позиция № 2 – „Доставка и монтаж на
прилежащо сценично оборудване”, съдържащ:
-документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, опис на представените документи,
както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
3.Отделен плик за обособена позиция № 3 – „Доставка на компютърно
оборудване и екран”, съдържащ:
-документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, опис на представените документи,
както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”
4.Отделен плик за обособена позиция № 4 – „Доставка на сценични костюми
с обувки за изпълнители - женски битов тракийски костюм”, съдържащ:
-документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, опис на представените документи,
както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”
5. Отделен плик за обособена позиция № 5 – „Доставка на сценични
инструменти”, съдържащ:
-документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, опис на представените документи, както и
отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”
6.Отделен плик за обособена позиция № 6 – „Доставка на сценични
завеси”,съдържащ:
-документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, опис на представените документи, както и
отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”
Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха
техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови
параметри” за всяка обособена позиция.
4. „ВАХС“ ЕООД, гр. София
Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка на участника, оповести
съдържанието й и установи наличието на:
За обособена позиция № 1 – „Доставка и монтаж на покривни и сценични
конструкции”
-документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, опис на представените документи,
както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
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За обособена позиция № 2 – „доставка и монтаж на прилежащо сценично
оборудване”
-документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, опис на представените документи,
както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха
техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови
параметри” за всяка обособена позиция.
5.„ПИП ЕЛЕКТРОНИКС“ ЕООД,гр.Русе
Комисията, установи, че участникът е подал оферта за ОП № 1, № 2, № 3, № 4 и
№ 6. Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка на участника, оповести
съдържанието й и установи, наличието на:
Отделен плик за обособена позиция № 1 – „Доставка и монтаж на
покривни и сценични конструкции”, съдържащ:
-документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, опис на представените документи,
както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
Отделен плик за обособена позиция № 2 – „Доставка и монтаж на
прилежащо сценично оборудване”, съдържащ:
-документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, опис на представените документи,
както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
Отделен плик за обособена позиция № 3 – „Доставка на компютърно
оборудване и екран”, съдържащ:
-документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, опис на представените документи,
както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”
Отделен плик за обособена позиция № 4 – „Доставка на сценични костюми с
обувки за изпълнители - женски битов тракийски костюм”, съдържащ:
-документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, опис на представените документи,
както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”
Отделен плик за обособена позиция № 6 – „Доставка на сценични
завеси”,съдържащ:
-документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, опис на представените документи,
както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”
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Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха
техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови
параметри” за всяка обособена позиция.

6. „Динакорд-България“ ЕООД,гр.София
Комисията, установи, че участникът е подал оферта за ОП № 1, № 2, № 3, № 5 и
№ 6. Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка на участника, оповести
съдържанието й и установи, наличието на:
1. за обособена позиция № 1 – „Доставка и монтаж на покривни и сценични
конструкции”:
-документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, опис на представените документи,
както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
2. за обособена позиция № 2 – „Доставка и монтаж на прилежащо сценично
оборудване”:
-документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, опис на представените документи,
както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
3. за обособена позиция № 3 – „Доставка на компютърно оборудване и
екран”:
-документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, опис на представените документи,
както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”
3. за обособена позиция № 5 – „Доставка на сценични инструменти”
-документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, опис на представените документи,
както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”
5. За обособена позиция № 6 – „Доставка на сценични завеси”,съдържащ:
-документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, опис на представените документи,
както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”
Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха
техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови
параметри” за всяка обособена позиция.
7. „Жокер Медиа Рентал“ ООД,гр.София
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Комисията, установи наличието на 6 запечатани и непрозрачни опаковки за всяка
обособена позиция. Отвори последователно опаковките за всяка от позициите,
оповести съдържанието им и установи следното:
1.Отделен плик за обособена позиция № 1 – „Доставка и монтаж на
покривни и сценични конструкции”, съдържащ:
-документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, опис на представените документи,
както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
2.Отделен плик за обособена позиция № 2 – „Доставка и монтаж на
прилежащо сценично оборудване”, съдържащ:
-документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, опис на представените документи,
както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
3.Отделен плик за обособена позиция № 3 – „Доставка на компютърно
оборудване и екран”, съдържащ:
-документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, опис на представените документи,
както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”
4.Отделен плик за обособена позиция № 4 – „Доставка на сценични костюми
с обувки за изпълнители - женски битов тракийски костюм”, съдържащ:
-документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, опис на представените документи,
както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”
5. Отделен плик за обособена позиция № 5 – „Доставка на сценични
инструменти”, съдържащ:
-документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, опис на представените документи,
както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”
6.Отделен плик за обособена позиция № 6 – „Доставка на сценични
завеси”,съдържащ:
-документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, опис на представените документи,
както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”
Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха
техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови
параметри” за всяка обособена позиция.
8. „Екселор Атракциони“, гр. София, съставено от ‘Екселор холдинг груп“
ЕООД и „Цветина -92“ ООД
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Комисията, установи, че участникът е подал оферта за ОП № 2, № 3 и № 5.
Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка на
участника,
оповести
съдържанието й и установи, наличието на общи документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и
за трите обособени позиции, за които е подадена оферта. Предоставен е договор за
създаване на Консорциум.
Комисията установи, че за обособена позиция № 2 – „Доставка и монтаж на
прилежащо сценично оборудване” са представени документите по чл. 39, ал. 3, т.
1 ППЗОП, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови
параметри”.
Комисията установи, че за обособена позиция № 3 – „Доставка на
компютърно оборудване и екран” са представени документите по чл. 39, ал. 3, т. 1
ППЗОП, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови
параметри”.
Комисията установи, че за обособена позиция № 5 – „Доставка на сценични
инструменти” са представени документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП, както и
отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха
техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови
параметри” за всяка обособена позиция.
С това в 11:30 часа приключи публичната част от заседанието на комисията.
A. Проверка на представените от участниците „Документи за подбор”.
Комисията продължи работата си в закрито заседание, за разглеждане на
документите за подбор на участниците по реда на тяхното постъпване за съответствие с
критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията направи следните
констатации:
I. Участник „АВАНГАРД МОТО 5” ЕООД, гр.София, със седалище и адрес
на управление, гр. София 1618, район р-н Овча купел, бул. Монтевидео No 19, ет. 5,
ап. 29, с управител Росица Тодорова Чалъкова, ЕИК: 204682109 :
При разглеждането на представените документи Комисията установи, че в тях
е налице липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното
състояние или критериите за подбор, както следва:
1.

В ЕЕДОП участникът:
1.1. В част IV „Критерии за подбор“, буква Б не е предоставил информация за
стойността на реализирания общ оборот за всяка от последните три
приключили финансови години.
