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П Р О Т О К О Л № 1 

 

по чл.68, ал.7 от ЗОП (отм., ДВ. бр. 13 от 16.02.2016г.),  
 

                 от дейността на комисията назначена със Заповед № 218/27.05.2016г. на Управителя на 

„БДЖ-Товарни превози” ЕООД, на основание чл.34 от Закона за обществените поръчки /ЗОП- 

отм.,ДВ. бр. 13 от 16.02.2016г./, във връзка провеждането на обществена поръчка- по вид 

открита процедура, на основание чл.103, ал.1 от ЗОП, при спазване на реда и условията на чл. 64 

- чл. 75 от ЗОП, с предмет: „Доставка на работни обувки - прахо-, студо- и искрозащитни, за 

правоимащия персонал на „БДЖ-Товарни превози" ЕООД", открита с Решение № 

16/14.04.2016г. на Управителя на „БДЖ-Товарни превози" ЕООД и Обявление за обществената 

поръчка от дата 14.04.2016г., с УНП № 01558-2016-0014 в Регистъра на обществените поръчки 

към АОП, и в изпълнение на т.18.1 и т.18.2 от Протокол №106/25.03.2016 г. от проведено 

заседание на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ" ЕАД, по одобрен Доклад с per. № 01-00-

143/24.03.2016г. от Управителя на „БДЖ-Товарни превози" ЕООД. 

 Състав на комисията, съгласно Заповед № 218/27.05.2016г. на Управителя на „БДЖ-

Товарни превози” ЕООД, както следва: 

 - основни: 

1. Председател: …………………….в отдел „Обществени поръчки и проекти" при „БДЖ - 

Товарни превози" ЕООД; 

Членове: 

2. …………………….в отдел „Правен" при „БДЖ-Товарни превози" ЕООД; 

3. ……………………. отдел „ЗБУТ и ОС" при „БДЖ-Товарни превози" ЕООД; 

4. …………………….в отдел „ЗБУТ и ОС" на „БДЖ – Товарни превози" ЕООД; 

5. …………………….в отдел „Счетоводство", дирекция „Финанси и администрация на „БДЖ-

Товарни превози" ЕООД. 

 -резервни: 

1. Резервен председател: …………………….в отдел „Обществени поръчки и проекти" при 

„БДЖ-Товарни превози" ЕООД; 

Резервни членове: 

2. …………………….в отдел „Правен" при „БДЖ-Товарни превози" ЕООД; 

3. …………………….в отдел „ЗБУТ и ОС" при „БДЖ-Товарни превози" ЕООД; 

4. …………………….при ПТП- София на „БДЖ-Товарни превози" ЕООД; 

5. …………………….в отдел „Счетоводство", дирекция „Финанси и администрация на „БДЖ-

Товарни превози" ЕООД. 

Забележка: Информацията е заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД, във връзка с чл.22б, ал.3 

от ЗОП. 

  

 На дата 27.05.2016г., в 11:00 часа, в съответствие с предвидените в Обявлението на 

обществената поръчка и документацията към нея условия за отваряне на офертите, назначената 

от възложителя комисия се събра на първо свое заседание. 

 Председателят на комисията получи списъка по чл. 68, ал. 1 от ЗОП с участниците и 

представените от тях оферти, видно от който оферти за участие в горепосочената обществена 

поръчка са подадени в срокът, съгласно раздел ІV.3.4) от Обявлението на обществената поръчка, 

а именно до 16:30 часа на 25.05.2016 г., както следва: 
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№ по ред на 

получаване в 

деловодството на 

Възложителя 

вх.№ на 

офертата 

Дата и час на получаване на 

офертата 

Наименование на 

участника 

 

1. 

 

48/25.05.2016 г. 

 

10:30 часа 

„ТРУДОВО-

ПРОИЗВОДИТЕЛНА 

КООПЕРАЦИЯ НА 

ИНВАЛИДИ (ТПКИ) 

„ЗДРАВОХОД” 

  

 След като се запозна със списъка по чл.68, ал.1 от ЗОП, комисията започна своята работа 

по разглеждане на постъпилата една оферта в открито заседание, като преди това, в изпълнение 

на изискването по чл.35, ал.3 от ЗОП, всеки от членовете й подписа декларация за съответствие 

на обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 от ЗОП и за спазване на изискванията по чл. 35, ал. 2 от ЗОП, 

които са неразделна част от настоящия протокол. 

