
                                                                                                                            Утвърждавам: 

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     /П/             

/СТАНИМИР ПЕЕВ/ 

 

                                                                 ДОКЛАД 

по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 3 и чл. 106, ал. 1 ЗОП 

от комисия, назначена със Заповед № РД-09-99/06.12.2016г. и Заповед № РД-9-12/24.02.2017г. 
на Председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА 

ДРВВЗ) 

 

ОТНОСНО: разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти за участие в открита 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на едро и обновяване на 

зеленчукови и месни консерви и сухи супи” 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕЕВ, 

 

Процедурата за възлагане на обществената поръчка с предмет: ,,Доставка на едро и 

обновяване на зеленчукови консерви и сухи супи” е открита с Ваше Решение № 

5447/09.11.2016г. 
Действията по разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти в процедурата 

се извършиха от комисия, назначена с Ваша Заповед № РД-09-99/06.12.2016г. и Заповед № РД-

09-12/24.02.2017г. за удължаване срока на работата й, в следния състав:  
Председател: Мария Карабашева – главен експерт в отдел „Индустриални и хранителни 

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

и 

 Членове: 

1. Таня Русева – главен експерт в отдел „Финансови дейности” към Дирекция „Финансово 

- стопански дейности и управление на собствеността“; 

2. Цветелина Андонова – старши експерт в отдел „Маркетинг, обществени поръчки и 

продажби” към Дирекция ,,Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване”;  

3. Кристина Харискова – старши експерт в отдел „Маркетинг, обществени поръчки и 

продажби” към Дирекция ,,Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване”;  

4. Яница Юрукова – младши експерт в отдел „Индустриални и хранителни запаси” към 

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

5. Маринаантония Тончева Трандева – външен експерт от Българска агенция по 

безопасност по храните; 
6. Радостина Николова Серафимова – външен експерт от Българска агенция по 

безопасност на храните. 
 В деня на отварянето на офертите – 07.12.2016г. от 11:00 часа, със списък от същата 
дата, председателят на комисията получи от деловодството на ДА ДРВВЗ, подадените в 
определения срок (17:30 ч. на 05.12.2016г.) четири оферти за участие: 

1.Оферта с вх. № 6006/05.12.2016г. от ,,ТОДИКОНС‘‘ ЕООД, постъпила в 10:33ч.;  

2.Оферта с вх. № 6008/05.12.2016г. от „АМУРАА-КОНСЕРВ-68“ ООД, постъпила в 
13:01 ч.;  

3. Оферта с вх. № 6021/05.12.2016г. от „ИЙТ УЕЛ“ ЕАД, постъпила в 14:50 ч.;  

4. Оферта с вх. № 6022/05.12.2016г. от „ПАНДА-И.П“ ЕООД, постъпила в 14:55 ч.;  

По време на публичното заседание комисията извърши действията по чл. 54, ал. 3-5 от 
ППЗОП. В закрито заседание комисията извърши проверка на представените от участниците 
документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и 
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критериите за подбор, поставени от възложителя, като установи несъответствия в офертите на 
четиримата участници. На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП във връзка с чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от 
ППЗОП, комисията  изпрати протокол № 1 с писма с изх. №№ 470/20.01.2017г. до „АМУРА-

КОНСЕРВ-68“ ООД, 471/20.01.2017г. до „ПАНДА И.П.“ ЕООД, 472/20.01.2017г. до 

„ТОДИКОНС“ ЕООД и 473/20.01.2017г. до „ИЙТ УЕЛ“ ЕАД, като изиска  в срок до 5 (пет) 
работни дни след получаване на протокола, участниците да представят изисканите 
допълнително документи за отстраняване на констатираното несъответствие.  

