
ПРОТОКОЛ № 1
за работата на комисията, назначена със Заповед ЗОП-005/22.05.2020г. на председателя на 
сдружение „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ЛЕКА АТЛЕТИКА“ за разглеждане, оценка и 
класиране на получените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка 
с предмет:

„ Д О С Т А В К А  Н А  С П О Р Т Н О  О Б Л Е К Л О  И  А К С Е С О А Р И “

Днес 22.05.2020г. 14:00ч. в гр.София, бул.“Васил Левски“ № 75, Спортна палата, 
заседателна зала, започна заседание на комисията назначена със Заповед ЗОП- 
005/22.05.2020г. на председателя на сдружение „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ЛЕКА 
АТЛЕТИКА“ за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в открита 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на спортно облекло и 
аксесоари“. Комисията заседава в пълният си състав, както следва:

Председател:

Велина Цекова - координатор в БФЛА 

Членове:

Румен Рангелов- IT специалист в БФЛА

Зарина Дакова - юрист

Диан Драшков - спортен директор в БФЛА

Вяра Русева-Тодорова - счетоводител в БФЛА

Предвид обстоятелството, че всички редовни членове на Комисията присъстват на 
провежданото открито заседание, налице е кворум и мнозинство за приемане на валидни 
решения. Определените с горецитираната Заповед на Възложителя резервни членове не 
присъстват и не вземат участие в работата на Комисията на днешното й заседание.

Горепосочената процедура е открита с Решение № ЗОП-001 от дата: 03.04.2020г. , 
изменено с Решение № ЗОП-003 от 28.04.2020г. и двете издадени от Георги Василев 
Георгиев гл.счетоводител - упълномощено лице по чл.7 от ЗОП със Заповед № 
1/11.03.2020г. на президента на Българската федерация по лека атлетика. Решението за 
откриване, Решението за изменение и обявлението са публикувани в портала на 
обществените поръчка към Агенцията по обществени поръчки под № 02394-2020-0002. 
Обявлението, документацията за участие и образците са публукувани от Възложителя в 
профила на купувача на адрес: https://www.bfla.org/app2.html.

На 22.05.2020г. в 14:00ч. на председателя на комисията бяха предадени постъпилите 
оферти в рамките на определения срок, за което се състави протокол по чл.48, ал.6 от 
ППЗОП, посочващ подателите на офертите, номера, дата и час на получаването им.
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Председателят на комисията откри публичното заседание като обяви заповедта за 
назначаване на комисията и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, който подписа и съгласно 
който Комисията установи, че в рамките на определения от възложителя срок за подаване 
на оферти -  21.05.2020г. до 17:00ч. са постипили следните оферти:

№
по
ред

Наименование на участника Входящ
номер

Дата на 
постъпване

Час

1. Консорциум „Веста Фит стил“ ДЗЗД ЗОП-2-1 20.05.2020 15:37
2. „Сивен България“ ООД ЗОП-2-2 21.05.2020 15:32
3. „Кей Дифужън“ ООД ЗОП-2-3 21.05.2020 16:10

След запознаване със списъка с постъпилите оферти и в съответствие с изискванията 
на чл. 51, ал. 8, от ППЗОП, всеки член на комисията подписа декларация по чл. 103, ал. 2 от 
ЗОП и чл. 51, ал. 8, 9 и 13 и чл.52 от ППЗОП.

На основание чл.54, ал.2 от ППЗОП действията по отваряне на офертите и 
обявяването на ценовите предложения се извършват публично. На заседанието присъства

Александър Ценков в качеството си на представляващ обединение „ВЕРСА-ФИТ 
СТИЛ“ ДЗЗД

При работата си комисията съобрази следните обстоятелства:

С оглед на обстоятелството, че всички артикули от предмета на настоящата 
обществена поръчка попадат в обхвата на Списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 
1 от Закона за обществените поръчки, приет с РЕШЕНИЕ № 591 ОТ 18 ЮЛИ 2016 Г. на 
Министерски съвет на Република България Обн. ДВ. бр.67 от 26 Август 2016г., то 
настоящата поръчка е ЗАПАЗЕНА и в нея могат да участват специализирани предприятия 
или кооперации на хора с увреждания, за които са изпълнени изискванията на чл. 48, ал. 1 
от ЗХУ вр. с пар. 2, т. 46 от ДР на ЗОП, чл. 12, ЗОП и. с Раздел П.“Възлагане на запазени 
поръчки“ от ППЗОП.

