
 

6600, гр. Кърджали, ул. „Булаир” № 35,  тел.: +359361664, факс: +35936166440; Kardzhali@nssi.bg 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ 

 ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - КЪРДЖАЛИ 
 

П Р О Т О К О Л  
№ 3 

На основание чл. 54  и чл. 56 от ППЗОП 

 

Днес 01.09.2016 г. в 10.00 часа, в сградата на ТП на НОИ- Кърджали, ул. “Булаир” № 35 се 

проведе публично заседание на Комисията, назначена със Заповед № 1015-08-101 / 02.08.2016 г. на 

Директора на ТП на НОИ - Кърджали за извършване на подбор, разглеждане и оценка на офертите, 

подадени за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

“Доставка на офис обзавеждане за нуждите на ТП на НОИ – Кърджали“, открито с решение № 

1040-08-5 от 11.07.2016г. на Директора на ТП на НОИ - Кърджали, публикувано обявление в 

регистъра на Агенцията по обществени поръчки на 11.07.2016 г. под № 00145-2016-0118. 

 

На заседанието присъстваха: 

 

Комисия в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    1. Галина Войнова-Стоева - Главен експерт в отдел „Административен“; 

ЧЛЕНОВЕ:                2. Деян Янев - Юрисконсулт в отдел  „Административен“;  

                          3. Атанас Чернооков -  Началник на отдел „Административен“. 

                                     4. Радка Иванова – Старши експерт  в  отдел „Административен”; 

                                     5. Живко Мавродиев - Началник на отдел „КПК”;  

  

Преди започване на заседанието Атанас Чернооков, в присъствието на останалите членове,  

се запозна с работа на Комисията през времето на своето отсъствие, а именно Протокол № 2 от 

17.08.2016 г. и разгледа документацията в тази връзка. 
 

С предавателно-приемателен протокол, отговорното длъжностно лице по т. 2 от Заповед № 

1015-08-80/ 03.06.2016г. на Директора на ТП на НОИ – Кърджали предаде на председателя на 

комисията по Заповед № 1015-08-101 /02.08.2016г. на Директора на ТП на НОИ – Кърджали, 

следните документи:  

  

1. Опаковка с допълнителни документи, регистрирана с вх.№ 1028-08-12#1 на 22.08.2016г. 

в 10:27ч. на участника „Елтех”ЕООД – гр.Димитровград.  

2. Опаковка с допълнителни документи, регистрирана с вх.№ 1028-08-11#1 на 24.08.2016г. 

в 10:21ч.  на участника „НАД Дизайн”ЕООД – гр. Дупница. 

3. Опаковка с допълнителни документи, регистрирана с вх.№ 1028-08-10#1 на 24.08.2016г. 

в 10:24ч.  на участника „Лидер Конструкт”ЕООД -гр.София. 

  

 На основание чл.54, ал.12 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на 

допълнително представените документи от участниците в обществената поръчка за съответствието 

им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 

 

Допълнителни документи  на участника „Лидер Конструкт” ЕООД -гр.София. 

 За удовлетворяване изискванията на Възложителя, участникът е представил следните 

допълнителни документи: 



 

1. Опис на допълнителните документи, съдържащи се в офертата; 

2. Нов стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 

/ЕЕДОП/. 

3. Копие на сертификат за съответствие на системата за управление на качеството ISO 

9001:2008. 

В представения нов ЕЕДОП, участникът декларира в част  IV, буква „Г“, че може да 

представи сертификат, доказващ че е внедрил системите за управление на качеството – ISO 

9001:2008 и е попълнил изцяло данните в част VI „Заключителни положения“, с която официално 

дава съгласието си Възложителя да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, 

която е предоставена в съответната част, раздел, точка/и от представения ЕЕДОП за целите на 

конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка. 

   

След като разгледа обстойно документите на участника, както и допълнително 

представените такива,  комисията констатира, че: 

 

Всички документи, представени от участника са надлежно оформени, подписани и 

подпечатани, съответстващи с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от Възложителя в обявлението и в документацията към настоящата поръчка. 

 

Допълнителни документи на участника „НАД Дизайн” ЕООД – гр. Дупница. 

За удовлетворяване изискванията на Възложителя, участникът е представил следните 

допълнителни документи: 

1. Опис на допълнителните документи, съдържащи се в офертата; 

2. Нов стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 

/ЕЕДОП/. 

3. Копие на сертификат за съответствие на системата за управление на качеството ISO 

9001:2008. 