 На публичната част на заседанието на комисията по отваряне на офертите на участниците 

в обществената поръчка присъстваха следните лица: 

За участника: Представител: 

„ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА 

КООПЕРАЦИЯ НА ИНВАЛИДИ (ТПКИ) 

„ЗДРАВОХОД” 

Димитър Благовествов Иванов- упълномощен 

представител на дружеството-участник, по 

силата на нотариално заверено пълномощно с 

рег. № 3798 от 20.05.2016г., на помощник 

нотариус Катерина Стоичкова на нотариус 

Пламен Коев, с район на действие РС Габрово 

 

  Горепосочените обстоятелства се удостоверяват от приложения към настоящия протокол, 

списък на участниците по чл.68, ал.3 от ЗОП. 

  Председателят на комисията запозна членовете й с произтичащите от императивните 

разпоредби на Закона за обществените поръчки изисквания, с предоставените й от възложителя 

правомощия, с оглед на което поредността на действията и проверките, които следва да бъдат 

извършени е следната: 

  

 Действия и проверки по отношение на постъпила една оферта от участника 

ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НА ИНВАЛИДИ (ТПКИ) 

„ЗДРАВОХОД”: 

 Извършване на проверка за целостта на представената оферта и отварянето й по реда на 

постъпване. 

 Действия и проверки по отношение на офертата: 

 1. Извършване на проверка за целостта на представената оферта и отварянето й по реда 

на постъпване. 

 2. Извършване на проверка за наличие на три отделни, запечатани и с ненарушена цялост 

плика. 

 3. Подписване на плик №3 от трима от членовете на комисията. Предоставяне на 

възможност на представителите на присъстващите участници да подпишат плик №3 на 

останалите участници. В конкретния случай е налице подадена само една оферта, поради което 

подписването на плик №3 се осъществява единствено от трима от членовете на комисията. 

 4. Отваряне на плик №2 и подписване на всички документи, съдържащи се в него от 

трима от членовете на комисията. Предоставяне на възможност на представителите на 

присъстващите участници да подпишат всички документи, съдържащи се в плик № 2, на 

останалите участници. В конкретния случай е налице подадена само една оферта, поради което 



3 

подписването на плик №2 и на всички документи, съдържащи се в него се осъществява 

единствено от трима от членовете на комисията. 

 5. Отваряне на плик №1 и оповестяване на документите, съдържащи се в него от 

председателя на комисията. Извършване на проверка за съответствие на документите със 

списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП. 

 Председателят на комисията пристъпи към отваряне на постъпилата една оферта на 

участника ТПКИ „ЗДРАВОХОД”, както следва: Комисията установи наличието на един 

запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост кашон, регистриран по описа на „БДЖ-Товарни 

превози” ЕООД, с вх. № 48/25.05.2016г., с надпис: „Оферта за участие в открита процедура по 

ЗОП, с предмет: „Доставка на работни обувки - прахо-, студо- и искрозащитни, за правоимащия 

персонал на „БДЖ-Товарни превози" ЕООД". При отваряне на кашона се установи, че в него са 

поставени в следната поредност:  

1. Запечатан и непрозрачен плик с надпис:  Плик № 1 „Документи за подбор“ - 1 /един/ брой, в 

който при отварянето му се констатира наличието на папка с надпис „Документи за подбор“  и 1 

/един/ брой електронен носител (flash памет) с надпис „Документи за подбор в електронен 

вариант /формат: pdf/ “; 

2. Запечатан и непрозрачен плик с надпис:  Плик № 3 „Предлагана цена“ - 1 /един/ брой; 

3. По-малък запечатан и непрозрачен кашон с надпис „Плик № 2- „Предложение за изпълнение 

на поръчката”, в който при отварянето му се констатира наличието на: класьор съдържащ 

„Техническо предложение за изпълнение на поръчката”- (представляващо Приложение №15 

към документацията за участие в обществената поръчка), с надпис „Предложение за 

изпълнение на поръчката”,  и 1 /един/ брой електронен носител (flash памет) с надпис: 

„Предложение за изпълнение на поръчката в електронен вариант /формат: pdf/ “; 

4. В кашон № 2 с надпис „Плик № 2- Предложение за изпълнение на поръчката”, участникът е 

поставил по-малък запечатан и непрозрачен кашон №3 с надпис „Образци/мостри на изделията, 