Поради което, Комисията не може да установи наличието на изискуемия от
Възложителя минимален общ оборот, а именно: участник да има реализиран
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минимален общ оборот на стойност на съответната обособена позициия (За
обособена позиция № 2 – 430 000 (четиристотин и тридесет хиляди) лева)
1.2. В част IV „Критерии за подбор“, буква Б не е предоставил информация в
подраздела „Учредяване на икономическия оператор В случай че липсва
информация относно оборота (общия или конкретния) за целия изискуем период,
посочете датата, на която икономическият оператор е учреден или е започнал
дейността си“, в случай, че е приложимо.
1.3. В част IV „Критерии за подбор“, буква В „Технически и професионални
способности“ не е предоставил информация за дейности с предмет и обем,
идентични или сходни с предмета на поръчката, през последните три години,
считано от датата на подаване на офертата, включително стойността, датата,
на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на доставката и
получателите.
Поради това Комисията не може да установи наличието на изискуемия от
Възложителя по поръчката опит, а именно: Участникът да е изпълнил
дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката,
през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Под
„дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката”
следва да се разбира: За обособена позиция № 2: доставка на минимум една
комплексна система, включваща сценично оборудване за светлина, звук, видео
и електрическа система;
1.4. В част IV „Критерии за подбор“, буква В „Технически и професионални
способности“в подраздел „Мостри, описания или снимки със сертификати за
автентичност“ е отбелязан отговор „Не“. В същото време изискване на
Възложителя е към предложението за изпълнение на поръчката да бъде
приложен снимков материал на доставените стоки. Участникът е приложил
снимков материал към офертата.
2.
Комисията установи, че офертата, относно частта на техническото
предложение не е представена на електронен носител (сканирано копие), съгласно
изискването на Раздел 10.3. от Документацията. Тъй като липсата на електронен
носител, чиято функция е дублиране на представени на хартия, подписани и
подпечатани документи, същата не следва да има за последица изискване на електронен
вариант на офертата и до отстраняването на участника.Поради това, Комисията взе
решение да не изисква сканиран вариант на офертата, относно частта на техническото
предложение. Относно еЕЕДОП : същият е подаден в електронен вариант, подписан
електронно от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, а именно управителя Росица Тодорова
Чалъкова.
На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаването на
протокол за липса, непълнота или несъответствие на информацията,
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с
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изискванията към личното състояние или критериите за подбор, участникът
може да предостави на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които
съдържат променена и/или допълнена информация, като допълнително
представената информация може да обхваща и факти, и обстоятелства, които са
настъпили след крайния срок за получаване на заявления за участие.
II. Участник „Смарт Софт“ ЕООД,гр.София, със седалище и адрес на
управление гр. София 1233,район р-н Сердика,ж.к. Банишора, ул. Козлодуй No 98,
управител Румен Тодоров Трифонов, ЕИК 832069304:
При разглеждането на представените документи Комисията установи, че в тях е
налице липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното
състояние или критериите за подбор, както следва:
1. В ЕЕДОП участникът:
1.1 В част II „Информация за икономическия оператор“, буква А не е попълнена
информация за обособената позиция , за която се подава оферта.
На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаването на
протокол за липса, непълнота или несъответствие на информацията,
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с
изискванията към личното състояние или критериите за подбор, участникът
може да предостави на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които
съдържат променена и/или допълнена информация, като допълнително
представената информация може да обхваща и факти, и обстоятелства, които са
настъпили след крайния срок за получаване на заявления за участие.
III. „Форте Мюзик“ ООД, гр.Благоевград,със седалище и адрес на управление:
гр.Благоевград, ул. Илинден № 8, представлявано от Емил Борисив Янакиев и
Васил Борисов Янакиев
III.1.Обособена позиция № 1 – „Доставка и монтаж на покривни и сценични
конструкции”
1.В ЕЕДОП участникът:
1.1. След справка в Търговския регистър Комисията установи, че дружеството
се представлява от Емил Борисив Янакиев и Васил Борисов Янакиев, заедно и
поотделно. В част II „Информация за икономическия оператор“, буква Б не са
посочени имената на всички представители на участника.
Съгласно указанията дадени в Документацията: В част II, Раздел Б от ЕЕДОП
се посочват името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да
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представляват участника за целите на процедурата за възлагане на обществена
поръчка. В случай че участникът не се представлява от упълномощено лице, в тази
част се посочват данни за лицето, което може самостоятелно да представлява
участника (икономическия оператор).
1.2. В част II „Информация за икономическия оператор“, буква А не е
попълнена информация за обособената позиция , за която се подава оферта.
1.3. Посочената информация, относно изпълнените дейности с предмет и
обем, идентични или сходни с предмета на поръчката в част IV, буква В
„Технически и професионални способности“ е недостатъчна и неподробна. От
нея Комисията не може да установи наличието на изискуемия от Възложителя
по поръчката опит, а именно: Участникът да е изпълнил дейности с предмет и
обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, през последните три
години, считано от датата на подаване на офертата на съответната позиция и
съответно да се прецени дали участникът отговаря на критериите за подбор.
1.4. от предоставения еЕЕДОП в pdf формат не може да се установи, че
същият е цифрово подписан от двамата управители.
Съгласно указанията дадени в Документацията: Възложителят приема за
възможен начин за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид е той да бъде цифрово
подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за
участие в процедурата, т.е. ЕЕДОП ще може да бъде предоставян на CD или DVD.
Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране
на неговото съдържание.
В случаите когато ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП
(https://ec.europa.eu/tools/espd) , при предоставянето му, с електронен подпис следва
да бъде подписана версията в PDF формат, като се прилага и версията в XML
формат.
III.2.Oбособена позиция № 2 – „Доставка и монтаж на прилежащо
сценично оборудване”
1.В ЕЕДОП участникът:
1.1. След справка в Търговския регистър Комисията установи, че дружеството
се представлява от Емил Борисив Янакиев и Васил Борисов Янакиев, заедно и
поотделно. В част II „Информация за икономическия оператор“, буква Б не са
посочени имената на всички представители на участника.
Съгласно указанията дадени в Документацията :В част II, Раздел Б от ЕЕДОП
се посочват името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да
представляват участника за целите на процедурата за възлагане на обществена
поръчка. В случай че участникът не се представлява от упълномощено лице, в тази
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част се посочват данни за лицето, което може самостоятелно да представлява
участника (икономическия оператор).
1.2. В част II „Информация за икономическия оператор“, буква А не е
попълнена информация за обособената позиция , за която се подава оферта.
1.3. Посочената информация, относно изпълнените дейности с предмет и
обем, идентични или сходни с предмета на поръчката в част IV, буква В
„Технически и професионални способности“ е недостатъчна и неподробна. От
нея Комисията не може да установи наличието на изискуемия от Възложителя
по поръчката опит, а именно: Участникът да е изпълнил дейности с предмет и
обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, през последните три
години, считано от датата на подаване на офертата на съответната позиция и
съответно да се прецени дали участникът отговаря на критериите за подбор.
1.4. от предоставения еЕЕДОП в pdf формат не може да се установи, че
същият е цифрово подписан от двамата управители.
