
П Р О Т О К О Л  № 2 

 

 

Днес, 02.09.2015г. в гр. София, в административната сграда на Държавна 

агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), ет. 1, стая № 102, в 

14:00 ч. комисия, назначена със Заповед № РД-09-50/11.08.2015г. на Председателя на 

Агенцията в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кристина Харискова – младши експерт в отдел „Маркетинг, 

обществени поръчки и продажби” към дирекция „Обществени поръчки, продажби и 

информационно осигуряване“ 

 

и 

 

ЧЛЕНОВЕ:  

1. Димитър Филев – държавен експерт в отдел „Индустриални и хранителни 

запаси” към Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни 

запаси”; 

2. Мариола Виткина – държавен експерт в отдел „Финансови дейности“ към 

дирекция „Финансови дейности и управление на собствеността“ – резервен член на 

мястото на Татяна Метровска – главен експерт в отдел „Финансови дейности“ към 

дирекция „Финансови дейности и управление на собствеността“; 

3. Ива Георгиева – главен експерт в отдел „Индустриални и хранителни запаси” 

към Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси”; 

4. Снежана Парушева - юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване 

към дирекция „Административно-правно обслужване и европейска координация“ 

 

се събра, за да разгледа представените допълнителни документи за участие в 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и 

обновяване на сухи супи”, открита с Решение № 3903/13.07.2015г. на Председателя на 

Агенцията.  

 

I. С писмo с изх. № 4339/18.08.2015г. и приложен към него Протокол № 1 от 

13.08.2015г., на основание чл. 68, ал. 8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), от 

участника “Ес енд Ди Корпорейшън“ ЕООД е изискано да представи следните 

документи в срок от 5 работни дни: 

1.1. Декларация, съгласно Раздел IV, б. Б, т. 4.1., т. 5.1. от Приложение № 1 от 

утвърдената документация за участие, съдържаща списък на доставките, които са 

еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 

три години, считано от датата на подаване на офертите, с посочване на стойностите, 

датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка и услуга – 

удостоверения, издадени от получателите, с номер на Решение за откриване, който 

отговаря на номера на Решението за откриване на настоящата процедура; 

1.2. Декларация, съгласно Раздел IV, б. Б, т. 4.1., т. 5.3. от Приложение № 1 от 

утвърдената документация за участие, съдържаща списък на всички транспортни 

средства, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, с разрешително за 

превоз на хранителни продукти, с посочен номер на Решение за откриване, който 

отговаря на номера на Решението за откриване на настоящата процедура; 

1.3. Документи, с които се доказва, че участник, който не е производител на 

стоките - предмет на обществената поръчка, има право да предлага стоки на 

производителя (оторизационни писма, дистрибуторски договори, заверена 



спецификация за съответната година или пълномощно за осъществяване на 

посредническа търговска дейност /в оригинал или заверено копие/), съгласно 

изискванията на Раздел IV, б. Б, т. 4.1., т. 2 от Приложение № 1 от утвърдената 

документация за участие; 

1.4. Оригинален документ за внесена банкова гаранция за участие в процедурата 

или копие на документ за внесена гаранция под формата на парична сума, съгласно 

изискванията на Раздел III, т. 1 и Раздел IV, б. Б, т. 4.1., т. 3 от Приложение № 1 от 

утвърдената документация за участие. 

 

В указания срок, изисканите документи са представени с писма с вх. № 

4339/24.08.2015г. и № 4339/25.08.2015г., с което е изпълнено изискването на чл. 68, ал. 

9 от ЗОП. 

 

Комисията установи, че участникът „Ес енд Ди Корпорейшън” ЕООД е 

представил всички документи, изискуеми съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП и раздел IV, 

буква Б, т. 4.1. от Приложение № 1 на утвърдената документация за участие в 

процедурата, същите са в изискуемата форма и съответстват на изискванията за подбор 

на възложителя. 

 

В тази връзка, Комисията единодушно реши:  
Допуска “Ес Енд Ди Корпорейшън“ ЕООД до по-нататъшно участие в 

откритата процедура. 