Съгласно пар. 2, т. 46 от ДР на ЗОП "Специализирани предприятия или кооперации 
на хора с увреждания" са тези по смисъла на чл. 48, ал. 1 от Закона за хората с 
увреждания (ЗХУ) или техният еквивалент съгласно законодателството на държава членка. 
Съгласно т.4 на посочената разпоредба Специализираните предприятия или кооперации на 
хора с увреждания се вписват в регистъра по чл.83. Този регистър се създава и поддържа от 
Агенцията за хората с увреждания. Регистърът е публичен и е в електронен вид на сайта на 
агенцията на адрес: https://ahu.mlsp.government.bg/portal/se/. В регистъра се вписват данни 
за всички специализирани предприятия и кооперации за хората с увреждания, които 
отговарят на изискванията на чл. 48, ал. 1 от ЗХУ.

Като съобрази горните обстоятелства и изисквания, Комисията направи справка в 
регистъра по чл.83 от Закона за хората с увреждания, като провери дали някое от лицата 
подали оферта е вписано в посочения регистър. В резултат на извършената проверка,
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комисията установи, че нито един от участниците не е вписано в Регистъра на 
специализираните предприятия и кооперации на и за хора с увреждания, поддържан от 
Агенцията за хората с уврежданията.

Съгласно чл.12, ал.1, т.7 от ЗОП, в процедура за възлагане на запазена поръчка могат 
да участват и други заинтересовани лица, но офертите им се разглеждат само ако няма 
допуснати оферти на лицата, за които тя е запазена.

С оглед на гореизложеното, тъй като няма подадена оферта от лице от групата на 
лицата, за които поръчката е запазена, Комисията, пристъпи към отваряне на офертите по 
реда на тяхното постъпване. Офертните документи на участниците са представени в 
непрозрачна опаковка, запечатана и с ненарушена цялост. Отклонения не бяха 
констатирани. На основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне на 
запечатаните непрозрачни опаковки по реда на тяхното постъпване и оповестяване на 
тяхното съдържание.

Участник № 1 консорциум „ВЕРСА-ФИТ СТИЛ“ ДЗЗД адрес: гр.София, ул.“Цар 
Иван Асен II“ № 1, вход 3, партер, с партньори в обединението „Ла ФИТ“ ООД с ЕИК 
175429541 и ЕТ „Верса -  Вера Г аврилова“ с ЕИК 831716009

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в срок в 
запечатана, непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост. Пликът е оформен в съответствие 
с указанията от документацията за участие, поради което същият беше отворен. Комисията 
отвори запечатаната непрозрачна опаковка на участника, оповести нейното съдържание и 
констатира наличието на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови 
параметри“.

Комисията оповести, съдържащите се в опаковката документи по чл. 39, ал. 2 и чл. 
39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис и други документи, представени от участника. Комисията 
провери списъка на представените документи с наличните в офертата, при което установи 
че представените документи са описани точно в приложения списък.

При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на 
комисията и представителя на участник № 1 подписаха плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри“ и техническото предложение на участника.

Участник № 2 „СИВЕН БЪЛГАРИЯ“ ООД с ЕИК 130435251

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в срок в 
запечатана, непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост. Пликът е оформен в съответствие 
с указанията от документацията за участие, поради което същият беше отворен. Комисията 
отвори запечатаната непрозрачна опаковка на участника, оповести нейното съдържание и 
констатира наличието на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови 
параметри“.