Съгласно указанията дадени в Документацията: Възложителят приема за
възможен начин за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид е той да бъде цифрово
подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за
участие в процедурата, т.е. ЕЕДОП ще може да бъде предоставян на CD или DVD.
Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране
на неговото съдържание.
В случаите когато ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП
(https://ec.europa.eu/tools/espd) , при предоставянето му, с електронен подпис следва
да бъде подписана версията в PDF формат, като се прилага и версията в XML
формат.
III.3. Oбособена позиция № 3 – „Доставка на компютърно оборудване и
екран”
1.В ЕЕДОП участникът:
1.1. След справка в Търговския регистър Комисията установи, че дружеството
се представлява от Емил Борисив Янакиев и Васил Борисов Янакиев, заедно и
поотделно. В част II „Информация за икономическия оператор“, буква Б не са
посочени имената на всички представители на участника.
Съгласно указанията дадени в Документацията :В част II, Раздел Б от ЕЕДОП
се посочват името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да
представляват участника за целите на процедурата за възлагане на обществена
поръчка. В случай че участникът не се представлява от упълномощено лице, в тази
част се посочват данни за лицето, което може самостоятелно да представлява
участника (икономическия оператор).
11
Протокол № 1/10.05.2018 г.
Стр. 11 от 32

1.2. В част II „Информация за икономическия оператор“, буква А не е
попълнена информация за обособената позиция , за която се подава оферта.
1.3. Посочената информация, относно изпълнените дейности с предмет и
обем, идентични или сходни с предмета на поръчката в част IV, буква В
„Технически и професионални способности“ е недостатъчна и неподробна.
Обособената позиция е за доставка на компютърно оборудване и екран.
Участникът е посочил единствено: доставка на екран и прилежаща техника.
Съобразно указанията в документацията под сходна дейност за ОП 3 се
разбира: минимум една доставка на компютърно оборудване
От изложената информация Комисията не може да установи наличието на
изискуемия от Възложителя по поръчката опит, а именно: Участникът да е
изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на
поръчката, през последните три години, считано от датата на подаване на
офертата на съответната позиция и съответно да се прецени дали участникът
отговаря на критериите за подбор.
1.4. от предоставения еЕЕДОП в pdf формат не може да се установи, че
същият е цифрово подписан от двамата управители.
Съгласно указанията дадени в Документацията: Възложителят приема за
възможен начин за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид е той да бъде цифрово
подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за
участие в процедурата, т.е. ЕЕДОП ще може да бъде предоставян на CD или DVD.
Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране
на неговото съдържание.
В случаите когато ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП
(https://ec.europa.eu/tools/espd) , при предоставянето му, с електронен подпис следва
да бъде подписана версията в PDF формат, като се прилага и версията в XML
формат.
III.4. Oбособена позиция № 4 – „Доставка на сценични костюми с обувки
за изпълнители - женски битов тракийски костюм”
1.В ЕЕДОП участникът:
1.1. След справка в Търговския регистър Комисията установи, че дружеството
се представлява от Емил Борисив Янакиев и Васил Борисов Янакиев, заедно и
поотделно. В част II „Информация за икономическия оператор“, буква Б не са
посочени имената на всички представители на участника.
Съгласно указанията дадени в Документацията :В част II, Раздел Б от ЕЕДОП
се посочват името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да
представляват участника за целите на процедурата за възлагане на обществена
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поръчка. В случай че участникът не се представлява от упълномощено лице, в тази
част се посочват данни за лицето, което може самостоятелно да представлява
участника (икономическия оператор).
1.2. В част II „Информация за икономическия оператор“, буква А не е
попълнена информация за обособената позиция , за която се подава оферта.
1.3. В част IV „Критерии за подбор“, буква В „Технически и професионални
способности“ не е предоставил информация за дейности с предмет и
обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, през последните три
години, считано от датата на подаване на офертата, включително стойността,
датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на
доставката и получателите.
Поради това Комисията не може да установи наличието на изискуемия от
Възложителя по поръчката опит, а именно: Участникът да е изпълнил
дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката,
през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Под
„дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката”
следва да се разбира: за обособена позиция № 4: минимум една доставка на
сценични костюми.
1.4. от предоставения еЕЕДОП в pdf формат не може да се установи, че
същият е цифрово подписан от двамата управители.
Съгласно указанията дадени в Документацията: Възложителят приема за
възможен начин за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид е той да бъде цифрово
подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за
участие в процедурата, т.е. ЕЕДОП ще може да бъде предоставян на CD или DVD.
Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране
на неговото съдържание.
В случаите когато ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП
(https://ec.europa.eu/tools/espd) , при предоставянето му, с електронен подпис следва
да бъде подписана версията в PDF формат, като се прилага и версията в XML
формат.
III.5. Oбособена позиция № 5 – „Доставка на сценични инструменти”
1.В ЕЕДОП участникът:
1.1. След справка в Търговския регистър Комисията установи, че дружеството
се представлява от Емил Борисив Янакиев и Васил Борисов Янакиев, заедно и
поотделно. В част II „Информация за икономическия оператор“, буква Б не са
посочени имената на всички представители на участника.
Съгласно указанията дадени в Документацията :В част II, Раздел Б от ЕЕДОП
се посочват името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да
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представляват участника за целите на процедурата за възлагане на обществена
поръчка. В случай че участникът не се представлява от упълномощено лице, в тази
част се посочват данни за лицето, което може самостоятелно да представлява
участника (икономическия оператор).
1.2. В част II „Информация за икономическия оператор“, буква А не е
попълнена информация за обособената позиция , за която се подава оферта.
1.3. Посочената информация, относно изпълнените дейности с предмет и
обем, идентични или сходни с предмета на поръчката в част IV, буква В
„Технически и професионални способности“ е недостатъчна и неподробна.
Обособената позиция е за доставка на сценични инструменти. В описанието
участникът е посочил, единствено следното: доставка на музикални
инструменти.
От изложената информация Комисията не може да установи наличието на
изискуемия от Възложителя по поръчката опит, а именно: Участникът да е
изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на
поръчката, през последните три години, считано от датата на подаване на
офертата на съответната позиция и съответно да се прецени дали участникът
отговаря на критериите за подбор.
1.4. от предоставения еЕЕДОП в pdf формат не може да се установи, че същият
е цифрово подписан от двамата управители.
Съгласно указанията дадени в Документацията: Възложителят приема за
възможен начин за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид е той да бъде цифрово
подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за
участие в процедурата, т.е. ЕЕДОП ще може да бъде предоставян на CD или DVD.
Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране
на неговото съдържание.
В случаите когато ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП
(https://ec.europa.eu/tools/espd) , при предоставянето му, с електронен подпис следва
да бъде подписана версията в PDF формат, като се прилага и версията в XML
формат.
III.6.Oбособена позиция № 6 – „Доставка на сценични завеси”
1.В ЕЕДОП участникът:
1.1. След справка в Търговския регистър Комисията установи, че дружеството
се представлява от Емил Борисив Янакиев и Васил Борисов Янакиев, заедно и
поотделно. В част II „Информация за икономическия оператор“, буква Б не са
посочени имената на всички представители на участника.