които ще се доставят - на работни обувки, цели-мъжки и дамски, на работни обувки, половинки-

мъжки и дамски и на работни обувки за заварчици- искро-и огнезащитни, изработени съгласно 

изискванията и условията на "Техническа спецификация за работни обувки цели-мъжки и 

дамски и работни обувки половинки-мъжки и дамски за нуждите на "БДЖ-Товарни 

превози"ЕООД (приложение №1 към документацията), съпътствани от всички лицеви, хастарски 

и междинни материали и изделия, вложени в изработените образци, с размери 200/400 mm и 

чифт ходила, калъпите, на които са изработени образците и чифт ушити саи на образците на 

участника ТПКИ "Здравоход", съдържащи се в опаковката”. 

  Комисията констатира, че така представената оферта на участника ТПКИ 

„ЗДРАВОХОД” не противоречи на изискванията на Възложителя, съгласно документацията на 

обществената поръчка, поради което на основание чл. 68, ал. 4 от ЗОП, плик с № 3 на участника, 

с надпис „Предлагана цена“ се подписа от трима от членове на комисията. На основание чл. 68, 

ал. 5 от ЗОП, трима от членовете на комисията подписаха всички документи, съдържащи се в 

кашон № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“. На следващо място, на 

основание чл. 68, ал. 5 от ЗОП, комисията отвори плик № 1 „Документи за подбор“ и оповести 

документите, които пликът съдържа. Комисията провери съответствието му със списъка по                  

чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП и не установи различия. 

 

 След извършването на горепосочените действия председателят на комисията обяви, че 

закрива публичната част от заседанието, при което представителя на участника ТПКИ 

„ЗДРАВОХОД”  г-н Димитър Благовествов Иванов напусна заседанието. Комисията продължи 

своята работа  при закрити врата, с проверка относно наличието и редовността на представените 

от участника документи и съдържащата се информация в плик 1 „Документи за подбор”,  за 

съответствието им с поставените от Възложителя, с обявлението и документацията за 

обществената поръчка, критерии за подбор. 
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 Резултатите от извършената проверка, са както следва: 

Оферта № 1 
Вх. № 48/25.05.2016г. постъпила в 10:30 часа участник: ТПКИ „ЗДРАВОХОД” 
1. ВИД НА ПРЕДСТАВЕНАТА ОФЕРТА ДА/ коментар НЕ/ 

коментар 
Офертата е представена в запечатан, непрозрачен плик, 

който е с ненарушена цялост и е коректно надписана. 

Видът на офертата отговаря на изискванията на 

възложителя. 

ДА,                                            
предвид спецификата и обема на 

поръчката, участникът е представил 

офертата в кашон, в който са 

поставени в следната 

последователност: 1. два отделни 

непрозрачни и запечатани пликове с 

надписи:  Плик № 1 „Документи за 

подбор“ - 1 /един/ брой и Плик № 3 

„Предлагана цена“ - 1 /един/ брой; 
2. По-малък кашон с надпис                  

„Плик 2- „Предложение за 

изпълнение на поръчката”, в който в 

отделен класьор с документи се 

съдържа  „Техническо предложение 

за изпълнение на поръчката, и 
3. Отделно запечатан и непрозрачен 

по-малък кашон с надпис 

„Образци/мостри на изделията. 

 

НАЛИЧИЕ НА ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ:  
документите са представени от участника в оригинал, а 

представените документи с издател компетентен орган 

или трето лице са представени в оригинал или заверено от 

участника копие, с подпис на лицето представляващо 

участника или на пълномощника и с мокър печат. 
 

 
ДА 

 

1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, 
съгласно чл. 56, ал.1, т. 14 от ЗОП, подписан от законния 

представител на участника или изрично упълномощено от 

него лице. Документите се представят подредени в папка, 

по реда, описан в списъка. Списъкът се поставя най-

отгоре в папката. В него трябва да са описани всички 

документи, съдържащи се в офертата – плик № 1, плик № 

2 и плик № 3, независимо от обстоятелството, че са 

поставени в различни пликове.  

 

 
ДА,                                                 

Оригинал, подписан от 
Председателя на ТПКИ 

"Здравоход" - 22 бр. страници oт 

стр.1-стр.22. 