Комисията оповести, съдържащите се в опаковката документи по чл. 39, ал. 2 и чл. 
39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис и други документи, представени от участника.
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Комисията провери списъка на представените документи с наличните в офертата, 
при което установи че представените документи са описани точно в приложения списък.

При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на 
комисията и присъстващия представител на участника “Верса-фит стил“ДЗЗД подписаха 
предложението за изпълнение на поръчката . Трима от членовете на комисията подписаха 
и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, а представителят на “Верса-фит 
стил“ДЗЗД отказа да го подпише.

Участник № 3 „КЕИ ДИФУЖЪН“ ООД с ЕИК 130435251, гр.София, 
ул."Инж.Георги Белов"2

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в срок в 
запечатана, непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост. Пликът е оформен в съответствие 
с указанията от документацията за участие, поради което същият беше отворен. Комисията 
отвори запечатаната непрозрачна опаковка на участника, оповести нейното съдържание и 
констатира наличието на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови 
параметри“.

Комисията оповести, съдържащите се в опаковката документи по чл. 39, ал. 2 и чл. 
39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис и други документи, представени от участника.

Комисията провери списъка на представените документи с наличните в офертата, 
при което установи че представените документи са описани точно в приложения списък.

При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на 
комисията и присъстващия представител на участника “Верса-фит стил“ДЗЗД подписаха 
предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри“,

След извършване на горните действия, Председателят на комисията обяви 
публичната част от заседанието за приключена. Работата на комисията продължи в 
закрито заседание с подробен преглед за съответствието на участниците и оферитте 
им с изискванията на ЗОП, ППЗОП, обявление и документацията за участие.

ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ

Комисията в съответствие с чл. 54, ал. 7 от ППЗОП пристъпи към разглеждане на 
документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, като разглеждането на 
представените от участниците документи се осъществи по реда на постъпване на офертите 
за горепосочената обществена поръчка.
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ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТИТЕ ПО ЧЛ. 39, АЛ. 2 ОТ ППЗОП ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 
С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, 
ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Офертата на всеки участник следва да съдържа документите и информацията, 
изисквани от Възложителя, които се отнасят до личното състояние и критериите за подбор 
поставени от Възложителя. В настоящия протокол ще бъдат описани изчерпателно 
установените от комисията липси и/или констатираните несъответствия, непълноти и/или 
нередовности, включително фактически грешки в офертите на участниците.

Комисията направи проверка за наличието и редовността на представените 
документи и съответствието на участниците с изискванията за лично състояние и 
критериите за подбор. Проверката се извърши по реда на постъпването на офертите на 
участниците.

КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА:

Участник № 1 консорциум „ВЕРСА-ФИТ СТИЛ“ ДЗЗД с партньори в 
обединението „Ла ФИТ“ ООД с ЕИК 175429541 и ЕТ „Верса -  Вера Гаврилова“ с ЕИК 
831716009

Комисията установи, че участникът е представил 3 броя Единен европейски 
документ за обществени поръчка, които са в електронен вид, както следва за „ВЕРСА-ФИТ 
СТИЛ“ ДЗЗД и по един за всеки от партньорите в обединението - „Ла Фит“ ООД и ЕТ 
„Верса -  Вера Гаврилова“, както и споразумение за създаване на обединението.

При проверката по същество на декларираните в ЕЕДОП обстоятелства и 
представените документи, комисията установи следните липси, непълноти, или 
несъотвествия на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 
несъответствие в документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП с изискванията към личното 
състояние или критериите за подбор, или с други изисквания поставени от Възложителя в 
документацията за участие и обявлението за обществена поръчка, а именно:

2.1 Участникът е представил споразумение за създаване на обединение „ВЕРСА- 
ФИТ СТИЛ“ ДЗЗД . В него не е предвидена солидарна отговорност на партньорите към 
Възложителя за изпълнението на обществената поръчка, каквото изискване е поставено в 
раздел П.Изисквания към участниците в процедурата, т.1.2 от документацията за участие.

За отстраняване на несъответствието при условията на чл.54, ал9 от ППЗОП можете 
да представите документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.