Съгласно указанията дадени в Документацията :В част II, Раздел Б от ЕЕДОП
се посочват името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да
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представляват участника за целите на процедурата за възлагане на обществена
поръчка. В случай че участникът не се представлява от упълномощено лице, в тази
част се посочват данни за лицето, което може самостоятелно да представлява
участника (икономическия оператор).
1.2. В част II „Информация за икономическия оператор“, буква А не е
попълнена информация за обособената позиция , за която се подава оферта.
1.3. Посочената информация, относно изпълнените дейности с предмет и
обем, идентични или сходни с предмета на поръчката в част IV, буква В
„Технически и професионални способности“ е недостатъчна и неподробна.
Обособената позиция е за доставка на сценични завеси. В описанието
участникът е посочил,единствено следното: доставка на сценични завеси.
От изложената информация Комисията не може да установи наличието на
изискуемия от Възложителя по поръчката опит, а именно: Участникът да е
изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на
поръчката, през последните три години, считано от датата на подаване на
офертата на съответната позиция и съответно да се прецени дали участникът
отговаря на критериите за подбор.
1.4. от предоставения еЕЕДОП в pdf формат не може да се установи, че същият
е цифрово подписан от двамата управители.
Съгласно указанията дадени в Документацията: Възложителят приема за
възможен начин за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид е той да бъде цифрово
подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за
участие в процедурата, т.е. ЕЕДОП ще може да бъде предоставян на CD или DVD.
Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране
на неговото съдържание.
В случаите когато ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП
(https://ec.europa.eu/tools/espd , при предоставянето му, с електронен подпис следва да
бъде подписана версията в PDF формат, като се прилага и версията в XML формат.
На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаването на
протокол за липса, непълнота или несъответствие на информацията,
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с
изискванията към личното състояние или критериите за подбор, участникът
може да предостави на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които
съдържат променена и/или допълнена информация, като допълнително
представената информация може да обхваща и факти, и обстоятелства, които са
настъпили след крайния срок за получаване на заявления за участие.
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IV. „ВАХС“ ЕООД, гр. София, седалище и адрес на управление: гр. София 1574,
район Слатина, бул."Асен Йорданов" No 9, представлявано от Христо Матеев
Абаджиев
IV.1.Обособена позиция № 1 – „Доставка и монтаж на покривни и сценични
конструкции”
1.В ЕЕДОП участникът:
1.1. Не е посочен номер на обявлението в ОВ на ЕС в част I „Информация за
процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или
възложителя“
1.2. В част IV, буква В „Технически и професионални способности“ е посочено ,
че участникът е изпълнил следната доставка: „Доставка на ново техническо
оборудване – модулен сценичен подиум по проект: „Да съхраним културното
наследство /традиции/ - мост между минало и настояще и празнуваме заедно на
открита сцена”, съгласно Договор № 51/3/3221253/ 06.08.2014 г за отпускане на
финансова помощ по мярка 4.1. „Прилагане на стратегии за местно развитие” от
програмата за развитие на селските райони за периода от 2007 – 2013 г, сключен
между ДФ „Земеделие”; „МИГ Гълъбово 2011” и Община Гълъбово „ на стойност
54 900 лева без ДДС.
Съгласно указанията в Документацията: Под „дейности с предмет и обем,
идентични или сходни с предмета на поръчката” следва да се разбира: за обособена
позиция № 1: доставка на минимум една сценична конструкция с покривна
конструкция, с площ на покривната конструкция от 8х6 метра;
Видно от прогнозната стойност на ОП 1 , обема на същата е 71 752 лева без вкл.
ДДС.
Въз основа на горните констатации, Комисията установи, че посочените
дейности, са с по-малък обем от този на поръчката.
На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаването на
протокол за липса, непълнота или несъответствие на информацията,
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с
изискванията към личното състояние или критериите за подбор, участникът
може да предостави на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които
съдържат променена и/или допълнена информация, като допълнително
представената информация може да обхваща и факти, и обстоятелства, които са
настъпили след крайния срок за получаване на заявления за участие.
IV.2.Oбособена позиция № 2 – „Доставка и монтаж на прилежащо
сценично оборудване”
1.В ЕЕДОП участникът:
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1.1. Не е посочен номер на обявлението в ОВ на ЕС в част I „Информация за
процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или
възложителя“
На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаването на
протокол за липса, непълнота или несъответствие на информацията,
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с
изискванията към личното състояние или критериите за подбор, участникът
може да предостави на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които
съдържат променена и/или допълнена информация, като допълнително
представената информация може да обхваща и факти, и обстоятелства, които са
настъпили след крайния срок за получаване на заявления за участие.
V. „ПИП ЕЛЕКТРОНИКС“ ЕООД,гр.Русе
V.1.Обособена позиция № 1 – „Доставка и монтаж на покривни и сценични
конструкции”
Не е представен ЕЕДОП в електронен вариант, съгласно изискването на чл.
67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т.5, б. „а” от
Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г.
1.В ЕЕДОП участникът:
1.1. Не е посочен номер на обявлението в ОВ на ЕС в част I „Информация за
процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или
възложителя“
V.2.Oбособена позиция № 2 – „Доставка и монтаж на прилежащо сценично
оборудване”
Не е представен ЕЕДОП в електронен вариант, съгласно изискването на чл.
67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т.5, б. „а” от
Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г.
1.В ЕЕДОП участникът:
1.1. Не е посочен номер на обявлението в ОВ на ЕС в част I „Информация за
процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или
възложителя“
1.2. В част IV, буква В „Технически и професионални способности“ е посочено ,
че участникът е изпълнил следните доставки: „Доставка на оборудване и обзавеждане за
дейностите по проект BG05M2OP001-3.0020239 „Приятели” на стойност 19 562.00 лева
без ДДС; закупуване на видеостена / в т.ч контролна уредба, в едно със софтуер,
озвучителна уредба с вкл. тонколони и усилватели, изграждане и монтаж на метална
конструкция на видеостена и други присъщи за въвеждане в експлоатация разходи, на
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стойност 21 312.00 лева и “„Доставка на голяма модулна сцена, осветителна техника и
озвучителна техника“, в рамките на проект „Фестивал на модерното изкуство „Пъстър
балкански свят Елена 2015 г на стойност 49 273.65 без ДДС.
Съгласно указанията в Документацията: Под „дейности с предмет и обем,
идентични или сходни с предмета на поръчката” следва да се разбира: За обособена
позиция № 2 „Доставка и монтаж на прилежащо сценично оборудване”;
Видно от прогнозната стойност на ОП 2 , обема на същата е 218 773 лева без
вкл. ДДС.
Въз основа на горните констатации и след направени проверки в
профила на купувача на Община Елена и сдружение „Училищно настоятелство“
Христо Ботев“ гр.Кърджали и Регистъра на Обществените поръчки, Комисията
установи, че посочените дейности, са с по-малък обем от този на поръчката.
