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ПРОТОКОЛ № 2 

 

От заседание на комисия, назначена със Заповед № РД-15-16/20.04.2017 г. на Главния 

изпълнителен директор, за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие 

в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

специализирани полиетиленови пликове за нуждите на  „Български пощи” ЕАД”, с четири 

обособени позиции както следва: Обособена позиция І: "Доставка на пликове за услуга "РП", 

без печат"; Обособена позиция ІІ: "Доставка на пликове за колетни пратки (СР91)"; Обособена 

позиция ІІІ: "Доставка на пликове за банкноти и монети за ценни пратки    (в т.ч. вакуумни)";  

Обособена позиция ІV: "Доставка на пликове за ваучери и винетни стикeри" 

 

Днес 26.05.2017 г. /петък/ в 13:30 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-15-16/20.04.2017 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 специализирани полиетиленови пликове за нуждите на  „Български 

пощи” ЕАД”, с четири обособени позиции както следва: Обособена позиция І: "Доставка на 

пликове за услуга "РП", без печат"; Обособена позиция ІІ: "Доставка на пликове за колетни 

пратки (СР91)"; Обособена позиция ІІІ: "Доставка на пликове за банкноти и монети за ценни 

пратки (в т.ч. вакуумни)";  Обособена позиция ІV: "Доставка на пликове за ваучери и винетни 

стикeри" 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 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: 

Разглеждане на допълнително представените документи от участниците; 

Разглеждане и оценка на техническите предложения на допуснатите участници. 

 

1. Разглеждане на допълнително представените документи от участниците: 

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

посочените факс-номера на всички участници в процедурата и се публикува в Профила на 

купувача на „Български пощи“ ЕАД на 05.05.2017 г. В указания в протокола срок от 5 /пет/ 

работни дни са получени допълнителни документи от следните участници:  
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1. „ВИП СЕКЮРИТИ“ ЕООД – допълнителни документи, вх.№ ОП-3-2/12.05.2017 г.;  

2. „ТиС ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД – допълнителни документи, вх.№ ОП-3-3/ 

12.05.2017 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. 

 

Участникът „ВИП СЕКЮРИТИ“ ЕООД е представил следните допълнителни 

документи: 

1. Надлежно попълнен ЕЕДОП с посочване в част III, буква „Г“ на съответното 

основание за отстраняване, свързано с националното законодателство;  

2. Сертификат ISO 9001:2008 за управление на качеството на другия посочен 

доставчик „МД Секйрпак ГмбХ“;  

3. Документ за произход на предлаганите продукти – полиетиленови пликове; 

4. Документ за надлежно упълномощаване за представителство на производителя на 

полиетиленовите пликове; 

5. Разяснения какво се разбира под „предпазващи чанти”. 

 

Участникът „ТиС ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е представил следните 

допълнителни документи: 

1. Сертификат ISO 9001 за управление на качеството на участника; 

2. Надлежно попълнен ЕЕДОП с посочване  в част  IV Критерии за подбор, раздел „В“ 

Технически и професионални способности – т.1в на договори, отговарящи на изискванията на 

възложителя, за дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката;  

3. Списък с извършените доставки, както и доказателства за това; 

4. Разяснения какво се разбира под „куриерски консумативи” – представени в списъка 

на извършените доставки (като забележка е посочено какво се разбира под „куриерски 

консумативи”), както и в приложените препоръчителни писма от контрагенти на участника. 

 

На своето заседание комисията прие, че представените допълнително документи от 

участниците отговарят на изискванията на документацията за участие и на критериите за 

подбор, заложени в нея. 

 

Комисията премина към обстойно разглеждане на документите съдържащи се в 

офертите на участниците и направи следните изводи: 

 

Участникът „ИНЖЕНЕРИНГ КОНСУЛТ ЕС“ ЕООД е представил всички 

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

критериите за подбор. 

Участникът „ТиС ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е представил всички необходими 

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

подбор. 

