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ПРОТОКОЛ № 2 

 

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 21.10.2016 г. в 10:30 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.12 ППЗОП, започна своята работа комисия в състав: 

Председател: 

 

 

Членове:   ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ЗЗЛД 

 

 

 

 

 

Комисията в титулярния си състав се събра на заседание и пристъпи към 

изпълнение на задълженията си съгласно горепосочената заповед. Комисията взе 

единодушно решение, да продължи работата си в две стъпки: 

1. Разглеждане на допълнително представените документи от участниците; 

2. Разглеждане и оценка на техническите предложения на допуснатите 

участници. 

 

Разглеждане на допълнително представените документи от участниците: 

 

На основание чл.54 ал.8 ППЗОП, копие от Протокол № 1 се изпрати на 

електронната поща на всички участници в процедурата и се публикува в Профила на 

купувача на „Български пощи“ ЕАД на 11.10.2016 г. В указания в протокола срок от 5 /пет/ 

работен дни са получени допълнителни документи от следния участник: 
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 Участника „Алегро 2000“ ООД – допълнително документи с вх.№ ОП-25-3/ 

13.10.2016 г. 

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

предоставените допълнителни документи и съответствието им с критериите за подбор на 

Възложителя. 

Участника „Алегро 2000“ ООД е представил следните допълнителни 

документи: 

1. Опис на представените документи по чл.47, ал.3 ППЗОП; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки; 

3. Предложение за изпълнение на поръчката - техническо предложение; 

4. Декларация за съгласие с клаузите на договора; 

5. Декларация за срока на валидност на офертата; 

6. Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд; 

7. Декларация за липса на свързаност с други участник; 

8. Декларация за складова база, технически възможности и оборудване; 

9. Сертификат за одобрение за използване на знак от фирма KAI SUN SUN 

ENTERPRISE CO.Ltd. – незаверен „Вярно с оригинала“ 

10. Превод на същия – незаверен „Вярно с оригинала“ 

11. Документ от VDE – Изпитна лаборатория VDE – институт за проверка и 

сертифициране на фирма KAI SUN SUN ENTERPRISE CO.Ltd. – без печат и подпис от 

издателя, незаверен „Вярно с оригинала“ 

12. Превод на същия – незаверен „Вярно с оригинала“ 

13. SGS – Test raport  на фирма „Хаята ПС Ентърпрайз Ко. ООД - копие , 

незаверено „Вярно с оригинала“ 

14. Превод на същия – незаверен „Вярно с оригинала“ 

15. Сертификат ISO 9001:2008 на „Алегро 2000“ ООД за доставка и търговия с 

канцеларски материали, офис консумативи и мебели по каталог. 

 

На своето заседание представителите на възложителя  приеха, че 

представените допълнително документи от участника не отговарят на изискванията 

на документацията за участие и на изискванията заложени в нея. 

 

Комисията премина към обстойно разглеждане на документите съдържащи се 

в офертите на участниците по всяка обособена позиция и направи следните изводи: 

 

По обособена позиция № 1 –  

Участникът „Евротрейд 2000“ ЕООД е представил всички необходими 

документи и участникът отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с 

критериите за подбор. 

Участникът „ТиС Трейдинг“ ЕООД е представил всички необходими документи 

и участникът отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за 

подбор. 
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Участникът „Олимп България“ ЕООД е представил всички необходими 

документи и участникът отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с 

критериите за подбор. 

 

По обособена позиция № 2 –  

Участникът „Алегро 2000“ ООД не е представил всички необходими документи 

и участникът не отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите 

за подбор. 

Съгласно чл.63 във вр. с чл.64 ЗОП, за доказване на техническите възможности 

и/или квалификация на участниците Възложителят може да изисква от участниците да 

представят съобразно предмета на поръчката – сертификати, които удостоверяват 

съответствието на участника със стандарти за системи за управление на качеството, както и 

съответствие с тези законови норми. Възложителят в „т.4.Технически изисквания на 

възложителя“ от документацията е изискал представянето на сертификат ISO 9001:2008 

„Система за управление на качеството“ или еквивалент на производителя на изделията, 

сходен с предмета на поръчката, изискал е представяне на протокол за изпитване на 

механична якост на изделието, от лицензирана лаборатория, документ за произход на 

стоката, документ, че участникът може да търгува със съответната стока.   