V.3. Oбособена позиция № 3 – „Доставка на компютърно оборудване и
екран”
Не е представен ЕЕДОП в електронен вариант, съгласно изискването на
чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т.5, б. „а” от
Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г.
1.В ЕЕДОП участникът:
1.1. Не е посочен номер на обявлението в ОВ на ЕС в част I „Информация за
процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или
възложителя“
V.4. Oбособена позиция № 4 – Доставка на сценични костюми с обувки за
изпълнители - женски битов тракийски костюм”
Не е представен ЕЕДОП в електронен вариант, съгласно изискването на
чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т.5, б. „а”
от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г.
1.В ЕЕДОП участникът:
1.1. Не е посочен номер на обявлението в ОВ на ЕС в част I „Информация за
процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или
възложителя“
V.5. Oбособена позиция № 6 – „Доставка на сценични завеси”
Не е представен ЕЕДОП в електронен вариант, съгласно изискването на
чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т.5, б. „а”
от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г.
1.В ЕЕДОП участникът:
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1.1. Не е посочен номер на обявлението в ОВ на ЕС в част I „Информация за
процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или
възложителя“
На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП в срок до 5 работни дни от
получаването на протокол за липса, непълнота или несъответствие на
информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или
несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за
подбор, участникът може да предостави на комисията нов ЕЕДОП и/или други
документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, като
допълнително представената информация може да обхваща и факти, и
обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на заявления
за участие за всяка обособена позиция.
VI. „Динакорд-България“ ЕООД, със седалище и адрес на управление
гр.София, район р-н Средец, Ангел Кънчев No 10, вх. Б, ет. 5, ап. 23, представлявано
от Емилия Йорданова Фотева-управител.
VI.1.Обособена позиция № 1 – „Доставка и монтаж на покривни и сценични
конструкции”
Комисията не констатира несъответствия и/или липса на информация в
документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП на участника „Динакорд-България“ ЕООД,
поради което:
Комисията счита, че представените документи доказват съответствието на
участника с изискванията по чл.61, ал.1, т.1 от ЗОП и чл.63, ал.1, т.1 букви „б” от ЗОП
и с минималните изисквания, поставени от възложителя.
Предвид гореизложеното комисията единодушно реши, че е налице пълно
съответствие на Участника с изискванията на Възложителя към личното състояние и
критериите за подбор. Участникът е изпълнил всички условия, посочени в обявлението за
обществена поръчка и в документацията за възлагане на обществената поръчка. Поради
което Техническото предложение на участника следва да бъде разгледано.

VI.2.Oбособена позиция № 2 – „Доставка и монтаж на прилежащо сценично
оборудване”
Комисията не констатира несъответствия и/или липса на информация в
документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП на участника „Динакорд-България“ ЕООД, поради
което:
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Комисията счита, че представените документи доказват съответствието на
участника с изискванията по чл.61, ал.1, т.1 от ЗОП и чл.63, ал.1, т.1 букви „б” от ЗОП и
с минималните изисквания, поставени от възложителя.
Предвид гореизложеното комисията единодушно реши, че е налице пълно
съответствие на Участника с изискванията на Възложителя към личното състояние и
критериите за подбор. Участникът е изпълнил всички условия, посочени в обявлението за
обществена поръчка и в документацията за възлагане на обществената поръчка. Поради
което Техническото предложение на участника следва да бъде разгледано.

VI.3. Oбособена позиция № 3 – „Доставка на компютърно оборудване и екран”
Комисията не констатира несъответствия и/или липса на информация в
документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП на участника „Динакорд-България“ ЕООД, поради
което:
Комисията счита, че представените документи доказват съответствието на
участника с изискванията по чл.61, ал.1, т.1 от ЗОП и чл.63, ал.1, т.1 букви „б” от ЗОП и
с минималните изисквания, поставени от възложителя.
Предвид гореизложеното комисията единодушно реши, че е налице пълно
съответствие на Участника с изискванията на Възложителя към личното състояние и
критериите за подбор. Участникът е изпълнил всички условия, посочени в обявлението за
обществена поръчка и в документацията за възлагане на обществената поръчка. Поради
което Техническото предложение на участника следва да бъде разгледано.

VI 4. Oбособена позиция № 5 – „Доставка на сценични инструменти”
Комисията не констатира несъответствия и/или липса на информация в
документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП на участника „Динакорд-България“ ЕООД, поради
което:
Комисията счита, че представените документи доказват съответствието на
участника с изискванията по чл.61, ал.1, т.1 от ЗОП и чл.63, ал.1, т.1 букви „б” от ЗОП и
с минималните изисквания, поставени от възложителя.
Предвид гореизложеното комисията единодушно реши, че е налице пълно
съответствие на Участника с изискванията на Възложителя към личното състояние и
критериите за подбор. Участникът е изпълнил всички условия, посочени в обявлението за
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обществена поръчка и в документацията за възлагане на обществената поръчка. Поради
което Техническото предложение на участника следва да бъде разгледано.

VI. 5. Oбособена позиция № 6 – „Доставка на сценични завеси”
Комисията не констатира несъответствия и/или липса на информация в
документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП на участника „Динакорд-България“ ЕООД, поради
което:
Комисията счита, че представените документи доказват съответствието на
участника с изискванията по чл.61, ал.1, т.1 от ЗОП и чл.63, ал.1, т.1 букви „б” от ЗОП и
с минималните изисквания, поставени от възложителя.
Предвид гореизложеното комисията единодушно реши, че е налице пълно
съответствие на Участника с изискванията на Възложителя към личното състояние и
критериите за подбор. Участникът е изпълнил всички условия, посочени в обявлението за
обществена поръчка и в документацията за възлагане на обществената поръчка. Поради
което Техническото предложение на участника следва да бъде разгледано.

VII. „Жокер Медиа Рентал“ ООД, със седалище и адрес на управление гр.София,
район р-н Лозенец, ж.к. ЛОЗЕНЕЦ, КРУМ ПОПОВ No 1, представлявано от Иван
Радославов Градинаров, Асен Наумов Якимов, Васил Евгениев Найденов.
VII.1.Обособена позиция № 1 – „Доставка и монтаж на покривни и сценични
конструкции”
1.В ЕЕДОП участникът:
1.1. Не е посочен номер на обявлението в ОВ на ЕС в част I „Информация за
процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или
възложителя“
1.2. След справка в Търговския регистър Комисията установи, че дружеството
е със съдружници Мелик-Пашаев Ованес Нерсесович, Иван Радославов Градинаров,
Асен Наумов Якимов и се представлява от Иван Радославов Градинаров, Асен Наумов
Якимов, Васил Евгениев Найденов, заедно и поотделно.
В част II „Информация за икономическия оператор“, буква Б не са посочени
имената на всички представители на участника.
Съгласно указанията дадени в Документацията :В част II, Раздел Б от ЕЕДОП се
посочват името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват
участника за целите на процедурата за възлагане на обществена поръчка. В случай че
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участникът не се представлява от упълномощено лице, в тази част се посочват данни за
лицето, което може самостоятелно да представлява участника (икономическия оператор).