Участникът „ВИП СЕКЮРИТИ“ ЕООД е представил всички необходими документи 

и отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. 
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Въз основа на така извършената проверка Комисията единодушно 

 

Р Е Ш И: 

Допуска до по – нататъшно участие в публичното състезание участниците 

„ИНЖЕНЕРИНГ КОНСУЛТ ЕС“ ЕООД, „ТиС ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и 

„ВИП СЕКЮРИТИ“ ЕООД , т.к. същите са представили всички необходими документи и 

участниците отговарят на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за 

подбор. 

 

2. Разглеждане и оценка на техническите предложения на допуснатите участници 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на допуснатите 

участници „ИНЖЕНЕРИНГ КОНСУЛТ ЕС“ ЕООД, „ТиС ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ“ 

ЕООД и „ВИП СЕКЮРИТИ“ ЕООД и провери в детайли представените техническите 

предложения и мостри по всяка обособена позиция, за тяхното съответствие с предварително 

обявените условия в техническите изисквания на Възложителя. Тестването на представените 

мостри се извърши при реални условия в отдел „Инкасо“ на „Български пощи“ ЕАД в периода 

от 08.05.2017 г. до 25.05.2017 г. /включително/. След извършените съпоставки и анализи на 

съдържанието на техническите предложенията и представени мостри на участниците, бяха 

направени следните констатации: 

  

За участникът „ИНЖЕНЕРИНГ КОНСУЛТ ЕС“ ЕООД 

Участникът е представил техническо предложение и мостри по обособена позиция № 

1 "Доставка на пликове за услуга "РП", без печат", за изпълнение на поръчката, изготвено 

съгласно Приложение №1 – Технически изисквания от документацията на Възложителя. 

Техническото предложение е изготвено съгласно изискванията на Възложителя, а именно:  

1. Срок на валидност на офертата 90 /деветдесет/ дни; 

2. Срок за изпълнение на поръчката 30 /тридесет/ календарни дни от датата на  

подписване на договор, за първа поръчка, и до 30 календарни дни след получена 

предварителна заявка от възложителя за втора поръчка или при възникнала необходимост; 

Относно представените мостри, при проведени полеви тестове в реални условия, 

комисията установи следното: 

- пликове с размери 250/400 mm – 3 бр.; с две от представените мостри се проведоха  

тестове, при които не се установиха дефекти при тестването; същите запазиха своята цялост; 

- пликове с размери 350/500 mm – 3 бр.; с две от представените мостри се проведоха  

тестове, при които не се установиха дефекти при тестването; същите запазиха своята цялост;  

- пликове с размери 450/600 mm – 3 бр.; с две от представените мостри се проведоха  

тестове, при които не се установиха дефекти при тестването; същите запазиха своята цялост; 

- пликове с размери 600/900 mm – 3 бр.; с две от представените мостри се проведоха  

тестове, при които не се установиха дефекти при тестването; същите запазиха своята цялост. 

Представените мостри отговарят на техническите изисквания на Възложителя. 

 

За участникът „ТиС ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 

Участникът е представил техническо предложение и мостри по четирите обособени 

позиции за изпълнение на поръчката, както следва: 

По обособена позиция № 1 "Доставка на пликове за услуга "РП", без печат", 

техническото предложение е изготвено съгласно Приложение № 1 – Технически изисквания 

от документацията на Възложителя и съдържа: 
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1. Срок на валидност на офертата 90 /деветдесет/ дни; 

2. Срок и начин на изпълнение на поръчката – приемат да доставят артикулите, обект 

на поръчката в указаните от Възложителя срокове и начини. 

Относно представените мостри, при проведени полеви тестове в реални условия, 

комисията установи следното: 

- пликове с размери 250/400 mm – 3 бр., с две от представените мостри се проведоха  

тестове, при които не се установиха дефекти при тестването; същите запазиха своята цялост; 

- пликове с размери 350/500 mm – 3 бр., с две от представените мостри се проведоха  

тестове, при които не се установиха дефекти при тестването; същите запазиха своята цялост;  

- пликове с размери 450/600 mm – 3 бр., с две от представените мостри се проведоха  

тестове, при които не се установиха дефекти при тестването; същите запазиха своята цялост; 

- пликове с размери 600/900 mm – 3 бр., с две от представените мостри се проведоха  

тестове, при които не се установиха дефекти при тестването; същите запазиха своята цялост. 

