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ПРОТОКОЛ № 1 

 

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 20.04.2017 г. /четвъртък/ в 14:00 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-15-16/20.04.2017 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 от ЗЗЛД 

 

 

И в присъствието на представител на участника „ТиС Трейдинг“ ООД – 

ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 от ЗЗЛД 

 

Проведе публично заседание на основание чл.54, ал.2 ППЗОП за отваряне и 

получаване на оферти в процедурата. 

Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията /Заповед № 

РД-15-16/20.04.2017 г. на Главния изпълнителен директор/ и протокола по чл.48, ал.6 

ППЗОП. 

В определения срок за получаване на оферти 17:30 часа на 19.04.2017 г. са  

постъпили 3 /три/ оферти от следните участници /регистър на участниците, подали оферти за 

участие в процедурата/: 
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1. „ИНЖЕНЕРИНГ КОНСУЛТ ЕС“ ЕООД – с оферта № 1, вх.№ ОП – 3/19.04.2017 

г.  – подадена в 10:55 h, ведно с представен непрозрачен плик с надпис „МОСТРИ“; 

2. „ТиС ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД – с оферта № 2, вх.№ ОП – 3/ 19.04.2017 г.  

– подадена в 15:40 h, ведно с представен непрозрачен плик с надпис „МОСТРИ“; 

3. „ВИП СЕКЮРИТИ“ ЕООД – с оферта № 3, вх.№ ОП – 3/19.04.2017 г.  – подадена 

в 16:35 h, ведно с представен непрозрачен плик с надпис „МОСТРИ“; 

 

След запознаване със съдържанието на регистъра на подадените оферти всеки член 

на комисията подписа и представи декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП за съответствие и 

спазване на изискванията по същия член и с обстоятелствата по чл.51 ал.8 от ППЗОП. 

Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни 

опаковки с офертите на участниците, както и непрозрачните опаковки с надпис „Мостри“ и 

оповести тяхното съдържание, както следва: 

 

1. Участникът „ИНЖЕНЕРИНГ КОНСУЛТ ЕС“ ЕООД е представил оферта по 

обособена позиция № 1 "Доставка на пликове за услуга "РП", без печат", същата е в 

запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща една PVC папка с документи по чл.39, ал.2 и 

ал.3, т.1 ППЗОП, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. Представена е и непрозрачна опаковка, с надпис „Мостри“ към оферта за 

участие в обществена поръчка. 

Членовете на комисията  ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 от ЗЗЛД 

 подписаха техническото предложение, плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“, както и плика с представените мостри.  

Комисията предложи на присъстващия представител на участника „ТиС трейдинг България“ 

ЕООД да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ на участника „Инженеринг консулт ЕС“ ЕООД, както и плика с надпис 

„Мостри“. Същите се подписаха от ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 от ЗЗЛД. 

 

2. Участникът „ТиС ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е представил офертата по 

четирите обособени позиции, в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща една PVC 

папка, съдържаща документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 ППЗОП, както и отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ – по четирите обособени 

позиции. Представен е и плика с надпис „Мостри“. 

Членовете на комисията  ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 от ЗЗЛД 

подписаха техническите предложения по четирите обособени позиции и плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ – по четирите обособени позиции. 

Същите не са подписани от участник в процедурата, тъй освен представителя на 

участника „Тис трейдинг България“ ЕООД, не присъства друг представител на участниците 

при отварянето на офертите. 

 

3. Участникът „ВИП СЕКЮРИТИ“ ЕООД е представил офертата по четирите 

обособени позиции, в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща една PVC папка с 

документи по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 ППЗОП, както и четири броя отделени запечатани 

непрозрачени пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ по четирите обособени 

позиции. Представена е и непрозрачна опаковка, с надпис „Мостри“ към оферта за участие в 

обществена поръчка. 

Членовете на комисията  ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 от ЗЗЛД 
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 подписаха техническите предложения – четири броя по четирите обособени 

позиции, както и четири броя отделени запечатани непрозрачени пликове с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ по четирите обособени позиции., както и плика с 

представените мостри.  

Комисията предложи на присъстващия представител на участника „ТиС трейдинг България“ 

ЕООД да подпише техническите предложения – четири броя по четирите обособени позиции 

и четири броя отделени запечатани непрозрачени пликове с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ по четирите обособени позиции на участника „Инженеринг консулт ЕС“ ЕООД, 

както и плика с надпис „Мостри“. Същите се подписаха от ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ 

ЧЛ.2 от ЗЗЛД. 