1.3. Посочената информация, относно изпълнените дейности с предмет и
обем, идентични или сходни с предмета на поръчката в част IV, буква В „Технически и
професионални способности“ е недостатъчна и неподробна. В описанието е посочено
единствено следното: „Доставка на сценични конструкции“. От тази информация
Комисията не може да установи наличието на изискуемия от Възложителя по
поръчката опит, а именно: Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем,
идентични или сходни с предмета на поръчката, през последните три години, считано
от датата на подаване на офертата на съответната позиция и съответно да се прецени
дали участникът отговаря на критериите за подбор. Съобразно указанията в
документацията под сходна дейност за ОП 1 се разбира: доставка на минимум една
сценична конструкция с покривна конструкция, с площ на покривната конструкция от
8х6 метра.
1.4. Комисията установи, че подадения еЕЕДОП не е подписан от всички лица,
съгласно чл. 40 от ППЗОП. Предоставения еЕЕДОП в pdf формат е цифрово подписан
единствено от Асен Наумов Якимов. Представения на хартиен носител ЕЕДОП не е
подписан.
Съгласно чл. 40 ал. 1 от ППЗОП Лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП са:
1. лицата, които представляват участника или кандидата;
2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или
кандидата;
3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността
на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица,
членовете на управителните или надзорните органи.
Съгласно чл. 41, от ППЗОП Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55,
ал. 1, т. 5 ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП.
Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в
обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по
чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или
за някои от лицата.
VII.2.Oбособена позиция № 2 – „Доставка и монтаж на прилежащо сценично
оборудване”
1.В ЕЕДОП участникът:
1.1. Не е посочен номер на обявлението в ОВ на ЕС в част I „Информация за
процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или
възложителя“
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1.2. След справка в Търговския регистър Комисията установи, че дружеството
е със съдружници Мелик-Пашаев Ованес Нерсесович, Иван Радославов Градинаров,
Асен Наумов Якимов и се представлява от Иван Радославов Градинаров, Асен Наумов
Якимов, Васил Евгениев Найденов, заедно и поотделно.
В част II „Информация за икономическия оператор“, буква Б не са посочени
имената на всички представители на участника.
Съгласно указанията дадени в Документацията: В част II, Раздел Б от ЕЕДОП се
посочват името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват
участника за целите на процедурата за възлагане на обществена поръчка. В случай че
участникът не се представлява от упълномощено лице, в тази част се посочват данни за
лицето, което може самостоятелно да представлява участника (икономическия оператор).
1.3. Посочената информация, относно изпълнените дейности с предмет и
обем, идентични или сходни с предмета на поръчката в част IV, буква В „Технически и
професионални способности“ е недостатъчна и неподробна. В описанието е посочено
единствено следното: „Доставка на сценичнo оборудване“. От тази информация
Комисията не може да установи наличието на изискуемия от Възложителя по
поръчката опит, а именно: Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем,
идентични или сходни с предмета на поръчката, през последните три години, считано
от датата на подаване на офертата на съответната позиция и съответно да се прецени
дали участникът отговаря на критериите за подбор. Съобразно указанията в
документацията под сходна дейност за ОП 2 се разбира: доставка на минимум една
комплексна система, включваща сценично оборудване за светлина, звук, видео и
електрическа система
1.4. Комисията установи, че подадения еЕЕДОП не е подписан от всички лица,
съгласно чл. 40 от ППЗОП. Предоставения еЕЕДОП в pdf формат е цифрово подписан
единствено от Асен Наумов Якимов. Представения на хартиен носител ЕЕДОП не е
подписан.
Съгласно чл. 40 ал. 1 от ППЗОП Лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП са:
1. лицата, които представляват участника или кандидата;
2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или кандидата;
3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на
предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица,
членовете на управителните или надзорните органи.
Съгласно чл. 41, от ППЗОП Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1,
т. 5 ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП.
Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в
обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по
чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или
за някои от лицата.
23
Протокол № 1/10.05.2018 г.
Стр. 23 от 32

VII.3. Oбособена позиция № 3 – „Доставка на компютърно оборудване и екран”
1.В ЕЕДОП участникът:
1.1. Не е посочен номер на обявлението в ОВ на ЕС в част I „Информация за
процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или
възложителя“
1.2. След справка в Търговския регистър Комисията установи, че дружеството
е със съдружници Мелик-Пашаев Ованес Нерсесович, Иван Радославов Градинаров,
Асен Наумов Якимов и се представлява от Иван Радославов Градинаров, Асен Наумов
Якимов, Васил Евгениев Найденов, заедно и поотделно.
В част II „Информация за икономическия оператор“, буква Б не са посочени
имената на всички представители на участника.
Съгласно указанията дадени в Документацията :В част II, Раздел Б от ЕЕДОП се
посочват името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват
участника за целите на процедурата за възлагане на обществена поръчка. В случай че
участникът не се представлява от упълномощено лице, в тази част се посочват данни за
лицето, което може самостоятелно да представлява участника (икономическия оператор).
1.3. Посочената информация, относно изпълнените дейности с предмет и
обем, идентични или сходни с предмета на поръчката в част IV, буква В „Технически и
професионални способности“ е недостатъчна и неподробна. В описанието е посочено
единствено следното: „Доставка на компютърно оборудван“. От тази информация
Комисията не може да установи наличието на изискуемия от Възложителя по
поръчката опит, а именно: Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем,
идентични или сходни с предмета на поръчката, през последните три години, считано
от датата на подаване на офертата на съответната позиция и съответно да се прецени
дали участникът отговаря на критериите за подбор. Съобразно указанията в
документацията под сходна дейност за ОП 3 се разбира: минимум една доставка на
компютърно оборудване.
1.4. Комисията установи, че подадения еЕЕДОП не е подписан от всички лица,
съгласно чл. 40 от ППЗОП. Предоставения еЕЕДОП в pdf формат е цифрово подписан
единствено от Асен Наумов Якимов. Представения на хартиен носител ЕЕДОП не е
подписан.
Съгласно чл. 40 ал. 1 от ППЗОП Лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП са:
1. лицата, които представляват участника или кандидата;
2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или
кандидата;
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3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на
предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица,
членовете на управителните или надзорните органи.
Съгласно чл. 41, от ППЗОП Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал.
1, т. 5 ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП.
Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в
обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по
чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или
за някои от лицата.
VII.4. Oбособена позиция № 4 – Доставка на сценични костюми с обувки за
изпълнители - женски битов тракийски костюм”
1.В ЕЕДОП участникът:
1.1. Не е посочен номер на обявлението в ОВ на ЕС в част I „Информация за
процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или
възложителя“
1.2. След справка в Търговския регистър Комисията установи, че дружеството
е със съдружници Мелик-Пашаев Ованес Нерсесович, Иван Радославов Градинаров,
Асен Наумов Якимов и се представлява от Иван Радославов Градинаров, Асен Наумов
Якимов, Васил Евгениев Найденов, заедно и поотделно.