Представените мостри отговарят на техническите изисквания на Възложителя. 

 

По обособена позиция № 2 "Доставка на пликове за колетни пратки (СР91)" 

Техническото предложение е изготвено съгласно Приложение №1 – Технически 

изисквания от документацията на Възложителя и съдържа: 

1. Срок на валидност на офертата 90 /деветдесет/ дни; 

2. Срок и начин на изпълнение на поръчката – приемат да доставят артикулите, обект 

на поръчката в указаните от Възложителя срокове и начини; 

Относно представените мостри, при проведени полеви тестове в реални условия, 

комисията установи следното: 

- пликове с размери 165/225 mm CP 91 BG – 3 бр., с две от представените мостри се 

проведоха тестове, при които не се установиха дефекти при тестването; същите запазиха 

своята цялост; 

- пликове с размери 165/225 mm mm CP 91 – 3 бр., с две от представените мостри се 

проведоха тестове, при които не се установиха дефекти при тестването; същите запазиха 

своята цялост. 

 

 По обособена позиция № 3  „Полиетиленови пликове за банкноти и монети за ценни 

пратки, в т.ч. „вакуумни” 

Техническото предложение е изготвено съгласно Приложение №1 – Технически 

изисквания от документацията на Възложителя и съдържа: 

1. Срок на валидност на офертата 90 /деветдесет/ дни; 

2. Срок и начин на изпълнение на поръчката – приемат да доставят артикулите, обект 

на поръчката в указаните от Възложителя срокове и начини. 

Относно представените мостри, при проведени полеви тестове в реални условия, 

комисията установи следното: 

-  пликове за банкноти с печат и с размери 195/265 mm + 30 мм (квитанция) – 5 

бр. – само 1 бр. от представените мостри отговаря на параметрите, заложените в техническите 

изисквания на Възложителя. Пликът се затваря по късата страна, посредством самозалепваща 

лента, реагираща при опит за анонимно отваряне. Самозалепващият слой на капака е за 

еднократно залепване. На лицевата страна на плика има бяло защитно поле (адресен етикет) с 

текст на български език и уникален седемцифрен номер, преди термошева по късата страна на 

плика има отпечатана пунктирана линия със знак „ножица” и надпис „отвори тук”, под 

термошева има перфорация, която отделя квитанцията от плика, върху квитанцията има 



5 

 

отпечатано също бяло защитно поле с допълнителни надписи на български език (Сума: ….; 

Дата: …; Подпис: …) и уникалния седемцифрен номер; под залепващата лента е отпечатан 

уникален седемцифрен номер, който отговаря на другите два номера, отпечатани върху 

лицевата страна на плика – на бялото защитно поле (адресен етикет) и на квитанцията. 

Останалите представени мостри не отговарят на техническите изисквания на 

Възложителя, тъй като: 

Една от представените мостри е с размери 143/250 мм, и липсва квитанция. В точка 6 от 

техническите изисквания за обособена позиция III е записано, че се допуска 10 % отклонение 

от зададените размери на пликовете, като в този случай, участникът следва да приложи 

изрична декларация, че ако бъде избран за изпълнител ще достави пликове, отговарящи на 

изискванията. Изисканата декларация не е представена от участника към документацията за 

участие по обособената позиция. 

Представени са 3 бр. мостри, в жълт цвят, с размери 240/214 мм, без квитанция; същите 

се затварят по широката страна на плика, а не от късата както е посочено в т.1.2 за позиция № 

3 на Техническите изисквания; няма отпечатана пунктирана линия със знак ножица, и надпис 

„отвори тук“, липсва перфорация и квитанция на плика; под залепващата лента на една от 

мострите е отпечатан уникален седемцифрен номер, който отговаря на номера, отпечатан 

върху лицевата страна на плика – на бялото защитно поле (адресен етикет), но не и на 

квитанцията, същата липсва; на останалите мостри има поле за отпечатване на уникален код, 

но същият липсва, както и квитанцията описана по-горе. На лицевата страна на пликовете има 

бяло защитно поле (адресен етикет), но текстът не е на български език. 

