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 ПРОТОКОЛ № 1 

 

От заседание на комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените 

оферти за участие в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Доставка на пластмасови пломби за технологичните нужди на структурните 

звена на „Български пощи“ ЕАД, с 2 обособени позиции 

 

Днес 05.10.2016 г. в 11:00 часа, в зала 212, в сградата на Централно управление 

на „Български пощи“ ЕАД, с адрес: София 1700, ул.„Академик Стефан Младенов“ № 1 

бл.31, в изпълнение на Заповед № РД-15-17/05.10.2016 г. на заместник изпълнителен 

директор на „Български пощи“ ЕАД на основание Заповед № РД-08-371/30.09.2016 г., за 

разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти за участие в процедура 

публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на 

пластмасови пломби за технологичните нужди на структурните звена на „Български 

пощи“ ЕАД, с 2 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Доставка на 

пластмасови пломби“; Обособена позиция № 2: „Доставка на кабелни връзки тип „миша 

опашка“ и на основание чл.103 ал.1 от ЗОП и във вр. с чл.54 ал.1 и сл. от ППЗОП, започна 

своята работа комисия в състав: 

 

Председател: 

 

Членове:   ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО ЧЛ.2 ЗЗЛД 

 

 

На основание чл.54 ал.1 във вр. с чл.48 ал.6 ППЗОП комисията получи списъка с 

участниците и представените оферти. След запознаване със съдържанието на регистъра на 

подадените оферти, всеки член от комисията подписа и представи декларация по чл.51 

ал.8 от ППЗОП, за съответствие с обстоятелствата  по чл.103 ал.2 от ЗОП. 

 

В определения срок за получаване на оферти до 04.10.2016 г. – 17:00 часа, са 

постъпили оферти от следните участници, отразени в Регистър – ОП – 25/07.09.2016 г. 

/Регистър на подадените оферти/, както следа: 

1. „Алегро 2000“ ООД - Оферта № 1, вх.№ ОП-25/04.10.2016 г., в 11:30 часа; 

2. „Евротрейд 2000“ ЕООД – Оферта № 2, вх.№ ОП-25/04.10.2016 г., в 16:25 часа; 

3. „ТиС Трейдинг“ ЕООД – Оферта № 3, вх.№ ОП-25/04.10.2016 г., в 16:35 часа; 

4. „Олимп България“ ЕООД - Оферта № 4, вх.№ ОП-25/04.10.2016 г., в 16:55 часа; 
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Комисията констатира, че пликовете с офертите са с ненарушена цялост, 

оформени и представени съобразно изискванията на чл.47 ал.2 от ППЗОП и 

документацията за участие в процедурата. 

На основание чл.54 ал.2 от ППЗОП, при отваряне на подадените оферти 

присъстват упълномощени представители на участниците в процедурата, за което бе 

изготвен и попълнен регистър на присъстващите представители на участниците. /Регистър 

на представителите на участниците при отваряне на подадените оферти/, както следва:  

1. Виталий Курдогло – представител на участника „Олимп България“ ЕООД; 

2. Росен Миланов – пълномощник на „Евротрейд 2000“ ЕООД, с пълномощно № 

5272/03.10.2016 г. на нотариус Моню Монев, с рег.№ 462 на Нотариалната камара, с 

район на действие РС Перник. 

 

След проверка на легитимацията на присъстващите лица и на основание чл.54 

ал.3 от ППЗОП комисията пристъпи към отваряне на пликовете с подадените оферти, по 

реда на тяхното постъпване, както следва: 

 

1. Оферта № 1 - „Алегро 2000“ ООД –  по обособена позиция № 2 – Доставка на 

кабелни връзки тип „миша опашка“ 

Комисията констатира, че е подадена оферта по обособена позиция № 2  - 

„Доставка на кабелни връзки тип „миша опашка“, опаковката е оформена и представена 

съобразно чл. 47 ал.2 ППЗОП и документацията за участие в процедурата. След отваряне 

на офертата, комисията установи, че същата съдържа два запечатани плика, единият с 

надпис „Предлагани ценови параметри по обособена позиция № 2: Доставка на кабелни 

връзки тип „миша опашка“ и втори запечатан плик с надпис „Предоставени мостри по  

обособена позиция № 2: Доставка на кабелни връзки тип „миша опашка“. След което 

трима от членовете на комисията подписаха така подадените пликове. Председателят на 

комисията на основание чл.54  ал.5 ППЗОП предложи на присъстващите представители 

на подпишат пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри по обособена позиция № 

2: Доставка на кабелни връзки тип „миша опашка“ и „Предоставени мостри по обособена 

позиция № 2: Доставка на кабелни връзки тип „миша опашка“, като и двамата 

представители отказаха да подпишат пликовете. 