 

В присъствието на представителя на участника „ТиС трейдинг България“ ЕООД 

Комисията отвори опаковките/пликове с мострите, при което установи следното: 

 

Участникът „ИНЖЕНЕРИНГ КОНСУЛТ ЕС“ ЕООД за оферта по обособена 

позиция № 1"Доставка на пликове за услуга "РП", без печат", е представил мостри за 

артикули: пликове с размери 250/400 mm – 3 бр.; пликове с размери 350/500 mm – 3 бр.; 

пликове с размери 450/600 mm – 3 бр.; пликове с размери 600/900 mm – 3 бр. 

 

Участникът „ТиС Трейдинг България“ ЕООД, е представил мостри по четирите 

обособени позиции, както следва: 

По обособена позиция № 1 - пликове с размери 250/400 mm – 3 бр.; пликове с 

размери 350/500 mm – 3 бр.; пликове с размери 450/600 mm – 3 бр.; пликове с размери 

600/900 mm – 3 бр. 

По обособена позиция № 2 – пликове с размери  240/165 mm – 6 бр.; 

По обособена позиция № 3 – пликове с размери 195/265 mm – 5 бр.; пликове с 

размери 295/365 mm – 3 бр.; пликове с размери 120/150 mm – 3 бр.; пликове с размери 

215/390 mm – 3 бр.; пликове с размери 295/420 mm – 3 бр.; пликове с размери 455/540 mm – 3 

бр.; пликове с размери 120/200 mm – 3 бр.; пликове с размери 230/300 mm – 3 бр. 

По обособена позиция № 4 – пликове с размери 265/320 mm – 3 бр.; пликове с 

размери 300/400 mm – 3 бр. 

 

Участникът „ВИП Секюрити“ ЕООД, е представил мостри по четирите обособени 

позиции, както следва: 

По обособена позиция № 1 - пликове с размери 250/400 mm – 3 бр.; пликове с 

размери 350/500 mm – не са представени; пликове с размери 450/600 mm – не са представени; 

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

По обособена позиция № 2 – пликове с размери  240/165 mm – 6 бр.; 

По обособена позиция № 3 – пликове с размери 195/265 mm – 1 бр.; пликове с 

размери 295/365 mm – 3 бр.; пликове с размери 120/150 mm – 3 бр.; пликове с размери 

215/390 mm – 3 бр.; пликове с размери 295/420 mm – 3 бр.; пликове с размери 455/540 mm – 3 

бр.; пликове с размери 120/200 mm – 3 бр.; пликове с размери 230/300 mm – 3 бр. 

По обособена позиция № 4 – пликове с размери 265/320 mm – 3 бр.; пликове с 

размери 300/400 mm – 3 бр. 

 

С извършването на тези действия председателят на комисията закри заседанието. 

Комисията продължи работата си в закрито заседание  на 27.04.2017 г. от 11:00 часа, 

като разгледа документите по чл.39, ал.2 ППЗОП за съответствие с изискванията към 



4 

 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и констатира 

следното: 

 

1. Участникът „ИНЖЕНЕРИНГ КОНСУЛТ ЕС“ ЕООД е представил следните 

документи по чл.39, ал.2 ППЗОП: 

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

 ЕЕДОП; 

 Техническо предложение; 

 Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б.„в“ ППЗОП; 

 Декларация за срока на валидност на офертата; 

 Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б.„в“ ППЗОП; 

 Декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП; 

 Декларация за произход на продукта; 

 Оторизационно писмо; 

 Декларация за съответствие на пластмаси предназначени за контакт с храни; 

 Декларация за съответствие с изискванията на чл.4, ал.1 от Наредбата за опаковките 

и отпадъците от опаковки; 

 Списък на изпълнените договори, сходни с предмета на поръчката; 

 Референции – 3 бр. и договор за изпълнени доставки – 1 бр. 

 

След разглеждането им комисията установи, че са представени всички необходими 

документи изисквани от Възложителя. 

 

2. Участникът „ТиС Трейдинг България“ ЕООД е представил следните документи 

по чл.39, ал.2 ППЗОП: 

 Опис на представените документи,  

 ЕЕДОП,  

 Технически предложения – за всяка обособена позиция – 4 бр.;  

 Декларация по чл.39, ал.3, б.„в“ по ППЗОП – 4 бр.;  

 Срок на валидност на офертата – за всяка обособена позиция – 4 бр.; 

 Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 

околната среда - за всяка обособена позиция – 4 бр.; 

 Сертификат ISO 9001:2008 на производителя – на английски език, с превод на 

български език; 

 Препоръчителни писма – 5 бр.,  

 Декларация за свързани лица – за всяка обособена позиция – 4 бр.;   

 Писмо - декларация за произход на полиетиленовите пликове и опаковки; 

 Пълномощно от производителя – на турски език, с превод на български език; 

 Декларация от производителя за качеството и срока на годност на продуктите – на 

турски език, с превод на български език; 

 Декларация за съответствие с изискванията на чл.4, ал.1 от Наредбата за опаковките 