 Поради наличността на един брой от изискваните мостри, отговарящи на техническите 

изисквания на Възложителя, технологични проби със същата не бяха проведени. 

- пликове за банкноти с печат и с размери 295/365 mm + 30 мм (квитанция) – 3 бр. 

– същите отговарят на заложените в техническите изисквания параметри на пликовете, 

мострите се затварят по късата страна, посредством самозалепваща лента, реагираща при опит 

за анонимно отваряне. Самозалепващият слой на капака е за еднократно залепване. На 

лицевата страна на плика има бяло защитно поле (адресен етикет) с текст на български език и 

уникален седемцифрен номер, преди термошева по късата страна на плика има отпечатана 

пунктирана линия със знак „ножица” и надпис „отвори тук”, под термошева има перфорация, 

която отделя квитанцията от плика, върху квитанцията има отпечатано също бяло защитно 

поле с допълнителни надписи на български език (Сума: ….; Дата: …; Подпис: …) и уникалния 

седемцифрен номер; под залепващата лента е отпечатан уникален седемцифрен номер, който 

отговаря на другите два номера, отпечатани върху лицевата страна на плика – на бялото 

защитно поле (адресен етикет) и на квитанцията. 

При проведените полеви тестове на 2 броя мостри се установи, че едната мостра 

поради лош страничен двоен термошев се разкъсва при натоварване. 

- пликове за монети с размери 120/150 mm – 3 бр. – пликовете се затварят от късата 

им страна с цип; с две от представените мостри се проведоха тестове, при които не се 

установиха дефекти при тестването, същите запазиха своята цялост. 

Мостри и технически параметри за пликове за влагане на ценности (ваучери): 

- пликове с размери 215/390 mm – 3 бр.; 

- пликове с размери 295/420 mm – 3 бр.;  

Пликовете се затварят по късата страна, посредством секюрити лепенка с 

микроперфорация. Самозалепващият слой на капака е за еднократно залепване, при 

разлепване, целостта на опаковката се разрушава. На лицевата страна на пликовете има бяло 

защитно поле, върху което може да се пише с химикал, надписа не може да бъде изтрит или 
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променян, без да се наруши целостта на защитния фон и уникален баркод EAN 13. 

Конструкцията на пликовете е оформена с допълнителен двоен непрекъснат страничен 

термошев по дължина на плика. 

- пликове с размери 455/540/90 mm – 3 бр. 

Размерът на представените мостри е 412/570 мм, липсва 90 мм дръжка. Съгласно 

т.3.2.3. от техническите изисквания за обособена позиция № 3, размерът на представените 

мостри следва да са: ширина на плика – 455 ± 5 мм и дължина на плика – 540 ± 5 мм и с 

дръжка 90 мм. Видно е, че размерите на представените мостри не отговарят на техническите 

изисквания на Възложителя. 

С по две от представените мостри за трите размера пликове се проведоха тестове, при 

които не се установиха дефекти при тестването. Същите запазиха своята цялост. 

Мостри и технически параметри за пликове (вакуумни) за банкноти и монети: 

- пликове с размери 120/200 mm – 3 бр.; с две от представените мостри се проведоха  

тестове, при които не се установиха дефекти при тестването; същите запазиха своята цялост; 

- пликове с размери 230/300 mm – 3 бр.; с две от представените мостри се проведоха  

тестове, при които не се установиха дефекти при тестването; същите запазиха своята цялост; 

 

По обособена позиция № 4 "Доставка на пликове за ваучери и винетни стикeри" 

Техническото предложение е изготвено съгласно Приложение №1 – Технически 

изисквания от документацията на Възложителя и съдържа: 

1. Срок на валидност на офертата 90 /деветдесет/ дни; 

2. Срок и начин на изпълнение на поръчката – приемат да доставят артикулите, обект 

на поръчката в указаните от Възложителя срокове и начини. 