ЕЕДОП на „ВЕРСА -  ФИТ СТИЛ“ ДЗЗД

2.2. В Част II: „Информация за икономическия оператор“, раздел В: „Информация 
относно използването на капацитета на други субекти“ на въпроса „Икономическият 
оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за 
подбор..“ участникът е отговорил с „да“ . Не става ясно обаче кои са третите лица, чиито
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ресурс предвижда да използва участника за да изпълни критериите за подбор, както и 
ресурсът, който ще бъде използван.

Съгласно чл.65, ал.1 от ЗОП кандидатите или участниците могат за конкретната 
поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между 
тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, 
техническите и професионалните способности. Според третата алинея на посочената 
разпоредба, когато кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети лица, той 
трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за 
поетите от третите лица задължения. В конкретния случай „ВЕРСА -  ФИТ СТИЛ“ ДЗЗД е 
посочило че ще използва капацитета на други субекти, но не е посочило кои са тези лица, 
какъв е капацитета, на който се позовава, нито е представило документи за поетите от тях 
задължения, поради което не доказало, че ще разполага с техните ресурси.

Комисията обръща внимание на участника, съгласно чл. 67, ал. 2 от Закона за 
обществените поръчки, когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети 
лица за доказване на съответствието с критериите за подбор, за всяко от тези лица се 
представя отделен електронно подписан ЕЕДОП.

За отстраняване на несъответствието при условията на чл.54, ал9 от ППЗОП можете 
да представите нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 
допълнена информация.

2.3. В част II, Раздел А: „Информация за икономическия оператор“ от представения 
от „ВЕРСА -  ФИТ СТИЛ“ ДЗЗД , ЕЕДОП на въпроса „ Икономическият оператор участва 
ли в процедурата за възлагане на обществената поръчка заедно с други икономически 
оператори“ участникът е отговорил с „ДА“. В подточка „а“ където следва да се посочи 
ролята на икономическия оператор, всъщност е описана ролята на единия от партньорите в 
консорциума-участник. В буква „б“ където следва да се посочат другите икономически 
оператори, които участват заедно в обществената поръчка е посочен единия от партньорите 
в обединението, а именно ЕТ „Верса -  Вера Гаврилова“. Видно от споразумението за 
създаване на консорциума „Ла Фит“ ООД и ЕТ „Верса -  Вера Гаврилова“ са партньори в 
обединението участник. Няма налична информация, която да потвърждава участието на 
„Верса -  фит стил“ ДЗЗД заедно с други икономически оператори в процедурата.

В тази връзка комисията указва на участника да прецизира отговора си на посочения 
въпрос.

За отстраняване на несъответствието при условията на чл.54, ал9 от ППЗОП можете 
да представите нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 
допълнена информация.

2.4. В раздел II „Изисквания към участниците в процедурата“, т.3.3.1 от 
документацията за участие, Възложителят е поставил изискването участникът да има опит 
при изпълнението на доставки идентични или сходни с предмета на поръчката, както 
следва:
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Участникът, през последнит е 3 (три) години, счит ано от дат ат а на подаване на  
офертата, следва да е изпълнил м иним ум  една дост авка с предмет  и обем  идент ичен или  
сходен с предм ет а на наст оящ ат а общ ест вена поръчка

П од „ дост авка сходна с предм ет а и обема на наст оящ ат а общ ест вена поръчка “ 
следва да се р азб ира  дост авка на м иним ум  3 0 0 0  броя п р о ф еси о н а л н о  сп о р т н о  об л екл о  и 
аксесоари .

Декларирания от участника „ВЕРСА -  ФИТ СТИЛ“ ДЗЗД ЕЕДОП опит посочен в 
раздел В Технически и професионални способности е посочен опит, който не съответства 
на поставеното от Възложителя изискване.

За отстраняване на несъответствието при условията на чл.54, ал9 от ППЗОП можете 
да представите нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 
допълнена информация.