 

 

2. Представяне на участника, във връзка с чл.56, ал.1, 

т.1 от ЗОП, по приложен образец, Приложение №2 към 

документацията за участие, съдържащо: 
а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 

от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга 

идентифицираща информация в съответствие със 

законодателството на държавата, в която участникът е 

установен, както и адрес, включително електронен, за 

кореспонденция при провеждането на процедурата; 
б) Неразделна част от представянето на участника е 

декларация по чл.47, ал.9 – Приложение № 4 (образец 

към представянето на участника); 
в) декларация, че участникът, съответно всеки от 

участниците в обединението е/са вписан/и в регистъра на 

ДА, 
Оригинал, подписан от 
Председателя на ТПКИ 

"Здравоход" –от стр.23-стр.24 
 

 

 

 
Оригинали, подписани от 

Председателя и членовете на 
Управителния и Контролния съвет 

на ТПКИ "Здравоход" - 4 бр., 
страници: от 25 до 32  

 

javascript:top.navigateDocument('��_2006_77407#��23');
javascript:top.navigateDocument('��_2006_77407');
javascript:Navigate('��47_��9');
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специализираните предприятия и кооперации на хора с 

увреждания, поддържан от Агенцията за хората с 

увреждания, или в еквивалентен регистър на държава- 

членка на Европейския съюз – Приложение №5 от 

документацията. 
 

 
Оригинал, подписан от 

Председателя на 
ТПКИ"Здравоход"-  1 бр., стр.33 

 

3. В случай, че участникът е обединение, което не е 

юридическо лице, към офертата се представя и документ, 

с който е създадено обединението – оригинал или 

нотариално заверено копие, в което задължително се 

посочва представляващия. 

 
НЕПРИЛОЖИМО 

 

4. Заверено копие от удостоверение за регистрация по 

ЗДДС /идентификационен № по ДДС/. При липса на 

регистрация следва да се представи декларация за липса 

на посоченото обстоятелство, в оригинал. 

 

 
ДА, 

Заверено копие- 1бр., стр.34 от  

 

 

5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, 

подписващо документите в офертата (оригинал) – 

представя се, когато офертата не е подписана от 

управляващия и представляващ участника съгласно 

актуалната му регистрация, а от упълномощен негов 

представител. Пълномощното следва да съдържа всички 

данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както 

и изявление, че упълномощеното лице има право да 

подпише офертата и да представлява участника в 

процедурата. 

 
НЕПРИЛОЖИМО-                 

Документите в офертата са 

подписани от Председателя на 

ТПКИ „Здравоход” 

 

6. Декларация, че участникът е производител- в свободен 

текст.  
Когато участникът, специализирано предприятие по чл. 

16г, ал.1 от ЗОП, не е производител, задължително 

представя декларацията по т.2, по-горе, в която посочва 

лицата, чиито ресурси ще ползва при изпълнение на 

поръчката, както и информацията по чл. 16г, ал. 7 от 

ЗОП за тези лица. 

 
ДА,                                                

Оригинал, подписан от 
Председателя на 

ТПКИ "Здравоход"- 2 стр. 
страници - от стр.35 до 36  

 

 

7 Декларация от членовете на обединението/консорциума 

за ангажираност към поръчката - Приложение № 3; 
 

 
НЕПРИЛОЖИМО 

 

8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител 

– Приложение №16; 
 

НЕПРИЛОЖИМО 
 

9. Декларация за приемане условията на проекта на 

договор по чл.56,ал.1, т.12 от ЗОП – Приложение № 10 
 

ДА, 
Оригинал, подписан от 

Председателя на 
ТПКИ "Здравоход'" -  1 бр. 

страници - стр.37  

  

10. Декларация по Закона за икономическите и 

финансови отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни 

собственици – Приложение № 6; 

ДА,                                                 
Оригинали, подписани от 

Председателя и членовете на 
Управителния и Контролния съвет 

на ТПКИ "Здравоход" -4 бр. 
страници - от стр.38 до стр.53 
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11. Декларация за липса на свързаност с друг участник по 

чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 

8, ал. 8, т. 2 ЗОП – Приложение № 17 
 

ДА,                                                 
Оригинал, подписан от 
Председателя на ТПКИ 

"Здравоход"-  1 бр.,                            

страници -стр.54 

 

12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за видовете 

работи от предмета на поръчката, които ще се предложат 

на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял 

в проценти от стойността на обществената поръчка и 

предвидените подизпълнители – Приложение №7; 
Когато участникът в обществената поръчка  е 