Относно представените мостри, при проведени полеви тестове в реални условия, 

комисията установи следното: 

- 265/320 мм – представени са 3 броя мостри и с две от тях са проведени полеви 

тестове; 

- 300/400 мм – представени са 3 броя мостри и с две от тях са проведени полеви 

тестове. 

Залепване на пликовете и за двата размера се извършва чрез нанесения на капака 

самозалепващ лепилен слой с широчина 15 мм и дължина равна на дължината на капака. 

Залепването се осъществява чрез отстраняване на защитната лента. Самозалепващият слой на 

капака е за еднократно залепване. Пликовете са с едноцветно оформление в черен цвят от към 

лицевата страна на плика, на която е отпечатан еднакъв шест цифрен номер на представените 

мостри, а изисквания шест цифрен номер с поредна номерация е отпечатан на гърба на всяка 

мостра, което не отговаря на техническите изисквания посочени в т.1.5 за Позиция № 4.  

Съгласно т.6 от обособена позиция № 4 „участник, който е представил мостри, които 

не отговарят на всички изисквания на Възложителя от Техническите изисквания се отстранява 

от по-нататъшно участие в процедурата“, в настоящия случай, изисканата поредна номерация 

е положена на гърба на плика, а не на лицевата страна на плика каквото е изричното изискване 

на Възложителя. 

 

За участникът „ВИП СЕКЮРИТИ“ ЕООД 

Участникът е представил техническо предложение и мостри по четирите обособени 

позиции за изпълнение на поръчката, както следва: 
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По обособена позиция № 1 "Доставка на пликове за услуга "РП", без печат", 

техническото предложение е изготвено съгласно Приложение № 1 – Технически изисквания 

от документацията на Възложителя и съдържа: 

1. Срок на валидност на офертата 90 /деветдесет/ дни; 

2. Срок и начин на изпълнение на поръчката – приемат да доставят артикулите, обект 

на поръчката в указаните от Възложителя срокове и начини; 

3. Относно представените мостри, при проведени полеви тестове в реални условия, 

комисията установи следното: 

- пликове с размери 250/400 mm – 3 бр.; с две от представените мостри се проведоха  

тестове, при които не се установиха дефекти при тестването; същите запазиха своята цялост; 

- пликове с размери 350/500 mm – не са представени мостри;  

- пликове с размери 450/600 mm – не са представени мостри;  

- пликове с размери 600/900 mm – не са представени мостри. 

Технологични полеви проби с останалите размери пликове не са проведени поради 

липсва на мостри за същите. 

 

По обособена позиция № 2 "Доставка на пликове за колетни пратки (СР91)" 

Техническото предложение е изготвено съгласно Приложение №1 – Технически 

изисквания от документацията на Възложителя и съдържа: 

1. Срок на валидност на офертата 90 /деветдесет/ дни; 

2. Срок и начин на изпълнение на поръчката – приемат да доставят артикулите, обект 

на поръчката в указаните от Възложителя срокове и начини; 

Относно представените мостри, при проведени полеви тестове в реални условия, 

комисията установи следното: 

- пликове с размери 165/225 mm CP 91 BG – 3 бр.; с две от представените мостри се 

проведоха  тестове, при които не се установиха дефекти при тестването; същите запазиха 

своята цялост; 

- пликове с размери 165/225 mm CP 91 – 3 бр.; с две от представените мостри се 

проведоха  тестове, при които не се установиха дефекти при тестването; същите запазиха 

своята цялост. 

 

 По обособена позиция № 3  „Полиетиленови пликове за банкноти и монети за ценни 

пратки, в т.ч. „вакуумни” 

Техническото предложение е изготвено съгласно Приложение №1 – Технически 

изисквания от документацията на Възложителя и съдържа: 

1. Срок на валидност на офертата 90 /деветдесет/ дни; 

2. Срок и начин на изпълнение на поръчката – приемат да доставят артикулите, обект 

на поръчката в указаните от Възложителя срокове и начини. 