На основание чл.65, ал.7 от ЗОП, моля да представите списък на доставките, които 
са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, 
датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка или 
услуга.

2.5. В раздел II „Изисквания към участниците в процедурата“, т.3.3.2 Възложителят 
е поставил изискването у ч а ст н и к ъ т  да  и м а  въ вед ен а  си ст ем а  за  у п р а в л е н и е  на  
кач ест вот о, за  к о ет о  да  е  сер т и ф и ц и р а н  п о  н а дл еж н и я  р е д  и да  и м а  и здаден  ваиден  
серт и ф и кат .

В ъведенат а от участ ника  сист емат а за  управление на качеството, т рябва да  
съот вет ст ва на ст андарт  Б Д С  E N IS O  9001:2015 или ек ви ва л ен т ен  с обхват в областа на 
доставката и/или производството и/или търговията със спортни стоки (облекла).

В представения от участника „ВЕРСА -  ФИТ СТИЛ“ ДЗЗД ЕЕДОП, в част V, раздел 
Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, участникът 
е отговорил с „Да“ на въпроса „Икономическият оператор ще може ли да представи 
сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор 
отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за 
хора с увреждания?“ В ЕЕДОП не са посочени никакви данни или информация за 
сертификата, сроковете му на валидност, органа, който го е издал и обхвата му, поради 
което комисията не може да установи дали е налице съответствие с поставеното изискване.

В тази връзка и на основание чл.65, ал.7 от ЗОП, моля да представите сертификат за 
управление на качеството, трябва да съответства на стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или 
еквивалент с обхват в областа на доставката и/или производството и/или търговията със 
спортни стоки (облекла).

ЕЕДОП на ЕТ ВЕРСА -  ВЕРА ГАВРИЛОВА

2.6 Електронният ЕЕДОП е подписан от пълномощник. По отношение на обхвата на 
представителната власт е посочено, че е представител с управленски функции, описани в 
генерално пълномощно,приложено към офертата. Видно от представеното пълномощно, 
представителната власт на пълномощника е свързана с търговската дейност на едноличния
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търговец. Пълномощното, обаче не предоставя право на упълномощеното лице да 
декларира лични обстоятелства, каквито безспорно са тези по чл. 54, ал.1, т. 1, 2 и 7 по 
отношение на физическото лице, упражняващо дейност като едноличен търговец.

В представения ЕЕДОП от ЕТ „ВЕРСА -  ВЕРА ГАВРИЛОВА“ няма предоставени 
данни за физическото лице едноличен търговец -  Вера Гаврилова относно обстоятелствата 
по чл.54, ал.1, т. 1, 2 и 7 . Тези обстоятелства са декларирани само по отношение на 
упълномощеното лице, което е подписало ЕЕДОП.

В чл. 54, ал.1 от ЗОП законодателят е регламентирал основанията за задължително 
отстраняване. Втората алинея на същата законова разпоредба пояснява, че основанията по 
ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата и за 
членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан 
участникът или кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи 
правосубектността му. Съгласно чл. 40, ал.1, т. 6 от ППЗОП лицата по чл. 54, ал. 2 от 
ЗОП при едноличния търговец е физическото лице - търговец. Според ал.3 на чл.54 когато 
кандидатът или участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или 
управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по ал. 
1, т. 1, 2 и 7 се отнасят и за това физическо лице. Следователно тези обстоятелства следва 
да бъдат декларирани както за физическото лице -  търговец, така и от пълномощника. В 
конкретния случай това не е спазено, като е представен ЕЕДОП, с който обстоятелствата са 
декларирани само по отношение на пълномощника, но не и за физическото лице-търговец.

За отстраняване на несъответствието при условията на чл.54, ал.9 от ППЗОП можете 
да представите нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 
допълнена информация.