В част II „Информация за икономическия оператор“, буква Б не са посочени
имената на всички представители на участника.
Съгласно указанията дадени в Документацията: В част II, Раздел Б от ЕЕДОП се
посочват името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват
участника за целите на процедурата за възлагане на обществена поръчка. В случай че
участникът не се представлява от упълномощено лице, в тази част се посочват данни за
лицето, което може самостоятелно да представлява участника (икономическия оператор).
1.3. Посочената информация, относно изпълнените дейности с предмет и
обем, идентични или сходни с предмета на поръчката в част IV, буква В „Технически и
професионални способности“ е недостатъчна и неподробна. В описанието е посочено
единствено следното: „Доставка на сценични костюми“.
От тази информация
Комисията не може да установи наличието на изискуемия от Възложителя по
поръчката опит, а именно: Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем,
идентични или сходни с предмета на поръчката, през последните три години, считано
от датата на подаване на офертата на съответната позиция и съответно да се прецени
дали участникът отговаря на критериите за подбор.
1.4. Комисията установи, че подадения еЕЕДОП не е подписан от всички лица,
съгласно чл. 40 от ППЗОП. Предоставения еЕЕДОП в pdf формат е цифрово подписан
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единствено от Асен Наумов Якимов. Представения на хартиен носител ЕЕДОП не е
подписан.
Съгласно чл. 40 ал. 1 от ППЗОП Лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП са:
1. лицата, които представляват участника или кандидата;
2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или
кандидата;
3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на
предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица,
членовете на управителните или надзорните органи.
Съгласно чл. 41, от ППЗОП Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55,
ал. 1, т. 5 ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП.
Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в
обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по
чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или
за някои от лицата.
VII.5.Oбособена позиция № 5 – „Доставка на сценични инструменти”
1.В ЕЕДОП участникът:
1.1. Не е посочен номер на обявлението в ОВ на ЕС в част I „Информация за
процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или
възложителя“
1.2. След справка в Търговския регистър Комисията установи, че дружеството
е със съдружници Мелик-Пашаев Ованес Нерсесович, Иван Радославов Градинаров,
Асен Наумов Якимов и се представлява от Иван Радославов Градинаров, Асен Наумов
Якимов, Васил Евгениев Найденов, заедно и поотделно.
В част II „Информация за икономическия оператор“, буква Б не са посочени
имената на всички представители на участника.
Съгласно указанията дадени в Документацията :В част II, Раздел Б от ЕЕДОП се
посочват името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват
участника за целите на процедурата за възлагане на обществена поръчка. В случай че
участникът не се представлява от упълномощено лице, в тази част се посочват данни за
лицето, което може самостоятелно да представлява участника (икономическия оператор).
1.3. Посочената информация, относно изпълнените дейности с предмет и
обем, идентични или сходни с предмета на поръчката в част IV, буква В „Технически и
професионални способности“ е недостатъчна и неподробна. В описанието е посочено
единствено следното: „Доставка на музикални инструменти“. От тази информация
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Комисията не може да установи наличието на изискуемия от Възложителя по
поръчката опит, а именно: Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем,
идентични или сходни с предмета на поръчката, през последните три години, считано
от датата на подаване на офертата на съответната позиция и съответно да се прецени
дали участникът отговаря на критериите за подбор.
1.4. Комисията установи, че подадения еЕЕДОП не е подписан от всички лица,
съгласно чл. 40 от ППЗОП. Предоставения еЕЕДОП в pdf формат е цифрово подписан
единствено от Асен Наумов Якимов. Представения на хартиен носител ЕЕДОП не е
подписан.
Съгласно чл. 40 ал. 1 от ППЗОП Лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП са:
1. лицата, които представляват участника или кандидата;
2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или
кандидата;
3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на
предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица,
членовете на управителните или надзорните органи.
Съгласно чл. 41, от ППЗОП Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал.
1, т. 5 ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП.
Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в
обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по
чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или
за някои от лицата.
VII. 6. Oбособена позиция № 6 – „Доставка на сценични завеси”
1.В ЕЕДОП участникът:
1.1. Не е посочен номер на обявлението в ОВ на ЕС в част I „Информация за
процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или
възложителя“
1.2. След справка в Търговския регистър Комисията установи, че дружеството
е със съдружници Мелик-Пашаев Ованес Нерсесович, Иван Радославов Градинаров,
Асен Наумов Якимов и се представлява от Иван Радославов Градинаров, Асен Наумов
Якимов, Васил Евгениев Найденов, заедно и поотделно.
В част II „Информация за икономическия оператор“, буква Б не са посочени
имената на всички представители на участника.
Съгласно указанията дадени в Документацията :В част II, Раздел Б от ЕЕДОП се
посочват името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват
участника за целите на процедурата за възлагане на обществена поръчка. В случай че
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участникът не се представлява от упълномощено лице, в тази част се посочват данни за
лицето, което може самостоятелно да представлява участника (икономическия оператор).
1.3. Посочената информация, относно изпълнените дейности с предмет и
обем, идентични или сходни с предмета на поръчката в част IV, буква В „Технически и
професионални способности“ е недостатъчна и неподробна. В описанието е посочено
единствено следното: „Доставка на пердета и завеси“. От тази информация Комисията
не може да установи наличието на изискуемия от Възложителя по поръчката опит, а
именно: Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с
предмета на поръчката, през последните три години, считано от датата на подаване на
офертата на съответната позиция и съответно да се прецени дали участникът отговаря
на критериите за подбор.
1.4. Комисията установи, че подадения еЕЕДОП не е подписан от всички лица,
съгласно чл. 40 от ППЗОП. Предоставения еЕЕДОП в pdf формат е цифрово подписан
единствено от Асен Наумов Якимов. Представения на хартиен носител ЕЕДОП не е
подписан.
Съгласно чл. 40 ал. 1 от ППЗОП Лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП са:
1. лицата, които представляват участника или кандидата;
2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или
кандидата;
3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на
предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица,
членовете на управителните или надзорните органи.
Съгласно чл. 41, от ППЗОП Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал.
1, т. 5 ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП.
Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в
обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по
чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или
за някои от лицата.
На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП в срок до 5 работни дни от
получаването на протокол за липса, непълнота или несъответствие на
информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или
несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за
подбор, участникът може да предостави на комисията нов ЕЕДОП и/или други
документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, като
допълнително представената информация може да обхваща и факти, и
обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на заявления
за участие за всяка обособена позиция.
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VIII.
„Екселор Атракциони“, гр. София представлявано от Магдалена
Василева, съставено от ‘Екселор холдинг груп“ ЕООД, със седалище и адрес на
управление гр.София, ул.Богатица № 20, вх. Б, ет.1, ап. 20,представлявано от
Магдалена Василева и „Цветина -92“ ООД, със седалище и адрес на управление
гр.София, ул. Розова долина № 26, представлявано от Цветина Величкова
1.