 

2. Оферта № 2 - „Евротрейд 2000“ ЕООД по обособена позиция № 1 – 

„Доставка на пластмасови пломби“ и по обособена позиция № 2 – Доставка на 

кабелни връзки тип „миша опашка“.  

Комисията констатира, че по двете обособени позиции участникът е представил 

два отделно запечатани непрозрачни плика с надпис „Предложение за изпълнение на 

поръчката“. Опаковката по обособена позиция №1 – „Доставка на пластмасови 

пломби“, комисията констатира, че е с ненарушена цялост, оформена и представена 

съобразно чл. 47 ал.2 ППЗОП и документацията за участие в процедурата. След отваряне 

на офертата, комисията установи, че същата съдържа една Папка – „Предложение за 

участие в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„Доставка на пластмасови пломби за технологичните нужди на структурните звена на 

„Български пощи“ ЕАД, с 2 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: 

„Доставка на пластмасови пломби“; Обособена позиция № 2: „Доставка на кабелни 
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връзки тип „миша опашка“ за обособена позиция № 1: Доставка на пластмасови пломби“ 

и два запечатани непрозрачни плика, единият с надпис „Предлагани ценови параметри“  и 

„Мостри (10 бр. + 2 бр.). Трима от членовете на комисията подписаха всички съдържащи 

се документи в Папката – предложение и двата запечатани непрозрачни плика, с надпис 

„Предлагани ценови параметри“  и „Мостри (10 бр. + 2 бр.), след което комисията 

предложи на представителя на „Олимп България“ ЕООД да подпише двата плика – 

„Мостри“ и „Предлагани ценови параметри“ и документите съдържащи се в папката – 

предложение, представителят отказа. Комисията провери съдържанието на папката – 

предложение за съответствие със списъка по чл.39 ал.3 от ППЗОП и документацията за 

участие в процедурата. 

 Опаковката по обособена позиция №2 – „Доставка на кабелни връзки тип „миша 

опашка“ – комисията констатира, че е с ненарушена цялост, оформена и представена 

съобразно чл. 47 ал.2 ППЗОП и документацията за участие в процедурата. След отваряне 

на офертата, комисията установи, че същата съдържа една Папка – „Предложение за 

участие в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„Доставка на пластмасови пломби за технологичните нужди на структурните звена на 

„Български пощи“ ЕАД, с 2 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: 

„Доставка на пластмасови пломби“; Обособена позиция № 2: „Доставка на кабелни 

връзки тип „миша опашка“ за обособена позиция № 2: Доставка на кабелни връзки тип 

„миша опашка“ и два запечатани плика, единият непрозрачен с надпис „Предлагани 

ценови параметри“  и втори папка – джоб  запечатан с надпис  „Опис на приложени 

мостри и мостри“. Трима от членовете на комисията подписаха всички съдържащи се 

документи в Папката – предложение и двата запечатани плика, с надпис „Предлагани 

ценови параметри“ и „Опис на приложните мостри и мостри“, след което комисията 

предложи на представителя на „Олимп България“ ЕООД да подпише двата плика – 

„Предлагани ценови параметри“ и „Опис на приложните мостри и мостри“ и документите 

съдържащи се в папката – предложение, представителят отказа. Комисията провери 

съдържанието на папката – предложение за съответствие със списъка по чл.39 ал.3 от 

ППЗОП и документацията за участие в процедурата. 

 

3. Офирта № 3 „ТиС Трейдинг“ ЕООД – по обособена позиция №1 – „Доставка 

на пластмасови пломби“ и по обособена позиция № 2 – Доставка на кабелни връзки 

тип „миша опашка“ 

Комисията констатира, че участникът е представил два непрозрачни плика, с 

ненарушена цялост, единият с надпис „Оферта за участие в процедура по реда на ЗОП за 

възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на пластмасови пломби за 

технологичните нужди на структурните звена на „Български пощи“ ЕАД, с 2 обособени 

позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Доставка на пластмасови пломби“; 

Обособена позиция № 2: „Доставка на кабелни връзки тип „миша опашка“ и втора 

непрозрачна опаковка с надпис „Мостри за участие в процедура по реда на ЗОП за 

възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на пластмасови пломби за 

технологичните нужди на структурните звена на „Български пощи“ ЕАД, с 2 обособени 

позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Доставка на пластмасови пломби“; 

Обособена позиция № 2: „Доставка на кабелни връзки тип „миша опашка“. Комисията 

след като се увери, че и двата плика отговарят на изискванията на чл.47 ал.2 и ал.8 от 
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ППЗОК пристъпи към отваряне на опаковката с надпис „Оферта за участие в процедура 

по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на пластмасови 

пломби за технологичните нужди на структурните звена на „Български пощи“ ЕАД, с 2 

обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Доставка на пластмасови 

пломби“; Обособена позиция № 2: „Доставка на кабелни връзки тип „миша опашка“. След 

отваряне на плика с офертата комисията констатира наличието на четири плика, два от 

които с надпис „Документи по чл.39, ал.2 и ал.3 т.1 ППЗОП за участие в процедура по 

реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на пластмасови 

пломби за технологичните нужди на структурните звена на „Български пощи“ ЕАД, с 2 

обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Доставка на пластмасови 

пломби“; Обособена позиция № 2: „Доставка на кабелни връзки тип „миша опашка“ по  

Позиция № 1: Доставка на пластмасови пломби“ и по Позиция № 2 „Доставка на кабелни 

връзки тип „миша опашка“, другите два плика са с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ по Позиция № 1: Доставка на пластмасови пломби“ и по Позиция № 2 

„Доставка на кабелни връзки тип „миша опашка“. След което трима от членовете на 

комисията подписаха описаните по-горе пликове и плика с надпис „Мостри“. Комисията 

предложи на представителите на другите участници да подпишат така представените 

пликове, пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ и плика с надпис „Мостри“  

се подписаха от представителя на „Евротрейд 2000“ ЕООД. Комисията пристъпи към 

отваряне на пликовете с надпис „Документи по чл.39, ал.2 и ал.3 т.1 ППЗОП“: 

Първо по обособена позиция № 1 – „Доставка на пластмасови пломби“, 

Комисията провери съдържанието на плика за съответствие със списъка по чл.39 ал.3 от 

ППЗОП и документацията за участие в процедурата. След което трима от комисията 

подписаха всички съдържащи се в този плик документи. Комисията предложи 

документите да бъдат подписани от присъстващите представители на другите участници, 

отказаха. 

Комисията пристъпи към отваряне на плик с надпис „Документи по чл.39, ал.2 и 

ал.3 т.1 ППЗОП“ по обособена позиция № 2. Комисията провери съдържанието на плика 

за съответствие със списъка по чл.39 ал.3 от ППЗОП и документацията за участие в 

процедурата. След което трима от комисията подписаха всички съдържащи се в този плик 

документи. Комисията предложи документите да бъдат подписани от присъстващите 

представители на другите участници, отказаха. 

 

4. „Олимп България“ ЕООД - по обособена позиция №1 – „Доставка на 

пластмасови пломби“ и по обособена позиция № 2 – Доставка на кабелни връзки тип 

„миша опашка“ 

Участникът е представил една опаковка. Комисията констатира, че пликът – 

опаковка е оформен и представен съобразно изискванията на чл.47 ал.2 и ал.9  ППЗОП и 

документацията за участие в процедурата. След отваряне на офертата комисията установи 

наличието на четири отделни непрозрачни плика – два с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ по двете обособени позиции по отделно, два непрозрачни плика с надпис 

„Мостри“ по съответната обособена позиция и две папки с надпис Техническо 

предложение по двете обособени позиции по отделно. Трима от членовете на комисията 

подписаха пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ и пликовете с надпис 

„Мостри“ по двете обособени позиции, след което предложиха на присъстващия 
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представител на участника „Евротрейд 2000“ ЕООД да ги подпише и той, същият ги 

подписа. Комисията провери съдържанието на папките с надпис „Техническо 

предложение“ за всяка обособена позиция за съответствие със списъка по чл.39 ал.3 от 

ППЗОП и документацията за участие в процедурата.  При проверката комисията 

установи, че участникът се е възползвал от дадената възможност по чл.47 ал.10 ППЗОП и 

документацията за участие и документите, които са еднакви и по двете позиции ги е 

представил в един екземпляр, като е представил две технически предложения по всяка от 

позициите. След което трима от комисията подписаха всички съдържащи се в двете папки  

документи. Комисията предложи документите да бъдат подписани от присъстващите 

представители на другите участници, като представителят на участника „Евротрейд 2000“ 

ЕООД пожела да подпише и подписа само Техническото предложение и представеното 

„Удостоверение за съответствие“  по обособена позиция 2 – „доставка на кабелни връзки 

тип „миша опашка“ . 

 

След извършване на тези действия на комисията, представителите на участника 

„Евротрейд 2000“ ЕООД и „Олимп България“ ЕООД напуснаха залата, а комисията 

продължи своята работа в закрито заседание. 