Относно представените мостри, при проведени полеви тестове в реални условия, 

комисията установи следното: 

- пликове за банкноти с печат и с размери 195/265 mm + 30 мм (квитанция) – 1 

бр., тестове не са проведени, поради непредставяне на необходимия брой мостри;  

- пликове за банкноти с печат и с размери 295/365 mm + 30 мм (квитанция) – 3 

бр., с две от представените мостри се проведоха  тестове, при които не се установиха дефекти 

при тестването; същите запазиха своята цялост;  

Преди термошева по ширината на плика има отпечатана пунктирана линия със знак 

„ножица” и надпис „отвори тук”. Под термошева има перфорация, която отделя квитанцията 
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от плика. Върху квитанцията има отпечатано бяло защитно поле с допълнителни надписи на 

български език (Сума: …….; Дата: ……; Подпис: ………) и уникалния седемцифрен номер. 

Пликове за монети, с цип: 

- пликове за монети с размери 120/150 mm – 3 бр., с две от представените мостри се 

проведоха  тестове, при които не се установиха дефекти при тестването; същите запазиха 

своята цялост;  

 Мостри и технически параметри за пликове за влагане на ценности (ваучери): 

- пликове за влагане на ценности (ваучери) с размери 215/390 mm – 3 бр., с две от 

представените мостри се проведоха  тестове, при които не се установиха дефекти при 

тестването; същите запазиха своята цялост;  

- пликове за влагане на ценности (ваучери) с размери 295/420 mm – 3 бр., с две от 

представените мостри се проведоха  тестове, при които не се установиха дефекти при 

тестването; същите запазиха своята цялост. 

- пликове за влагане на ценности (ваучери) размери 455/540/90 mm – 3 бр., с две 

от представените мостри се проведоха  тестове, при които не се установиха дефекти при 

тестването; същите запазиха своята цялост;  

Представените мостри отговарят на техническите изисквания на Възложителя. 

Пликове (вакуумни) за банкноти и монети: 

- пликове (вакуумни) за банкноти и монети с размери 120/200 mm – 3 бр., с две от 

представените мостри се проведоха  тестове, при които не се установиха дефекти при 

тестването; същите запазиха своята цялост;  

- пликове (вакуумни) за банкноти и монети с размери 230/300 mm – 3 бр., с две от 

представените мостри се проведоха  тестове, при които не се установиха дефекти при 

тестването; същите запазиха своята цялост. 

Представените мостри отговарят на техническите изисквания на Възложителя. 

 

По обособена позиция № 4 "Доставка на пликове за ваучери и винетни стикeри" 

Техническото предложение е изготвено съгласно Приложение №1 – Технически 

изисквания от документацията на Възложителя и съдържа: 

1. Срок на валидност на офертата 90 /деветдесет/ дни; 

2. Срок и начин на изпълнение на поръчката – приемат да доставят артикулите, обект 

на поръчката в указаните от Възложителя срокове и начини. 

Относно представените мостри, при проведени полеви тестове в реални условия, 

комисията установи следното: 

- 265/320 мм – представени са 3 броя мостри и с две от мострите са проведени полеви 

тестове; 

- 300/400 мм – представени са 3 броя мостри и с две от мострите са проведени полеви 

тестове. 

Залепването на пликовете за двата размера се извършва чрез нанесения на капака 

самозалепващ лепилен слой с широчина 15 мм и дължина равна на дължината на капака. 

Залепването се осъществява чрез отстраняване на защитна лента. Самозалепващият слой на 

капака е за еднократно залепване. При разлепване, целостта на опаковката се разрушава.  