2.7 В раздел II „Изисквания към участниците в процедурата“, т.3.3.1 от 
документацията за участие, Възложителят е поставил изискването участникът да има опит 
при изпълнението на доставки идентични или сходни с предмета на поръчката, както 
следва:

Участникът, през последнит е 3 (три) години, счит ано от дат ат а на подаване на  
офертата, следва да е изпълнил м иним ум  една дост авка с предмет  и обем  идент ичен или  
сходен с предм ет а на наст оящ ат а общ ест вена поръчка

П од „ дост авка сходна с предм ет а и обема на наст оящ ат а общ ест вена поръчка “ 
следва да се р азб ира  дост авка на м иним ум  3 0 0 0  броя п р о ф еси о н а л н о  сп о р т н о  об л екл о  и 
аксесоари .

Декларирания от участника ЕТ „ВЕРСА -  ВЕРА ГАВРИЛОВА“ ЕЕДОП опит 
посочен в раздел В Технически и професионални способности е посочен опит, който не 
съответства на поставеното от Възложителя изискване.
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За отстраняване на несъответствието при условията на чл.54, ал9 от ППЗОП можете 
да представите нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 
допълнена информация.

На основание чл.65, ал.7 от ЗОП, моля да представите списък на доставките, които 
са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, 
датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка или 
услуга.

2.8. В раздел II „Изисквания към участниците в процедурата“, т.3.3.2 Възложителят 
е поставил изискването у ч а ст н и к ъ т  да  и м а  въ вед ен а  си ст ем а  за  у п р а в л е н и е  на  
кач ест вот о, за  к о ет о  да  е  сер т и ф и ц и р а н  п о  н а дл еж н и я  р е д  и да  и м а  и здаден  ваиден  
серт и ф и кат .

В ъведенат а от участ ника  сист емат а за  управление на качеството, т рябва да  
съот вет ст ва на ст андарт  Б Д С  E N IS O  9001:2015 или ек ви ва л ен т ен  с обхват в областа на 
доставката и/или производството и/или търговията със спортни стоки (облекла).

В представения от участника ЕТ „ВЕРСА -  ВЕРА ГАВРИЛОВА“ ЕЕДОП, в част V, 
раздел Г : Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, 
участникът е отговорил с „НЕ“ на въпроса „Икономическият оператор ще може ли да 
представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият 
оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за 
достъпност за хора с увреждания?“

С оглед разпределението на дейностите в обединение „ВЕРА-ФИТ СТИЛ“ 
ДЗЗД от което се вижда, че партньора ЕТ „ВЕРСА -  ВЕРА ГАВРИЛОВА“ ще изпълни 
дейностите по производство, пакетиране и доставка, то следва този партньор да покрива 
поставеното от Възложителя минимално изискване за участ ника  сист емат а за  управление  
на качеството, т рябва да съот вет ст ва на ст андарт  Б Д С  E N  ISO  9001:2015 или  
ек ви ва л ен т ен  с обхват в областа на доставката и/или производството и/или търговията със 
спортни стоки (облекла). Това условие не е изпълнено.

За отстраняване на несъответствието при условията на чл.54, ал.9 от ППЗОП можете 
да представите нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 
допълнена информация.

ЕЕДОП на „ЛА ФИТ“ ООД

В Част II: „Информация за икономическия оператор“, раздел В: „Информация 
относно използването на капацитета на други субекти“ на въпроса „Икономическият 
оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за 
подбор..“ участникът е отговорил с „да“ . Не става ясно обаче кои са третите лица, чиито 
ресурс предвижда да използва участника за да изпълни критериите за подбор, както и 
ресурсът, който ще бъде използван.

Съгласно чл.65, ал.1 от ЗОП кандидатите или участниците могат за конкретната 
поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между 
тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, 
техническите и професионалните способности. Според третата алинея на посочената
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разпоредба, когато кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети лица, той 
трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за 
поетите от третите лица задължения. В коннкретния случай „ЛА ФИТ“ ООД е посочило че 
ще използва капацитета на други субекти, но не е посочило кои са тези лица, какъв е 
капацитета, на който се позовава, нито е представило документи за поетите от тях 
задължения, поради което не е доказало, че ще разполага с техните ресурси.

