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Днес, 13.05.2014 г. от 10:00 часа, длъжностните лица, определени от възложителя със 
Заповед № РД - 02 -179/10.04.2014 г. за получаване и разглеждане на офертите за 
възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Доставка на 
компресорно оборудване за сгъстен въздух, част от „Система медицински газове" се 
събраха, и след като декларираха обстоятелствата по чл.35, ал.1, т.2 и 3 от ЗОП, 
разгледаха получените оферти по реда на тяхното постъпване: 

1. „МАВА ИНДУСТРИАЛ" АД 
2."ЕВРОМАРКЕТ КОМПРЕСОРС"АД 

вх.№ 1/12.05.2014г. 11:30 ч. 
вх. .№ 2/12.05.2014г 11:45 ч. 

След като установиха, че офертите на участниците са подадени до изтичане на крайния 
срок, длъжностните лица отвориха офертите. 

1. „МАВА ИНДУСТРИАЛ" АД: 
Съгласно изискване на Възложителя, посочено в Раздел III „Изисквания за изпълнение 

на поръчката", участникът трябва да представи: 
- т. 1.1 „Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 и ал. 5 от ЗОП"; 
- т. 9 „Нотариално заверено копие на сертификат ISO 9001:2008 на участника"; 
- т.13 "Сертификати за обучение на сервизните специалисти или еквивалентни документи, 
доказващи техните професионални умения и обучение- копие на оригинала, придружено с 
превод на български език". 

В офертата на участника липсват: 
1. Декларации по чл. 47, ал. 1 и чл. 7, ал. 5 от ЗОП от Ясон - Димитриос Йоаннис 

Вамвакас. 
2. Нотариално заверено копие на сертификат ISO 9001:2008 на участника. 
3.Сертификати за обучение на сервизните специалисти или еквивалентни документи, 

доказващи техните професионални умения и обучение- копие на оригинала, придружено с 
превод на български език. 

Както е видно от удостоверението за актуално състояние, дружеството има двама 
представители - Ясон - Димитриос Йоаннис Вамвакас и Калоян Веселинов Георгиев. 
Начин на представляване - от изпълнителния директор Ясон - Димитриос Йоаннис 
Вамвакас, който е упълномощил с част от правата си генералния директор Калоян 
Веселинов Георгиев, съгласно пълномощно. Последното не е приложено в офертата. 
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В своята оферта участникът е представил декларации за отсъствие на обстоятелствата по 
чл. 47, ал. 1, т.1 и чл. 47, ал. 5 от ЗОП само на Калоян Веселинов Георгиев. На основание 
чл. 47, ал. 4, т. 4 от ЗОП, е необходимо всички декларации да са представени от всички 
представители на участника. 

Мотивирани от горните обстоятелства, длъжностните лица решиха участникът „МАВА 
ИНДУСТРИАЛ" АД да бъде отстранена от участие в процедурата. 

2. „ЕВРОМАРКЕТ КОМПРЕСОРС" АД 
Съгласно изискване на Възложителя, посочено в Раздел III „Изисквания за изпълнение 

на поръчката", участникът трябва да представи: 
- т.4. Декларация, съдържаща списък с договори за доставка на компресорно оборудване, 
изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, 
придружени от препоръки за добро изпълнение - оригинал или нотариално заверени, 
подписани от представляващите лица на Възложителите"; 
- т. 9 „Нотариално заверено копие на сертификат ISO 9001:2008 на участника"; 
- т.13 "Сертификати за обучение на сервизните специалисти или еквивалентни документи, 
доказващи техните професионални умения и обучение - копие на оригинала, придружено 
с превод на български език". 

В офертата на участника са нередовни: 

1. Представени са копия на препоръки за добро изпълнение, заверени с „Вярно с 
оригинала", а не нотариално заверени такива. 
2. Представеното копие на сертификат ISO 9001:2008 на участника е заверено с „Вярно с 
оригинала", а не нотариално заверено. 
3.Представените сертификати за обучение на сервизните специалисти, доказващи техните 
професионални умения и обучение не са придружени с превод на български език. 

Мотивирани от горното, длъжностните лица решиха участникът „ЕВРОМАРКЕТ 
КОМПРЕСОРС" АД да бъде отстранена от участие в процедурата. 

Тъй като няма участник, който да отговаря на изискванията за подбор, заложени в 
документацията на публичната покана, длъжностните лица предлагат на Възложителя 
процедурата да бъде прекратена. 

Настоящият протокол отразява резултатите от работата на длъжностните лица 
по получаването, разглеждането и оценката на офертите и е подписан на 14.05.2014г. 

На основание чл.101г, ал.З от ЗОП, протоколът ведно с цялата документация е 
предоставен на Възложителя за утвърждаване на 14.05.2014 г. 

Длъжностни лица: 

2. Йончо Йончев 

3. Яна Михайлова 

1. инж. Дончо Пенчев 