 

В представения нов ЕЕДОП, участникът декларира в част  IV, буква „Г“, че може да 

представи сертификат, доказващ че е внедрил системите за управление на качеството – ISO 

9001:2008 и е попълнил изцяло данните в част VI „Заключителни положения“, с която официално 

дава съгласието си Възложителя да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, 

която е предоставена в съответната част, раздел, точка/и от представения ЕЕДОП за целите на 

конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка. 

Участникът е положил подпис и печат, на указаното място, а именно след данните посочени 

в част VI “Заключителни положения“ 

 

След като разгледа обстойно документите на участника, както и допълнително 

представените такива,  комисията констатира, че: 

 

Всички документи, представени от участника са надлежно оформени, подписани и 

подпечатани, съответстващи с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от Възложителя в обявлението и в документацията към настоящата поръчка. 

 

Допълнителни документи на участника „Елтех”ЕООД – гр.Димитровград. 

За удовлетворяване изискванията на Възложителя, участникът е представил следните 

допълнителни документи: 

1. Опис на допълнителните документи, съдържащи се в офертата; 

2. Нов стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 

/ЕЕДОП/. 

 

 В представения нов ЕЕДОП, участникът декларира в част III раздел „Г“ на ЕЕДОП, че за 

него не се прилагат специфичните национални основания за изключване, които са посочени в 

съответното обявление и в документацията за обществената поръчка, а именно обстоятелствата 



 

по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от с тях лица и 

техните действителни собственици и обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от Закона за 

обществените поръчки /относно влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, 

че при изпълнение на договор за обществена поръчка участникът е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 

245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на 

компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен/. 

            Участникът е положил подпис и печат, на указаното място, а именно след данните 

посочени в част VI “Заключителни положения“. 

 След като разгледа обстойно документите на участника, както и допълнително 

представените такива,  комисията констатира, че: 

 

Всички документи, представени от участника са надлежно оформени, подписани и 

подпечатани, съответстващи с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от Възложителя в обявлението и в документацията към настоящата поръчка. 

 

След извършения предварителен подбор на офертите, представени за участие в 

процедурата, за съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от Възложителя, комисията взе следното решение:  

 

Допуска до разглеждане на Техническите предложения  следните участници :  

 „Лидер Конструкт” ЕООД -гр.София 

     „НАД Дизайн” ЕООД – гр. Дупница 

     „Елтех”ЕООД – гр.Димитровград 

 

 На основание чл.56, ал.2 от ППЗОП комисията разгледа техническите предложения за 

съответствието им с предварително обявените от Възложителя условия. 

 

             „Лидер Конструкт” ЕООД -гр.София 
  

  Комисията установи, че представеното от участника Техническо предложение за 

изпълнение на поръчката съответстват изцяло на обявените от Възложителя условия. 

 

 „НАД Дизайн” ЕООД – гр. Дупница 

 

 Комисията установи, че представеното от участника Техническо предложение за 

изпълнение на поръчката съответстват изцяло на обявените от Възложителя условия. 

 

 „Елтех”ЕООД – гр.Димитровград 
  

 Комисията установи, че представеното от участника Техническо предложение за 

изпълнение на поръчката съответстват изцяло на обявените от Възложителя условия. 

 

 Предвид гореизложеното, Комисията реши: 
 

Допуска до отваряне на Ценовите предложения следните участниците :  

 „Лидер Конструкт” ЕООД -гр.София 

     „НАД Дизайн” ЕООД – гр. Дупница 

     „Елтех”ЕООД – гр.Димитровград 

 

На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, комисията реши, че следващото заседание ще се 

проведе на 08.09.2016 г. от 14.00 часа в зала № 312, в сградата на ТП на НОИ – Кърджали. 

 



 

Заседанието е публично, като при отварянето на офертите могат да присъстват участниците 

в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за 

масово осведомяване.  

 

Датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти ще бъдат оповестени в профила на 

купувача на адреса на Възложителя, най-малко чрез съобщение, не по-късно от 01.09.2016г.   

 

Председателят на комисията предаде цялата документация към настоящата обществена 

поръчка на отговорното лице по Заповед №1015-08-80/ 03.06.2016г. за съхранението й до 

провеждане на следващото заседание. 

 

Председателят на комисията закри заседанието. 

 

Настоящия протокол е съставен на 01.09.2016 г. и се състои от 4 страници. 

 

 

                                         КОМИСИЯ:      *         Председател: *  .................................. 

                                                                                                               Галина Войнова-Стоева 

 

Членове:  *.................................. 

        Деян Янев 

                                                                                           

       *................................... 

        Атанас Чернооков 

  

       * ................................... 

                                                                                         Радка Иванова 

 

          *.....................................      

         Живко Мавродиев 

 

  
             *Заличена информация на основание чл.2 от ЗЗЛД  