Комисията обръща внимание на участника, съгласно чл. 67, ал. 2 от Закона за 
обществените поръчки, когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети 
лица за доказване на съответствието с критериите за подбор, за всяко от тези лица се 
представя отделен електронно подписан ЕЕДОП.

За отстраняване на несъответствието при условията на чл.54, ал9 от ППЗОП можете 
да представите нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 
допълнена информация.

В раздел II „Изисквания към участниците в процедурата“, т.3.3.2 Възложителят е 
поставил изискването у ч а ст н и к ъ т  да  и м а  въ вед ен а  си ст ем а  за  у п р а в л е н и е  на  
кач ест вот о, за  к о ет о  да  е  сер т и ф и ц и р а н  п о  н а дл еж н и я  р е д  и да  и м а  и здаден  ваиден  
серт и ф и кат .

В ъведенат а от участ ника  сист емат а за  управление на качеството, т рябва да  
съот вет ст ва на ст андарт  Б Д С  E N IS O  9001:2015 или ек ви ва л ен т ен  с обхват в областа на 
доставката и/или производството и/или търговията със спортни стоки (облекла).

В представения от участника „ЛА ФИТ“ ООД ЕЕДОП, в част V, раздел Г : Схеми за 
осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, участникът е отговорил 
с „Да“ на въпроса „Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, 
изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на 
стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с 
увреждания?“ без да е описан неговия обхват.

Към офертата е представен сертификат по стандарт EN ISO 9001:2015 с обхват 
свързан с предоставянето на консултански и други услуги несъответстващи на поставеното 
от Възложителя изискване. Въпреки това, като съобрази дейностите, които „Ла фит“ООД 
ще изпълнява като партньор в обединение „ВЕРСА-ФИТ СТИЛ“ ДЗЗД, комисията счита че 
за тях изискването е неприложимо, поради което, счита че не налице несъотвествие по 
отношение на този партньор.

Участник № 2 „СИВЕН БЪЛГАРИЯ“ ООД с ЕИК 130435251

При проверката по същество на декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, комисията 
не установи липси, непълноти, или несъотвествия на информацията, включително 
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие в документите по чл. 39, ал. 2 
ППЗОП с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, или с други 
изисквания поставени от Възложителя в документацията за участие и обявлението за 
обществена поръчка
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На основание чл.65, ал.7 от ЗОП, моля да представите:

Доказателства за опита на участника, деклариран в раздел В Технически и 
професионални способности от представения от вас ЕЕДОП, като представите в списък на 
доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с 
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват 
извършената доставка или услуга.

Доказателства за декларираните обстоятелства в в част V, раздел Г : Схеми за 
осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, като представите 
заверено от вас копие на декларирания сертификат, който трябва да отговаря на изискването 
за В ъведенат а от участ ника  сист емат а за  управление на качеството, т рябва да  
съот вет ст ва на ст андарт  Б Д С  E N IS O  9001:2015 или ек ви ва л ен т ен  с обхват в областа на 
доставката и/или производството и/или търговията със спортни стоки (облекла).

Участник № 3 „КЕЙ ДИФУЖЪН“ ООД с ЕИК 130435251

Комисията установи, че участникът е представил CD, съдържащо Единен 
европейски документ за обществени поръчка в електронен вид, подписани с електронен 
подпис.

При проверката по същество на декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, комисията 
установи следните липси, непълноти, или несъотвествия на информацията, включително 
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие в документите по чл. 39, ал. 2 
ППЗОП с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, или с други 
изисквания поставени от Възложителя в документацията за участие и обявлението за 
обществена поръчка, а именно:

В представения от участника „КЕЙ ДИФУЖЪН“ ООД ЕЕДОП, в раздел В 
„Технически и професионални способности“ е посочен опит който не съответства на 
поставеното от Възложителя изискване.