В допълнително представените документи от участникът, не са представени 

документи доказващи техническите и професионални възможности на участника. 

Представени са копия на сертификати и преводи към тях, които първо не са заверени 

„Вярно с оригинала“ съгласно изискванията на Възложителя т.3.2.1 от Критериите за 

подбор на участниците, т.3.2 „Технически и професионални възможности“ и второ - двата 

сертификата  са на две различни фирми - Сертификат за одобрение за използване на знак от 

фирма KAI SUN SUN ENTERPRISE CO.Ltd., Тайпей Тайван, докато другия сертификат 

SGS – Test raport  е на фирма „Хаята ПС Ентърпрайз Ко ООД, Тайван, Тайнан., който е за 

химичен анализ/изпитване  на тестваната кабелна връзка, а не за механичен, изискването на 

възложителя е за механична якост – да се тества силата на опън на кабелната връзка, т.е. 

при механично въздействие върху нея. От така представените сертификати не става ясно, 

фирмите производители ли са, и ако са такива не  са представени сертификатите посочени 

от възложителя за производителя на стоката. Участникът не е представил 

документ/протокол  за проведено изпитване на механична якост, издаден от лицензирана 

лаборатория – т.4.2. от Техническите изисквания на Възложителя. Не е представен 

документ за произход на стоката – т.4.6. от Техническите изисквания на Възложителя. Не  е 

представен документ, че участникът може да търгува със съответната стока – изискване по 

т.4.7. от  Техническите изисквания на Възложителя. Представения от участника сертификат 

ISO 9001:2008 е с обхват: „Доставка и търговия с канцеларски материали, офис 

консумативи и мебели по каталог“, същият издаден на „Алегро 2000“ ООД,  като 

изискването на Възложителя е сертификата или еквивалента да бъде издаден на 

производителя на изделията/стоката, еднакъв или сходен с предмета на поръчката. В 

техническото предложение на участника /на стр.25 от документацията на участника/ е 

посочено, че същият прилага „Техническо описание на предлаганата стока, съобразно 

Техническите изисквания на Възложителя“, след внимателно разглеждане на 

представените допълнителни документи от участника, се установи, че „техническо 
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описание на предлаганата стока, съобразно Техническите изисквания на Възложителя“ не 

са приложени към допълнителните документи. 

Комисията счита, че с горепосочените документи участникът не покрива 

минималните изисквания на Възложителя посочени в обявлението, тъй като не е 

представил всички изискуеми документи /макар че същите са изискани допълнително 

съгласно чл.54, ал.8 ППЗОП/. Производството на кабелни връзки тип „миша опашка“ и 

вноса на същите са два различни процеса, като Възложителят е изискал изрично да се 

представи Сертификат ISO 9001:2008 за производителя на  предлаганите изделия. От 

представената документация не става ясно участникът производител или вносител е на 

кабелните връзки тип „миша опашка“ и отговаря ли тя на техническите изисквания на 

Възложителя. 

С оглед на установените несъответствия офертата на участника е неподходяща по 

смисъла на т.25, § 2 от Допълнителните разпоредби на ЗОП и на основание чл.107, т.1 ЗОП 

комисията следа да го предложи за отстраняване. На основание чл.57, ал.1 ППЗОП 

ценовото предложение на участника няма да бъда отворено, разгледано и оценено. 