В закрито заседание на 08.02.2017г., комисията в променен състав (поради отсъствие по 

обективни причини редовния член Мария Карабашева  се замества от резервния член Веселин 

Вангелов – държавен експерт в отдел „Индустриални и хранителни запаси“ към Главна 
дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси”) провери допълнително 

представените документи от участниците „АМУРАА-КОНСЕРВ-68“ ООД, „ПАНДА И.П.“ 

ЕООД и „ИЙТ УЕЛ“ ЕАД в определения от комисията срок, за съответствие с  критериите за 
подбор, поставени от възложителя. Не са постъпили допълнителни документи от участника 

,,Тодиконс‘‘ ООД в законоустановения срок, съгласно чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от Правилника 

за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП), изискани с писмо изх. № 

472/20.01.2017г., получено от участника на 24.01.2017г., а именно: попълнена липсващата в 

ЕЕДОП информация в част IV, б. „В”, т. 12, в Част IV „Заключителни положения“ от ЕЕДОП, 

информация за съответствието на участника с изискванията за икономически и финансови 

възможности и по точно за това дали изпълнява поставените в документацията за участие 
изисквания за минимален оборот и за постигнати, посочените в документацията, коефициент за 
обща и бърза ликвидност. Не е посочен обект, регистриран по чл. 12 от ЗХ за търговия на едро 

с храни от животински и от неживотински произход, с обхват на регистрацията, включващ 

всички групи храни от предмета на поръчката, издадено от съответната ОДБХ. На основание 
чл. 67, ал. 5 ЗОП участникът ,,Тодиконс‘‘ ООД не е представил  удостоверение за регистрация 
по чл. 12 ЗХ за търговия на едро, с обхват, съответстващ на поръчката, на свое име и  годишен 

финансов отчет за 2015 г. 
Въз основа на документите, представени в първоначалната оферта и предвид 

гореизложеното, комисията установи, че офертата на участника не отговаря на предварително 

обявените условия на възложителя към личното състояние и критериите за подбор в настоящата 
процедура, поради което, на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, комисията  с единодушие от своите 
членове предлага участника „ТОДИКОНС“ ЕООД за отстраняване от по-нататъшно участие в 
процедурата. 

 

След анализ на допълнително представените документи комисията констатира, че 
участникът ,,АМУРАА –КОНСЕРВ 68‘‘ ООД не отговаря на критериите за подбор, поставени 

от възложителя. В представените сертификати по ISO 9001 и ISO 22000 не са посочени 

площадките, от които ще се извършва дейността и за които участникът е представил 

удостоверения за регистрация по чл. 12 от Закона за храните. Посоченото обстоятелство 

представлява несъответствие с изискването на възложителя, посочено в раздел III.1.3 от 
обявлението за обществена поръчка -  системите по стандарт ISO 9001 или еквивалент и по 

стандарт ISO 22000 или еквивалент да са внедрени в обекта, от който ще се извършват 
доставките. Посочването на географското местоположение на площадките, за които се отнася 
сертификацията, представлява задължителен реквизит на сертификата и по двата стандарта, 
съгласно т. 8.2.2 а)  и f) от БДС EN ISO/IEC 17021-1:2015, а именно:  

т. 8.2.2 „Документите за сертификация трябва да идентифицират следното:  

а) наименованието и географското местоположение на всеки сертифициран клиент (или 

местоположението на управлението и на всяко от местоположенията на организацията 
на клиента в рамките на обхвата на сертификация, при повече от едно местоположение) 

f) обхвата на сертификация в зависимост от вида на дейностите, продуктите и 

услугите, така както са определени за всяко местоположение, без да са подвеждащи или 

двусмислени“ 

Стандартът БДС EN ISO/IEC 17021-1:2015 („Оценяване на съответствието. Изисквания 
към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление. Част 1: Изисквания 
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(ISO/IEC 17021-1:2015).”) е задължителен за изпълнение от всички  сертифициращи 

организации, издаващи сертификатите по  ISO 9001  и ISO 22000.  

На комисията са представени уверения, издадени  от дружество Глобъл груп ООД, в които 

се твърди, че сертификатите се отнасят за три обекта, както следва :1) гр.Аксаково, обл.Варна, 
местност Бахчите; 2) гр.Аксаково, обл.Варна, промишлена зона ,склад за търговия на едро с 
храни от неживотински произход и 3) гр.Варна, ул. Академик Курчатов №1, обект за 
съхранение и търговия на едро с храни.  Тези обекти не са вписани в представените 
сертификати. Посочените удостоверения не представляват част от издадените сертификати и не 
могат да заменят техни липсващи реквизити.  