В обявлението за обществената поръчка т.Ш.1.3) Технически и професионални 
възможности, както и в документацията за участие, раздел II „Изисквания към участниците 
в процедурата“, т.3.3.1, Възложителят е поставил изискването участникът да има опит 
при изпълнението на доставки идентични или сходни с предмета на поръчката, както 
следва:

Участникът, през последнит е 3 (три) години, счит ано от дат ат а на подаване на  
офертата, следва да е изпълнил м иним ум  една дост авка с предмет  и обем  идент ичен или  
сходен с предм ет а на наст оящ ат а общ ест вена поръчка

П од „ дост авка сходна с предм ет а и обема на наст оящ ат а общ ест вена поръчка “ 
следва да  се р азб ира  дост авка на м иним ум  3000 броя проф есионално спорт но облекло и 
аксесоари.

Описания от участника опит не доказва съответствие с поставеното от Възложителя 
изискване.
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С оглед горното, комисията указва на участника, че отстраняването на установените 
непълноти, следва да се извърши, в срок до пет работни дни, считано от датата на 
получаване на протокола, при условията на чл. 54, ал. 9 и ал. 10 и 11 от ППЗОП.

На основание чл.65, ал.7 от ЗОП, моля да представите списък на доставките, които 
са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, 
датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка или 
услуга.

Комисията приключи разглеждането на документите за подбор и единодушно 
взе следните:

РЕШЕНИЯ:

С оглед горното, комисията указва на участниците, че отстраняването на 
установените непълноти, следва да се извърши, в срок до пет работни дни, считано от датата 
на получаване на протокола, при условията на чл. 54, ал. 9 и ал. 10 и 11 от ППЗОП. 
Напомняме, че при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 
критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, 
включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или 
друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на 
нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата 
при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП настоящия протокол, в деня на публикуването 
му в профила на купувача, да се изпрати до всички участници в процедурата с оглед 
запознаване с констатираните липси, непълноти или несъответствия на информацията с 
изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП комисията предоставя на участниците, по 
отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, в срок 
до 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на настоящия протокол, да 
предоставят на нов/и ЕЕДОП или други документи, които съдържат променена или 
допълнителна информация.

Участниците, за които комисията, на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП е поискала 
представяне на документи, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП 
също следва да бъдат представени в срок до 5 работни дни, считано от датата на 
получаване на настоящия протокол.

Документите следва да бъдат представени в запечатан непрозрачен плик върху който 
да бъде изписано:

ДО
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ЛЕКА АТЛЕТИК 
адрес: гр. София 1000, 
бул. "Васил Левски" No 75, ет. 5 
"Спортна Палата"
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ
към оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на спортно облекло и акксесоари“

Наименование на Участника:.....................
Участници в обединението:........................ (когато е приложимо)
Адрес за кореспонденция:..........................
Телефон:.....................
Ф акс:.....................
Ел.адрес:.....................

Документите се изпращат на адрес: гр.София, бул.“Васил Левски“ № 75, ет.5, 
Спортна палата

Комисията напомня, че на основание чл. 56, от ППЗОП комисията ще разгледа 
офертите на участниците, които отговарят на изискванията за лично състояние и на 
критериите за подбор.

Комисията възлага на Председателя на комисията да организира подготвянето и 
изпращането на придружителни писма до участниците, ведно с копие от протокола. 
Изпращането на протокола да се осъществи на посочените от участниците адреси за 
кореспонденция по поща, имейл и/или по факс.

Следващото заседание на комисията ще се проведе в зависимост от датата на 
получаването на допълнително изисканите нов/и ЕЕДОП или други документи.

Комисията възлага на председателя да свика следващото заседание след получаване 
на допълнително изисканите нов/и ЕЕДОП или други документи и изтичането на срока за 
предоставянето им.

Протоколът се приключи на 23.06.2020 г.

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове, както
следва:

КОМИСИЯ:

Председател: А

Велина Цекова 4 

Членове:

Румен Рангелов 

Зарина Дакова 

Диан Драшков 

Вяра Русева-Тойор

\-Пл Ц С \

о Сл-Vo Х л  - 5 •?
01ч S'O п

р ^

13