Пликовете са с едноцветно оформление в черен цвят от към лицевата страна на плика, 

на която е отпечатан  шест цифрен номер с поредна номерация на представените мостри. При 

направените технологични проби няма нарушение на целостта на пликовете от посочените 

размери на позицията.  
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След извършените констатации за съответствие на техническите предложения и 

представени мостри на участниците с изискванията на Възложителя, комисията единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

1. По обособена позиция № 1  

1.1. Допуска участникът „ИНЖЕНЕРИНГ КОНСУЛТ ЕС“ ЕООД и „ТиС ТРЕЙДИНГ 

БЪЛГАРИЯ“ ЕООД до отваряне на ценовите оферти – плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“;  

1.2. Участникът „ВИП СЕКЮРИТИ“ ЕООД, комисията не допуска до отваряне на 

ценова оферта по мотиви изложени по-горе, а именно: не са представени изискваните мостри, 

неразделна част от техническото предложение. Съгласно т.5 от обособена позиция № 1 на 

Техническите изисквания на Възложителя, участник, който е представил мостри, които не 

отговарят на всички изисквания на Възложителя от Техническите изисквания, се отстранява 

от по-нататъшно участие в процедурата. Тъй като участникът не е представил мостри от 

изисканите размери, тестове със същите не могат да бъдат проведени, с цел съпоставяне 

отговарят ли на техническите изисквания. Мострите са неразделна част от техническото 

предложение на участника и поради липсата им това води до непълнота на представеното 

Техническо предложение. 

 

2. По обособена позиция № 2  

Допуска участниците „ВИП СЕКЮРИТИ“ ЕООД и „ТиС ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ“ 

ЕООД до отваряне на ценовите оферти – плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.  

 

3. По обособена позиция № 3 

3.1. Участниците „ТиС ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и „ВИП СЕКЮРИТИ“ 

ЕООД, комисията не допуска до отваряне на ценови оферти по мотиви изложени по-горе, а 

именно:  

- за участникът „ТиС ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД – не е представил изисквания 

брой и вид мостри, неразделна част от техническото предложение на участника. Съгласно т.6 

от обособена позиция № 3 на Техническите изисквания на Възложителя, участник, който е 

представил мостри, които не отговарят на всички изисквания на Възложителя, се отстранява 

от по-нататъшно участие в процедурата. Тъй като участникът не е представил мостри от 

изисканите размери, тестове със същите не могат да бъдат проведени, с цел съпоставяне 

отговарят ли на техническите изисквания. Мострите са неразделна част от техническото 

предложение на участника и поради липсата им това води до непълнота на представеното 

Техническо предложение. 

- за участникът „ВИП СЕКЮРИТИ“ ЕООД – не е представил изискваните мостри, 

неразделна част от техническото предложение.  

 Съгласно т.6 от обособена позиция № 3 на Техническите изисквания на Възложителя, 

участник, който е представил мостри, които не отговарят на всички изисквания на 

Възложителя, се отстранява от по-нататъшно участие в процедурата. Тъй като участникът не е 

представил мостри от изисканите размери, тестове със същите не могат да бъдат проведени, с 

цел съпоставяне отговарят ли на техническите изисквания. Мострите са неразделна част от 

техническото предложение на участника и поради липсата им това води до непълнота на 

представеното Техническо предложение. 
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Комисията единодушно реши, да предложи на Възложителя, да бъде прекратена 

процедурата по обособена позиция № 3, на основание чл.110, ал.1 т.2 ЗОП. 

 

4. По обособена позиция № 4 

4.1. Допуска участникът „ВИП СЕКЮРИТИ“ ЕООД до отваряне на ценовите оферти 

– плик с надпис „Предлагани ценови параметри“;  

4.2. Участникът „ТиС ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД комисията не допуска до по- 

нататъшно участие в процедурата, поради неотговаряне на мострите на условията, посочени 

от Възложителя в Техническите изисквания. Съгласно т.6 от обособена позиция № 4 на 

Техническите изисквания на Възложителя участник, който е представил мостри, които не 

отговарят на всички изисквания на Възложителя от Техническите изисквания, се отстранява 

от по-нататъшно участие в процедурата. 

 

Отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници да се 

извърши на 08.06.2017 г. /четвъртък/ от 11:30 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.                            ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ чл.2 ЗЗЛД 

3.  