Комисията установи, че е подаден един ЕЕДОП от „Екселор Атракциони“,
гр. София, един ЕЕДОП от ‘Екселор холдинг груп“ ЕООД и един ЕЕДОП от „Цветина 92“ ООД за всички обособени позиции, за които участникът подава оферта , а
именно ОП 2, ОП 3 И ОП 5.
Съгласно чл. 47 ал. 10 от ППЗОП , когато критериите за подбор по отделните
обособени позиции са еднакви, за тях се допуска представяне на едно заявление за
участие, ако тази възможност е посочена в обявлението, с което се оповестява
откриването на процедурата.
В настоящата процедура критериите за подбор по всяка обособена позиция не са
еднакви, поради което следва да се представят отделни ЕЕДОП-и за всяка една
обособена позиция.
2. Комисията установи, че офертата, относно частта на техническото предложение
не е представена на електронен носител (сканирано копие), съгласно изискването на
Раздел 10.3. от Документацията. Тъй като липсата на електронен носител, чиято
функция е дублиране на представени на хартия, подписани и подпечатани документи,
същата не следва да има за последица изискване на електронен вариант на офертата и
до отстраняването на участника. Поради това, Комисията взе решение да не изисква
сканиран вариант на офертата, относно частта на техническото предложение.
3. В ЕЕДОП на „Екселор Атракциони“, гр. София :
3.1. Не е посочен номер на обявлението в ОВ на ЕС в част I „Информация за
процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или
възложителя“.
3.2. В Част II: Информация за икономическия оператор на въпроса:
Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена
поръчка заедно с други икономически оператори? e отговорено с „не“. В същото време
участникът представлява консорциум, учреден на основание чл. 275 и чл. 276 от ТЗ.
3.3 В част II „Информация за икономическия оператор“, буква А не е
попълнена информация за обособената позиция , за която се подава оферта.
3.4. Посочената информация, относно изпълнените дейности с предмет и обем,
идентични или сходни с предмета на поръчката в част IV, буква В „Технически и
професионални способности“ е недостатъчна и неподробна. Тъй като е подаден само
един ЕЕДОП за всики обособени позиции не става ясно, с коя доставка се доказва
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наличието на изискуемия от Възложителя по поръчката опит по съответната обособена
позиция.
Посочени са следните доставки: Доставка на електро-обурудване,
мултимедийна, озвучителна и осветителна техника за обурудване на зали за събития за
два хотела, на стойност 58 200 лева, Доставка и монтаж на озвучителна и художествена
осветителна техника, на стойност 60 000 лева и Доставка на нова озвучителна система на
стоийност 7000 лв. В случай, че това са доставките доказващи опита по ОП „Доставка и
монтаж на прилежащо сценично оборудване”, следва да се има предвид следното:
Съгласно указанията в Документацията: Под „дейности с предмет и обем,
идентични или сходни с предмета на поръчката” следва да се разбира: За обособена
позиция № 2: доставка на минимум една комплексна система, включваща сценично
оборудване за светлина, звук, видео и електрическа система.Видно от прогнозната
стойност на ОП 2 , обемът на същата е 218 773 лева без вкл. ДДС.
Въз основа на горните констатации, Комисията установи, че посочените
дейности, са с по-малък обем от този на поръчката.
Комисята не можа да установи, коя доставка доказва опита на участника по
обособена позиция № 5 – „Доставка на сценични инструменти”
От посочената информация Комисията не можа да установи наличието на
изискуемия от Възложителя по поръчката опит, а именно: Участникът да е изпълнил
дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, през
последните три години, считано от датата на подаване на офертата за ОП 2, ОП 3 и ОП
5 и съответно да се прецени дали участникът отговаря на критериите за подбор.
4. ЕЕДОП на ‘Екселор холдинг груп“ ЕООД
4.1. Не е посочен номер на обявлението в ОВ на ЕС в част I „Информация за
процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или
възложителя“.
4.2. В Част II: Информация за икономическия оператор на въпроса:
Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена
поръчка заедно с други икономически оператори? e отговорено с „не“. В същото време
дружеството е част от участника- консорциум, учреден на основание чл. 275 и чл. 276 от
ТЗ.
4.3. В част II „Информация за икономическия оператор“, буква А не е
попълнена информация за обособената позиция , за която се подава оферта.
5. ЕЕДОП на „Цветина -92“ ООД
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5.1. Не е посочен номер на обявлението в ОВ на ЕС в част I „Информация за
процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или
възложителя“.
5.2. В Част II: Информация за икономическия оператор на въпроса:
Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена
поръчка заедно с други икономически оператори? e отговорено с „не“. В същото време
дружеството е част от участника- консорциум, учреден на основание чл. 275 и чл. 276 от
ТЗ.
5.3. В част II „Информация за икономическия оператор“, буква А не е
попълнена информация за обособената позиция , за която се подава оферта.
5.4. предоставения еЕЕДОП в pdf формат не е цифрово подписан
управителя Цветина Величкова.

от

Съгласно указанията дадени в Документацията: Възложителят приема за
възможен начин за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид е той да бъде цифрово
подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за
участие в процедурата, т.е. ЕЕДОП ще може да бъде предоставян на CD или DVD.
В случаите когато ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП
(https://ec.europa.eu/tools/espd) , при предоставянето му, с електронен подпис следва
да бъде подписана версията в PDF формат, като се прилага и версията в XML
формат.
На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаването на
протокол за липса, непълнота или несъответствие на информацията,
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с
изискванията към личното състояние или критериите за подбор, участникът
може да предостави на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които
съдържат променена и/или допълнена информация, като допълнително
представената информация може да обхваща и факти, и обстоятелства, които са
настъпили след крайния срок за получаване на заявления за участие за всяка
обособена позиция.
Съгласно чл. 54, ал.9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаването на
настоящия протокол участниците, 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 настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие.
Същата възможност се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от
кандидата или участника. Кандидатът или участникът може да замени подизпълнител или
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трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на
условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение.
Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал.
1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат
самостоятелно да представляват кандидата или участника.
Документите да се представят в запечатана непрозрачна опаковка на адреса посочен
в обявлението: - Община Царево, гр. Царево, ул. „Хан Аспарух“ № 34 – Обща канцелария
на Народно читалище „Георги Кондолов 1914“ гр. Царево, всеки работен ден от 9:00 до
12:00 и от 14:00 до 18:00 ч., лично или чрез упълномощено от тях лице, по пощата с
препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба.
Настоящия протокол да се публикува на профила на купувача на Община Царево и
в същия ден да се изпрати на участниците.
Настоящият протокол е изготвен на 14.06.2018 г. 13:45 часа

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

Председател: Станка Димова – ………………………………………..
Членове: 1. Илина Ангелова – ……………………………………….
2. Стоян Анастасов – ……………………………………….
3. Недко Желязков ……………………………………………
4. Ирина Тодорова- ………………………………………….
Подписите са заличени на основание чл.42,ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2, ал.2 от
ЗЗЛД.
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