 

Въз основа на така извършената проверка Комисията единодушно 

 

 Р Е Ш И : 

 

1. Да бъде отстранен от участие в процедурата по обособена позиция № 2 

„Доставка на кабелни връзки тип „миша опашка“ участникът „Алегро 2000“ ООД на 

основание чл.107 т.2 б.„а“ ЗОП и с оглед на направените по-горе фактически 

констатации, поради обстоятелството, че не е представил оферта, която отговаря на 

предварително обявените изисквания на Възложителя /не е представил изисканите 

документи от Възложителя – документ за произход на стоката, документ, че 

участникът може да търгува със съответната стока, Сертификат ISO 9001:2008 на 

производителя на стоката, протокол  за проведено изпитване на механична якост, 

издаден от лицензирана лаборатория, представените сертификати са на различни фирми, 

незаверени „вярно с оригинала“/.  

 

2. Допуска до по – нататъшно участие в публичното състезание участниците 

„Евротрейд 2000“ ЕООД , „ТиС Трейдинг“ ЕООД  и „Олимп България“ ЕООД, т.к. същите 

са представили всички необходими документи и участниците отговарят на изискванията за 

лично състояние и съответствие с критериите за подбор. 

 

 Разглеждане и оценка на техническите предложения на допуснатите 

участници по всяка обособена позиция. 

 

След извършените на горепосочени действия, комисията в титулярния си 

състав премина към разглеждане и оценка на техническите оферти на допуснатите 

участници. 

 

Въз основа на проверката за съответствие на участниците с критериите за подбор, 

комисията реши да разгледа техническите предложения на следните участници: 
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1. „Евротрейд 2000“ ЕООД; 

2.  „ТиС Трейдинг“ ЕООД  ; 

3. „Олимп България“ ЕООД; 

Техническото предложение на участника „Алегро 2000“ ООД няма да се 

разглежда на основание чл.56, ал.1 ППЗОП. 

 

При разглеждане и оценка на техническите предложения и представените мостри 

се получиха следните резултати: 

 

По обособена позиция № 1 – Доставка на пластмасови пломби  

 

1. Участникът „Евротрейд 2000“ ЕООД е представил техническо предложение 

отговарящо на изискванията на Възложителя и следва да се разгледат и представените 

мостри. 

При разглеждане и тестване на представените мостри в реална обстановка, се 

установи следното:  участникът е представил 12 бр. мостри, от които 10 бр. с 11 разряден 

баркод и с по – светъл отпечатък; две от мострите са с по – тъмен отпечатък и с 13 разряден 

баркод съгласно техническите изискванията на възложителя /т.5. Изисквания свързани с 

бар кода на пломбата: Бар кодът да бъде с 13 /тринадесет/ цифри с нарастваща 

номерация за всяка пломба./.  

Мострите с 11 разряден баркод не отговарят на техническите изисквания на 

Възложителя. Мотиви: баркода е 11 разряден, а не 13 разряден, каквото е изскването на 

Възложителя в т.5 от Техническите изисквания – Приложение № 1 от документацията; 

лесно се чупят/късат при силен опън на ръка, на място различно от обозначеното за късане. 

Представените мостри на пластмасови пломби с 13 разрядния  баркод – 2 бр., 

отговарят на техническите изисквания на Възложителя. Мотиви:: баркода е тринадесет 

разряден, не се късат при силен опън, печата не се размазва при опит за въздействие върху 

него; чете се лесно от сканиращите устройства. 

 

2. Участникът „ТиС Трейдинг“ ЕООД  е представил документация на техническо 

предложение, което отговаря на изискванията на Възложителя. Участникът е представил 10 

бр. мостри на предлаганите от него пластмасови пломби, които не отговарят на 

техническите изисквания на възложителя посочени в Приложение № 1 от документацията. 

Представените мостри на пластмасовите пломби са с 11 разряден баркод. Изискването на 

Възложителя е баркодът да бъде с 13 /тринадесет/ цифри с нарастваща номерация за всяка 

пломба /арг. т.5 от Техническите изисквания на Възложителя – Приложение № 1 от 

документацията/, същият не се чете от сканиращо баркод устройство/скенер. 