На основание чл.54 ал.7 ППЗОП комисията пристъпи към проверка на 

документите, съдържащи се в предоставената от участниците документация за 

съответствие с чл.39 ал.2 ППЗОП и изискванията на възложителя и направи следните  

 

К О Н С Т А Т А Ц И И: 

 

1. Участникът „Алегро 2000“ ООД – е подал оферта по обособена позиция № 2 – 

Доставка на кабелни връзки тип „миша опашка“, като същият не е представил 

изискуемите се документи, съгласно изискванията на възложителя, посочени в 

документацията за участие. Участникът не е представил следните документи: 

1.1. Опис на представените документи – образец №1 

1.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – образец № 

1.3. Копие на договора за обединение-при участник-обединение  

1.4. Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на 

обединението, съгласно чл. 37, ал. 4 ППЗОП – при участник-обединение, което 

не е юридическо лице; 

1.5. Документ за упълномощаване, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „а“ ППЗОП 

1.6. Предложение за изпълнение на поръчката – образец №3 – за всяка обособена 

позиция по отделно; 

1.7. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по чл. 39, 

ал. 3, т. 1, буква „в“ ППЗОП – образец №4; 

1.8. Декларация за срока на валидност на офертата по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „г“ 

ППЗОП – образец №5; 

1.9. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ ППЗОП – образец №6; 

1.10.  Доказателства за технически и професионални способности; 

1.11. Декларация по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 ЗОП за липса на 

свързаност с друг участник – образец №7; 

1.12. Декларация за конфиденциалност по 102, ал. 1 ЗОП – образец №8; 
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1.13. 

 

1.14. 

1.15. 

Сертификат по ISO 9001:2008 „Системи за управление на качеството” или 

еквивалент; 

Документ, че участника може да може да търгува със съответната стока; 

Документ за произход на стоката; 

1.16. Договор – Проект – образец №10. 

 

2. Участникът „Евротрейд 2000“ ЕООД –  по двете обособени позиции е 

представил всички изискуеми документи, съгласно изискванията на възложителя, 

посочени в документацията за участие. 

 

3.Участникът „ТиС Трейдинг“ ЕООД – по двете обособени позиции е 

представил всички изискуеми документи, съгласно изискванията на възложителя, 

посочени в документацията за участие. 

 

4.Участникът „Олимп България“ ЕООД - по двете обособени позиции е 

представил всички изискуеми документи, съгласно изискванията на възложителя, 

посочени в документацията за участие. 

Предвид гореизложените констатации относно наличието и редовността на 

представените документи от участниците, комисията единодушно  

 

Р Е Ш И: 

   

1. На основание чл.54 ал.8 от ППЗОП да уведоми писмено  участника „Алегро 

2000“ ООД за констатираната липса на гореописаните документи, част от изискваните 

документи за подбор на възложителя. На основание чл.54 ал.9 от ППЗОП, участникът 

следва да представи в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия протокол, 

следните документи: 

1.1. Опис на представените документи – образец №1 

1.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – образец № 

1.3. Копие на договора за обединение-при участник-обединение  

1.4. Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на 

обединението, съгласно чл. 37, ал. 4 ППЗОП – при участник-обединение, което 

не е юридическо лице; 

1.5. Документ за упълномощаване, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „а“ ППЗОП 

1.6. Предложение за изпълнение на поръчката – образец №3 – за всяка обособена 

позиция по отделно; 

1.7. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по чл. 39, 

ал. 3, т. 1, буква „в“ ППЗОП – образец №4; 

1.8. Декларация за срока на валидност на офертата по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „г“ 

ППЗОП – образец №5; 

1.9. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ ППЗОП – образец №6; 

1.10.  Доказателства за технически и професионални способности; 

1.11. Декларация по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 ЗОП за липса на 

свързаност с друг участник – образец №7; 

1.12. Декларация за конфиденциалност по 102, ал. 1 ЗОП – образец №8; 
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1.13. 

 

1.14. 

1.15. 

Сертификат по ISO 9001:2008 „Системи за управление на качеството” или 

еквивалент; 

Документ, че участника може да може да търгува със съответната стока; 

Документ за произход на стоката; 

1.16. Договор – Проект – образец №10. 

2. След изтичане срока за представяне на изискваните документи комисията да 

продължи своята работа на следващо поред заседание, на което да разгледа и обсъди 

допълнително представените документи относно съответствието на участника „Алегро 

2000“ ООД с критериите за подбор поставени от Възложителя. 

3. Протоколът с констатациите да бъде изпратен до всички участници в 

публичното състезание за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Доставка на 

пластмасови пломби за технологичните нужди на структурните звена на „Български 

пощи“ ЕАД, с 2 обособени позиции“ и публикуван в същия ден в „Профила на купувача“ 

на „Български пощи“ ЕАД. 

След изтичане на срока от 5 /пет/ работни дни от получаване на Протокол № 1 за 

представяне на изисканите документи, комисията ще продължи работата си по 

разглеждане на документацията. 

 

 

Председател: 

 

Членове:   ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО ЧЛ.2 ЗЗЛД 

 