 

II. С писмo с изх. № 4340/18.08.2015г. и приложен към него Протокол № 1 от 

13.08.2015г., на основание чл. 68, ал. 8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), от 

участника ЕТ „ФАНТАСТИКА 95-ГЕОРГИ ЦАНКОВ“ е изискано да представи 

следните документи в срок от 5 работни дни:  

2.1. Доказателства за извършените доставки и услуги, съгласно Раздел IV, б. Б, т. 

4.1., т. 5.1., изр. 2 - „Доказателство за извършената доставка или услуга се предоставя 

под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или 

чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката 

или услугата.“; 

2.2. Документи, с които се доказва, че участник, който не е производител на 

стоките - предмет на обществената поръчка, има право да предлага стоки на 

производителя (оторизационни писма, дистрибуторски договори, заверена 

спецификация за съответната година или пълномощно за осъществяване на 

посредническа търговска дейност /в оригинал или заверено копие/), съгласно 

изискванията на Раздел IV, б. Б, т. 4.1., т. 2 от Приложение № 1 от утвърдената 

документация за участие; 

2.3. Оригинален документ за внесена банкова гаранция за участие в процедурата 

или копие на документ за внесена гаранция под формата на парична сума, съгласно 

изискванията на Раздел III, т. 1 и Раздел IV, б. Б, т. 4.1., т. 3 от Приложение № 1 от 

утвърдената документация за участие; 

 

В указания срок, изисканите документи са представени с писмо с вх. № 

4340/26.08.2015г., с което е изпълнено изискването на чл. 68, ал. 9 от ЗОП. 

Участникът е представил, съгласно изискванията на Раздел IV, б. Б, т. 4.1., т. 2 от 

Приложение № 1 от утвърдената документация за участие, оторизационно писмо от   

производителя „САМС-97“ ООД, с което „САМС-97“ ООД упълномощава ЕТ 

„ФАНТАСТИКА 95-ГЕОРГИ ЦАНКОВ“ да предлага, разпространява и доставя 

всички негови продукти. Поради това, че продуктите не са конкретизирани и като 



основна икономическа дейност на дружеството е записана „Пакетиране и търговия с 

подправки“, не става ясно дали „САМС-97“ ООД произвежда сухи супи. 

В тази връзка и на основание чл. 68, ал. 11, т. 1 от ЗОП, Комисията извърши 

проверка, като изпрати по електронна поща запитване до „САМС-97“ ООД, на което, в 

отговор, бе разяснено от г-жа Метакса Сербезова – представител на дружеството, че 

същото не произвежда и не предлага сухи супи (полученият отговор по електронна 

поща е неразделна част от настоящия протокол). 

Предвид гореизложеното, представянето на оторизационно писмо от 

производител, който не произвежда сухи супи – предмет на настоящата обществена 

поръчка, а подправки, представлява подаване на невярна информация пред 

Възложителя, с цел доказване на съответствието на кандидата с обявени от 

Възложителя критерии за подбор. 

 

  С оглед на това и на основание чл. 69, ал. 1, т. 5, Комисията единодушно реши: 

  Предлага за отстраняване от по-нататъшно участие в обществената поръчка 

участника ЕТ „ФАНТАСТИКА 95-ГЕОРГИ ЦАНКОВ“. 

 

Определя дата за отваряне на ценовата оферта на допуснатия участник „Ес енд Ди 

Корпорейшън“ ЕООД – 08.09.2015г. в 11.00 ч. в заседателната зала на 1 етаж в 

административната сграда на ДА ДРВВЗ, за което, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, в 

Профила на купувача ще бъде публикувано съобщение. Съгласно чл. 69а, ал. 1 от ЗОП, 

пликът с цената, предлагана от участника ЕТ „ФАНТАСТИКА 95-ГЕОРГИ 

ЦАНКОВ“, чиято оферта не отговаря на изискванията на Възложителя, няма да бъде 

отворена. 
 

 

     02.09.2015г.                                                                  Председател:           

      гр. София                                                                                              

                                                                                                                       (П) 

                                                             /Кристина Харискова/ 

                  

                                                                                                                    Членове: 

            

                                                                                                                      (П) 

                                                                                                 /Димитър Филев/ 

            

  

                                                                                                                     (П) 

                                        /Мариола Виткина/ 

   

 

                                                                                                                       (П) 

                        /Ива Георгиева/ 

 

                                                                                                          

                                                                                                                      (П) 

 

                                                                                                       /Снежана Парушева/ 
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