и отпадъците от опаковки; 

 Списък на изпълнените договори 

След разглеждането им комисията установи следните непълноти и несъответствия: 

Съгласно изискванията на Възложителя, в документацията раздел II „Технически 

спецификации“, т.2 „Критерии за подбор на участниците“, т.2.2.6. е указано, че 

„Участниците и производителите на пликове (за ІІІ и ІV обособени позиции) да имат 

сертификат, съгласно изискванията на ISO 9001, система за управление на качеството, 
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доказано с представянето на валиден сертификат, издаден от акредитиран орган или 

еквивалентен“. В офертата на участника е представен сертификат ISO 9001:2008 на 

производителя, за производство, маркетинг и продажба на пластмасови, хартиени и платнени 

опаковъчни материали, същият на английски език, с превод на български език. Посочения 

сертификат ISO 9001 за управление на качеството на участника не е представен в 

документацията за участие. 

Съгласно изискванията на Възложителя, в документацията раздел II „Технически 

спецификации“, т.2 „Критерии за подбор на участниците“, т.2.2.1. е указано, че 

„Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с 

предмета на настоящата обществена поръчка. Под „Доставка с предмет и обем, 

идентична или сходна с предмета на настоящата обществена поръчка“ се разбира 

изпълнени доставки на  същия или подобен вид полиетиленови пликове за всяка обособена 

позиция“. В ЕЕДОП – част  IV Критерии за подбор, раздел „В“ Технически и професионални 

способности – т.1в – са описани пет броя договори с отделни получатели за изпълнените 

доставки, всичките за куриерски консумативи. Отделно участникът е представил списък с 

необходимия брой извършени доставки, както и препоръчителни писма /референции/, които 

са за куриерски консумативи. От така представените препоръчителни писма и записани 

договори, не става ясно какви точно от посочените куриерски консумативи попадат в 

обхвата на идентични или сходни с предмета на поръчката доставки. 

На основание чл.54, ал.9 ППЗОП, участникът следва да представи в срок от 5 

/пет/ работни дни от датата на получаване на настоящия протокол описаните по – горе 

документи, а именно:  сертификат ISO 9001 за управление на качеството на участника, 

да се представи 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; списък с извършените доставки, както и 

доказателства за това.  

При условията на евентуалност, в случай че посочените доставки на куриерски 

консумативи са идентични или сходни с предмета на настоящата поръчка, на 

основание чл.54, ал.13 ППЗОП, да се представят  разяснения, какво се разбира под 

куриерски  консумативи, т.е. какво влиза в обема и състава на куриерските 

консумативи, както и да се представят доказателства, че посочените куриерските 

консумативи са еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка. 

 

3. Участникът „ВИП Секюрити“ ЕООД е представил следните документи по чл.39, 

ал.2 ППЗОП: 

 Опис на представените документи; 

 ЕЕДОП; 

 Техническо предложение – по четирите обособени позиции; 

 Декларация по чл.39, ал.3, б.„в“ от ППЗОП – 2 бр. 

 Декларация за срока на валидност на офертата – 8 бр., от двамата управителя по 

четирите обособени позиции; 

 Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда – по чл.39, ал.3, т.1 ППЗОП – 8 бр., от двамата управителя по четирите 

обособени позиции; 

 Декларация по чл.101, ал.11 ЗОП – 8 бр., от двамата управителя по четирите 

обособени позиции; 
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 Писмо от производителя Debatin, че са производители на предпазващи чанти – на 

английски език, придружено с превод на български език; 

 Писмо – потвърждение за страна на произход на предпазващите чанти – на 

английски език, придружено с превод на български език; 

 Писмо – потвърждение от представителство на производителя Debatin – за 

предпазващите чанти – на английски език, придружено с превод на български език; 

 Потвърждение за търговско представителство – на английски език, придружено с 

превод на български език; 

 Инструкция за съхранение – на английски език, придружено с превод на 

български език; 

 Сертификат за произведени изпитания – на английски език, придружено с превод 

на български език; 

 Годност за съхранение в склад – на английски език, придружено с превод на 

български език; 

 Писмо от производителя ANТON DEBATIN GmbH за съответствие с 

европейските директиви – на английски език, придружено с превод на български език; 

 Декларация за съответствие съгласно изискванията на чл.4, ал.1 от Наредбата за 

опаковки и отпадъци от опаковки – от МД Секюрпак ГмбХ – само превод на български език, 

без представяне на декларацията в оригинал; 

 Декларация за съответствие съгласно изискванията на чл.6, ал.1 от Наредбата за 

опаковки и отпадъци от опаковки – от МД Секюрпак ГмбХ – на английски език, придружено 

с превод на български език; 

 Декларация за търговско предсавителство на „Антон Дебатин“ , ГмбХ Германия и 

„Ейч Ем Сървисиз“ ГмбХ, с ново име „МД Секюрпак“ ГмбХ, Германия. 