С оглед на установените несъответствия офертата на участника е неподходяща по 

смисъла на т.25, § 2 от Допълнителните разпоредби на ЗОП и на основание чл.107, т.2, б.„а“ 

ЗОП комисията следа да го предложи за отстраняване. На основание чл.57, ал.1 ППЗОП 

ценовото предложение на участника няма да бъда отворено, разгледано и оценено. 

 

3. Участникът „Олимп България“ ЕООД е представил документация на 

техническо предложение отговарящо на изискванията на Възложителя. Участникът е 

представил 20 бр. мостри – 10 бр. с надпис „Български пощи“ ЕАД и 10 бр. с надпис 
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„Bulgarian posts” PLC. Представените мостри отговарят на техническите изисквания на 

възложителя посочени в Приложение № 1 от документацията – при опън същите се късат 

на място различно от мястото на заключване, цветово отговаря, същите са с 13 цифров 

баркод, който се чете от сканиращите устройства. 

 

Във връзка с изложеното по – горе,  комисията единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Да бъде отстранен от участие в процедурата по обособена позиция № 1 

„Доставка на пластмасови пломби“ , по изложените по – горе мотиви, участникът: 

-  „ТиС Трейдинг“ ЕООД 

 

2. Допуска до отваряне на ценови оферти – плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ на участниците, представили мостри и технически предложения за изпълнение 

на поръчката, отговарящи на изискванията на възложителя, по обособени позиции № 1 – 

Доставка на пластмасови пломби - „Евротрейд 2000“ ЕООД и „Олимп България“ 

ЕООД; 

 

 

По обособена позиция № 2 – Доставка на кабелни връзки тип „миша опашка“  

 

1. Участникът „Евротрейд 2000“ ЕООД е представил документация на техническо 

предложение отговарящо на изискванията на Възложителя. Представените мостри 

отговарят на техническите изисквания на възложителя посочени в Приложение № 2 от 

документацията. 

2. Участникът „ТиС Трейдинг“ ЕООД  е представил техническо предложение не 

отговарящо на изискванията на Възложителя. Представените мостри на кабелни връзки тип 

„миша опашка“ не отговарят на изискванията на възложителя посочени в Приложение № 2 

от документацията, същите са с бял цвят /изискването е да са жълти на цвят/, и се при 

опън се отварят в мястото на заключване. 

С оглед на установените несъответствия офертата на участника е неподходяща по 

смисъла на т.25, § 2 от Допълнителните разпоредби на ЗОП и на основание чл.107, т.2, б.„а“ 

ЗОП комисията следа да го предложи за отстраняване. На основание чл.57, ал.1 ППЗОП 

ценовото предложение на участника няма да бъда отворено, разгледано и оценено. 

3.Участникът „Олимп България“ ЕООД е представил документация на 

техническо предложение отговарящо на изискванията на Възложителя. Представените 

мостри отговарят на техническите изисквания на възложителя посочени в Приложение № 2 

от документацията. 

 

Във връзка с изложеното по – горе,  комисията единодушно 

 

Р Е Ш И: 
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1. Да бъде отстранени от участие в процедурата по обособена позиция № 2 

„Доставка на кабелни връзки тип „миша опашка“ , по изложените по – горе мотиви, 

участникът: 

-  „ТиС Трейдинг“ ЕООД 

 

2. Допуска до отваряне на ценови оферти – плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ на участниците, представили мостри и технически предложения за изпълнение 

на поръчката, отговарящи на изискванията на възложителя, по обособени позиции № 2 – 

Доставка на кабелни връзки тип „миша опашка“ - „Евротрейд 2000“ ЕООД и „Олимп 

България“ ЕООД; 

 

Отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници 

по обособени позиции да се извърши на 11.11.2016 г. от 11:00 часа, в зала 212 в 

сградата на Централно управление на „Български пощи“ ЕАД, за което участниците 

да бъдат уведомени съгласно чл. 57, ал.3 ППЗОП. 

 

 

 

Комисия: 

 

1. 

2. 

3.                ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ЗЗЛД 

 

4. 

5. 

 

 

 