обединение, което не е юридическо лице, Приложение 

№7 се представя от обединението като цяло. Когато  

участникът-специализирано предприятие по чл.16г, 

ал.1 е посочил, че ще  ползва подизпълнители, 

изискването за посочване на номера, под който е 

вписан в  регистъра на специализираните 

предприятия и кооперации на хора с увреждания, 

поддържан от Агенцията за хора с увреждания, или в 

еквивалентен регистър се прилага и за посочените 

подизпълнители 

 

 
ДА,                                                 

Оригинал, подписан от 
Председателя на ТПКИ 

"Здравоход" - 1 бр.,                        

страници - стр.55 

 

13. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП на доставките, 

които са еднакви или сходни с предмета на обществената 

поръчка, изпълнени през последните три години, считано 

от датата на подаване на офертата, с посочени 

стойностите, датите и получателите /представя се в 

оригинал/, заедно с доказателство за извършена доставка 

под формата на удостоверение, издадено от получателя 

или от компетентен орган, или чрез посочване на 

публичен регистър в Република България, в който е 

публикувана информация за доставката- Приложение           

№ 8. Изискване на възложителя: Участникът трябва да 

е изпълнил минимум три доставки сходни или еднаква с 

предмета на поръчката. 

ДА,                                                  
Оригинал,  

подписан от 

Председателя на ТПКИ 

"Здравоход"- 

1 бр, страници - от стр.56 до стр.64, 

заедно с приложени доказателства за 

извършените доставки под формата на 

удостоверения, издадени от 

получателите на съответната доставка, 

както следва: 

- Удостоверение - Изх. 

№21/05.05.2016г.-ОРИГИНАЛ, 

издадено от получателя на доставката; 

- Удостоверение - Изх. 

№17/11.05.2016г.-ОРИГИНАЛ, 

издадено от получателя на доставката;                                                          

-Удостоверение 

Рег.№3272/25.04.2016г„ОРИГИНАЛ, 

издадено от получателя на доставката; 

-Удостоверение - Изх. 

№22/05.05.2016г., ОРИГИНАЛ 

издадено от получателя на доставката; 

-Удостоверение-

Рег.№3965/22.04.2016г., ОРИГИНАЛ,                         

издадено от получателя на доставката; 

 

14. Декларация по чл.51, ал.1, т.8 от ЗОП за средния 

годишен брой на работниците и служителите и за броя на 

ръководните служители на участника за последните три 

години, считано от датата на подаване на офертата, като 

изискването на Възложителя е броят да не бъде по-малко 

от 20 души- Приложение № 9 

ДА,                                                
Оригинал, подписан от 

Председателя на ТПКИ 

"Здравоход" - 2 бр.,                            

страници - стр.65-66 

 

15. Декларация по чл.51, ал.1, т.9 от ЗОП- с описание на 

собственото техническото оборудване, с което разполага 

участникът за изпълнение на 80% от обема на 

обществената поръчка -Приложение №11. 

ДА,                                                  
Оригинал, подписан от 

Председателя на ТПКИ 

"Здравоход" - 2 бр. страници -от 

стр.67 до стр.68 
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16. Валиден сертификат за наличие на внедрена система 

за управление на качеството съгласно стандарт ISO 

9001:2008 (или еквивалент), издаден от акредитирана 

сертификационна организация на участника/ 

производителя – копие, заверено от представляващия 

участника. 
 

ДА,                                               
нотариално заверено копие - 

1 бр.страници - стр.69, Валиден 

Сертификат №CI/7252(BG) от 

03.04.2014г. до 02.04.2017г., издаден 

от акредитирана сертификационна 

организация  

 

Допълнителни документи представени от участника:  

-Актуално удостоверение Изх.№20160503134318 от 

03.05.2016г. от Агенция по вписванията - Габрово-

Служба по регистрация, за единен идентификационен код 

(ЕИК) на ТПКИ "Здравоход", съгласно чл.23 от Закона за 

търговския регистър; 
- Декларация за срок на валидност на офертата на ТПКИ 

"Здравоход" /дата:19.05.2016г./; 
-Декларация за приемане мястото на изпълнение на 

поръчката /дата: 19.05.2016г./; 
-Декларация за приемане на условията, начина и срока на 

плащане /дата: 19.05.2016г./; 
-Декларация по чл.16г., ал.7 от ЗОП /дата: 19.05.2016г./ и 