 Сертификат за одобрение на „ВИП Секюрити“ ЕООД – BS EN ISO 9001:2015 EN 

ISO 9001:2015 ISO 9001:2015; 

 Сертификат ISO 9001:2008 – на Debatin – на английски език, придружено с превод 

на български език; 

 Сертификат DIN EN ISO 9001:2008 – на TÜV ProfiCert – на английски език, 

придружено с превод на български език; 

 Списък на изпълнените договори; 

 Референции и удостоверения – 6 бр. 

 Декларация за качествено и в срок изпълнение на доставки. 

След разглеждането им комисията установи следните непълноти и несъответствия: 

Съгласно изискванията на Възложителя, обективирана в раздел III „Изисквания към 

участниците“, т.5„Основания за отстраняване, свързани с националното 

законодателство“  е указано, че „Възложителят отстранява от процедурата участник, 

за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. За 

удостоверяване на това обстоятелство участникът следва да попълни част III, буква „Г“ 

от ЕЕДОП.“ В част III, буква „Г“ от ЕЕДОП, участникът е декларирал, че се прилагат 

специфични национални основания за изключване /отбелязано е „да“/, като в едновременно 

е отбелязано, че участникът не е свързано лице по смисъла на § 2, т.45 от ДР на ЗОП, както 

и че не е регистриран в юрисдикции с преференциален данъчен режим /стр.14 от 

документацията на участника/. 

Съгласно изискванията на Възложителя, в документацията раздел II „Технически 

спецификации“, т.2 „Критерии за подбор на участниците“, т.2.2.2. е указано, че участникът 
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следва да представи „Документи, за произход на полиетиленовите пликове с адресна 

информация за фирмата производител и фирмата вносител (с превод на български език)“. 

В документацията на участника е представено писмо от фирма DEBATIN, в което е 

посочено, че същите са производители на предпазни чанти /стр.67/, на стр.69 е представен 

документ „Потвърждение за страна на произход на предпазващи чанти, което е издадено от 

фирма HMS GmbH. Писмо – потвърждение от ANТON DEBATIN GmbH за право на 

представителство за предпазващи чанти /стр.71/. На стр.81 е представен документ от МД 

Секйрпак ГмбХ, с който се потвърждава, срока на годност на чанти.  

Съгласно изискванията на Възложителя, в документацията раздел II „Технически 

спецификации“, т.2 „Критерии за подбор на участниците“, т.2.2.6. е указано, че 

„Участниците и производителите на пликове (за ІІІ и ІV обособени позиции) да имат 

сертификат, съгласно изискванията на ISO 9001, система за управление на качеството, 

доказано с представянето на валиден сертификат, издаден от акредитиран орган или 

еквивалентен“. В офертата на участника е представен сертификат ISO 9001:2008 на 

производителя ANТON DEBATIN GmbH, като не е представен изискания сертификат за 

управление на качеството на другия посочен доставчик „МД Секйрпак ГмбХ“. 

На основание чл.54, ал.9 ППЗОП, участникът следва да представи в срок от 5 

/пет/ работни дни от датата на получаване на настоящия протокол описаните по – горе 

документи, а именно:  да се представи надлежно попълнен ЕЕДОП с посочване  в част  

част III, буква „Г“ на съответното основание за отстраняване свързано с националното 

законодателство; сертификат ISO 9001:2008 за управление на качеството на другия 

посочен доставчик „МД Секйрпак ГмбХ“; документ за произход на предлаганите 

продукти – полиетиленови пликове; документ за надлежно упълномощаване за 

представителство на производителя на полиетиленовите пликове. 

При условията на евентуалност, в случай че посочените документи за 

предпазващи чанти са идентични или сходни с предмета на настоящата поръчка, на 

основание чл.54, ал.13 ППЗОП, да се представят  разяснения, какво се разбира под 

предпазващи чанти, както и да се представят доказателства, че посочените 

предпазващи чанти са еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка. 

Този протокол е съставен на 05.05.2017 г.  На основание чл.54, ал.8 от ППЗОП 

настоящия протокол да бъде обявен в Профила на купувача на Възложителя, като 

копие от  него се изпрати на всички участници. 

На основание чл.54, ал.9 ППЗОП в срок от 5 работни дни от получаване на 

настоящия протокол участниците „ТиС Трейдинг България“ ЕООД и „ВИП 

Секюрити“ ЕООД, следва да представят допълнително документи, с които да 

отстранят установените несъответствия. 

След изтичане на срока от 5 /пет/ работни дни от получаване на протокола за 

представяне на изисканите документи от участниците, комисията ще продължи 

работата си по разглеждане на представените документи. 
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