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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 колички с чанти и на чанти за разнос на пощенски пратки и 

рекламни материали с две обособени позиции” - Обособена позиция 1: „Доставка на 

колички с чанти за разнос на печатни издания и рекламни материали”; Обособена 

позиция 2: „Доставка на чанти за пощальони за разнос на пощенски пратки” 

 

Днес 19.12.2016 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-15-22/26.10.2016 г. на Главния изпълнителен директор на 

„Български пощи“ ЕАД за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти за 

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

„Доставка на колички с чанти и на чанти за разнос на пощенски пратки и рекламни материали 

с две обособени позиции” - Обособена позиция 1: „Доставка на колички с чанти за разнос на 

печатни издания и рекламни материали”; Обособена позиция 2: „Доставка на чанти за 

пощальони за разнос на пощенски пратки” и на основание чл.103 ал.1 ЗОП и във вр. с чл.54 

ал.1 и сл. от ППЗОП, започна своята работа комисия в състав: 

 

Председател: 

1. … 

Членове: 

2. … 

3.  …       ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ чл.2 ЗЗЛД     

4. … 

5. … 

 

се събра на заседание и пристъпи към изпълнение на задълженията си съгласно 

горепосочената заповед. Поради продължителен отпуск по болест на ЗАЛИЧЕНИ НА 

ОСНОВАНИЕ чл.2 ЗЗЛД - член на Комисията, същият бе заменен от ЗАЛИЧЕНИ НА 

ОСНОВАНИЕ чл.2 ЗЗЛД  със Заповед № РД-15-24/10.11.2016 г. Комисията взе единодушно 

решение, да продължи работата си в две стъпки: 

 

I. Разглеждане на допълнително представените документи от участниците; 

II.  Разглеждане и оценка на техническите предложения на допуснатите 

участници. 

 

I. Разглеждане на допълнително представените документи от участниците:  

1. „ОФИС ТРЕЙД“ ЕООД – с оферта № 1, вх.№ ОП – 29/18.10.2016 г. – подадена в 

13:45 часа; 
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2. „КИТО ДАЙ“ ЕООД – с оферта № 2, вх.№ ОП – 29/25.10.2016 г. – подадена в 16:36 

часа. 

В срока по чл.54, ал.9 ППЗОП участниците са представили допълнително изисканите 

документи, както следва: 

1.Участникът „ОФИС ТРЕЙД“ ЕООД: 

- Надлежно комплектувани документи по двете обособени позиции съгласно 

разпоредбата на чл.47, ал.9 ППЗОП и изискванията на Възложителя. 

 - Декларация, че при изготвянето на офертата са спазени задълженията, свързани 

с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 

труд, по чл.39, ал.3 т.1 ППЗОП – образец № 9; 

- Декларация за конфиденциалност по чл.102, ал.1 ЗОП – образец № 10. 

 

2. Участникът „КИТО ДАЙ“ ЕООД: 

- Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – образец № 8; 

- Декларация за конфиденциалност по чл.102, ал.1 ЗОП – образец № 10. 

 

След разглеждане на допълнително представените документи, описани по-горе,  

представителите на възложителя  приеха, че представените допълнително документи от 

участниците „ОФИС ТРЕЙД“ ЕООД и „КИТО ДАЙ“ ЕООД 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 

 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 

 

По обособена позиция 1 - „Доставка на колички с чанти за разнос на печатни 

издания и рекламни материали” 

1. Участника „ОФИС ТРЕЙД“ ЕООД е представил всички необходими документи 

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

подбор.  

 

По обособена позиция 2: „Доставка на чанти за пощальони за разнос на 

пощенски пратки” 

1. Участника „ОФИС ТРЕЙД“ ЕООД е представил всички необходими документи и 

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

подбор.  

2. Участника „КИТО ДАЙ“ ЕООД е представил всички необходими документи и 

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

подбор. 

 

Предвид гореизложените констатации относно наличието и редовността на 

представените документи от участниците, комисията единодушно  

 

Р Е Ш И : 
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Допуска до по – нататъшно участие в публичното състезание – разглеждане на 

представените технически предложения участниците „ОФИС ТРЕЙД“ ЕООД и „КИТО 

ДАЙ“ ЕООД, т.к. същите са представили всички необходими документи и участниците 

отговарят на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. 

 

II. Разглеждане и оценка на техническите предложения на допуснатите участници. 

 

След извършените на горепосочени действия, комисията в титулярния си състав 

премина към разглеждане и оценка на техническите оферти на допуснатите участници. 

 

С цел по – голяма обективност и прецизност, представените мостри по двете 

обособени позиции се тестваха в реални условия от служители на „Български пощи“ ЕАД в 

различни регионални управления в страната /Пловдив, Варна, Бургас, Шумен/, които 

представиха писмените си мнения и становища, относно мострите -  количка с чанта, и чанти 

за разнос. 

По отношение на тестваната мостра по първа обособена позиция - количка с чанта за 

разнос – служителите на „Български пощи“ ЕАД са единодушни, че количката е „твърде 

голяма, обемна и тежка“, същата е „неудобна за придвижване, няма къде да се съхранява, 

затруднява и забавя придвижването“, „при качване и/или слизане от тротоарите на 

уличното платно предното рамо се сгъва и колелата не могат да се движат нормално/от 

движението се размества щифта, който се поставя при разгъване на количката/“.  

Препоръката на пощальоните, които са тествали количката е, че същата следва да 

бъде с по – малки размери, по – лека, дъното изцяло да се уплътни, предните колела да са 

неподвижни, както и отпред да има стойка за стопиране на количката. 

По обособена позиция № 2 –  

Относно представените чанти за разнос, служителите тествали мострите са изразили 

становища в подкрепа и на двете мостри. 

  

Имайки предвид горното, Комисията предлага на основание чл.110 ал.1 т.9 във 

вр. с чл.110 ал.2 т.2 ЗОП да бъде прекратена обществената поръчка по обособена позиция 

1 - „Доставка на колички с чанти за разнос на печатни издания и рекламни материали”, 

поради невъзможност за практическа приложимост на така изработената мостра по 

подадени технически параметри от Възложителя.   

При необходимост от доставка на колички с чанти за разнос, вземайки предвид 

становищата на служителите в страната, да бъдат изготвени нови технически изисквания за 

количките с чанти и се проведе нова обществена поръчка по тази обособена позиция. 

 

По обособена позиция № 2 - „Доставка на чанти за пощальони за разнос на 

пощенски пратки”, Комисията предлага процедурата да продължи, съгласно законовите 

разпоредби. 

 

Във връзка с изложеното по – горе,  комисията единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

По обособена позиция № 2 -  
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1. Допуска до отваряне на ценови оферти – плик с надпис „Предлагани ценови 

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

поръчката, отговарящи на изискванията на възложителя, както следва:  

„ОФИС ТРЕЙД“ ЕООД и  

„КИТО ДАЙ“ ЕООД  

 

2. Отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници да се 

извърши на 13.01.2017 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: 

 

ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ чл.2 ЗЗЛД     

 