приложено към нея Удостоверение за регистрация №162 

от 26.11.2009 г. издадено от Агенцията за хората с 

увреждания, удостоверяващо, че Трудово-

производителна кооперация на инвалиди "Здравоход" е 

вписан в Регистъра на специализираните предприятия и 

кооперации на хората с увреждания; 

 

 

Оригинал - 2 бр. страници -                     

от стр.70 до стр. 71 
 

 

 
Оригинал - 1 бр. страници - стр.72 

 
Оригинал - 1 бр. страници - стр.73 

 
Оригинал - 1 бр. страници - стр.74 

 

 
Оригинал - 1 бр. страници - стр.75 

Нотариално заверено копие на 

удостоверението- 
1 бр.страници – стр.76 

 

Всички документи и информация, съдържащи се  в 

ОФЕРТАТА са налични и редовни 
ДА  

При отговор НЕ - липсващи документи и констатирани нередовности: -   

СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА съответствието с изискванията за подбор: 

ОТГОВАРЯ ЛИ УЧАСТНИКЪТ НА ПОСТАВЕНИТЕ МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА 

УЧАСТНИЦИ, КОИТО СА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ.16Г, АЛ.1 

ОТ ЗОП: ДА, както следва: 

1. За изпълнение на поне 80% от обема на 

обществената поръчка, участникът следва да 

разполага с минимален брой средно годишен брой 

на работниците и служителите и за броя на 

ръководните служители на участника за последните 

три години, считано от датата на подаване на 

офертата, като Възложителят поставя условие броят 

да не бъде  по-малко от 20 души. 

Участникът представя декларация по образец, 

съгласно Приложение №9 от документацията за 

участие в настоящата процедура. Декларацията се 

представя само от участници, които са 

специализирани предприятия по чл. 16г, ал.1 от 

ЗОП, и/ или лицата подизпълнители и/ или третите 

лица, чиито ресурси ще ползват участниците 

специализирани предприятия. 

 

 
ДА                                             
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2. Участникът представя- Декларация по чл.51, ал.1, 

т. 9 от ЗОП за техническото оборудване, с което 

разполага за изпълнение на обществената поръчка, 

съгласно образеца към документацията за участие – 

Приложение № 11. Декларацията се представя само 

от участници, които са специализирани предприятия 

по чл. 16г, ал.1 от ЗОП, и/ или лицата 

подизпълнители и/ или третите лица, чиито ресурси 

ще ползват участниците специализирани 

предприятия по чл. 16г, ал.1 от ЗОП. 

Изискването на Възложителя е за изпълнение на 

поне 80% от обема на обществената поръчка, 

участникът да разполага със собствено минимално 

техническо оборудване, описано в т.5 от раздел            

V.„Изисквания към участниците”, от документа-

цията за участие. 

 

 

 
ДА 

 

3. В случай, че за изпълнение на поръчката, 

участникът се позовава на ресурсите на трети лица, 

следва да представи доказателства, че ще има на 

разположение тези ресурси, съгласно чл. 51а, ал. 1 от 

ЗОП. 

 

 
НЕПРИЛОЖИМО 

 

Техническото предложение на участника може да бъде 

разгледано и оценено 
 

ДА 
 

 

 След извършването на горепосочените действия и проверки на този етап, председателят 

на комисията обяви, че закрива заседанието, като насрочи второ заседание, на което комисията 

да продължи своята работа с разглеждане и оценка на Техническото предложение в кашон №2 

на допуснатия до този етап участник ТПКИ „Здравоход”, а именно в 13:30 часа на дата 

09.06.2016г., след което разпусна заседанието. 

 

 Настоящият протокол е съставен в един екземпляр на дата 27.05.2016 г. в 14:00 часа, 

състои се от 8 /осем/ страници и се подписа единодушно от всички членове на комисията. 

Същият отразява дейността на комисията, извършена на заседание проведено на дата 

27.05.2016г. 

 

Приложения: 

-Списък с участниците и представените оферти - чл.68, ал.1 от Закона за обществените поръчки; 

- Декларации по чл.35, ал.3 от Закона за обществените поръчки от членовете на комисията; 

- Списък по смисъла на чл.68, ал.3 от Закона за обществените поръчки;  

 

Комисия: 

1.ПРЕДСЕДАТЕЛ: ..................................... 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

2. ……………............    3. …………….......... 

 

4. ……………............    5. …………….......... 

 

Информацията е заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД, във връзка с чл.22б, ал.3 от ЗОП. 