Наред с изложеното Удостоверенията не са издадени от сертифициращата организацията, 
издала сертификатите (QMS Certification Service Pty Ltd.), поради което не могат да бъдат 
приети като доказателство за изпълнение на изискването, посочено в III.1.3 от обявлението за 
обществена поръчка  и т. II, буква Б,  т. 3 „Изисквания за техническите възможности и 

квалификацията на участниците“ от  Указания за попълване на оферта от участниците, а 
именно: „Системите по т. 3.2.1 и 3.2.2 следва да са внедрени в обекта, от който ще се 

извършват доставките.“  

Въз основа на подробно разгледаните допълнителни документи, както и представените в 
първоначалната оферта по отношение на вида и съдържанието им и предвид гореизложеното, 

Комисията установи, че офертата на участника не отговаря на предварително обявените 
условия на възложителя към личното състояние и критериите за подбор в настоящата 
процедура, поради което, на основание чл. 107, т.1 от ЗОП, комисията с единодушие от своите 
членове предлага за отстраняване от процедурата участника ,,АМУРАА – КОНСЕРВ 68‘‘ ООД. 

 

Въз основа на подробно разгледаните допълнителни документи, както и представените в 
първоначалната оферта по отношение на вида и съдържанието им, Комисията констатира, че 
участникът „ПАНДА-И.П“ ЕООД е представил всички изискуеми документи и същите 
покриват и доказват съответствието с изискванията на предварително обявените условия на 
възложителя към личното състояние и критериите за подбор в настоящата процедура, поради 

което комисията  с единодушие от своите членове реши да допусне до по нататъшно участие в 

процедурата офертата на участника „ПАНДА-И.П“ ЕООД. 

Въз основа на подробно разгледаните допълнителни документи, както и представените в 
първоначалната оферта по отношение на вида и съдържанието им, Комисията констатира, че 
участникът „ИЙТ УЕЛ“ ЕАД е представил всички изискуеми документи и същите покриват и 

доказват съответствието с изискванията на предварително обявените условия на възложителя 
към личното състояние и критериите за подбор в настоящата процедура, поради което 

комисията  с единодушие от своите членове реши да допусне до по нататъшно участие в 

процедурата участника „ИЙТ УЕЛ“ ЕАД с оферта с вх. № 6021/05.12.2016г. 
 На следващ етап от работата си комисията разгледа техническите предложения на 

допуснатите участници до по-нататъшно участие в процедурата и констатира, че същите са 
изготвени съгласно приложения в документацията образец и отговаря на предварително 

обявените условия на възложителя, поради което реши да допусне поради което реши да 
допусне участниците „ПАНДА И.П.“ ЕООД и „ИЙТ УЕЛ“ ЕАД до отваряне на ценовите им 

предложения. 
 

На 28.02.2017г. в публично заседание комисията в променен състав (поради отсъствие по 

обективни причини редовния член Яница Юрукова се замества от резервния член Димитър 

Филев – държавен експерт в отдел „Индустриални и хранителни запаси“ към Главна дирекция 
„Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси”) отвори и оповести ценовите 
предложения на допуснатите участници – „ПАНДА И.П.“ ЕООД и „ИЙТ УЕЛ“ ЕАД, като 

във връзка с това, на закрито заседание, класира на първо място офертата на „ИЙТ УЕЛ“ 

ЕАД и съответно офертата на „ПАНДА И.П.“ ЕООД на второ място. Ценовите 
предложения на участниците са, както следва: 

1. Участникът ,,ПАНДА И.П.“ ЕООД предлага обща цена за изпълнение на поръчката 
в размер на 406 400 (четиристотин и шест хиляди и четиристотин) лева без включен 

ДДС. 
Комисията установи, че представеното ценово предложение на участника е в рамките на 
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финансовия ресурс и прогнозна стойност, които възложителят може да осигури. 

2. Участникът ,,ИЙТ УЕЛ“ ЕАД предлага обща цена за изпълнение на поръчката в 

размер на 373 950 (триста седемдесет и три хиляди и деветстотин и петдесет) лева без 
включен ДДС. 

В закрито заседание и въз основа на обявения критерий за възлагане „най-ниска цена“, 

съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП, комисията класира офертата на „ИЙТ УЕЛ“ ЕАД на първо 

място.  

Действията на комисията от публичните и закрити заседания, резултатите от 
разглеждането и класирането на офертите се съдържат в протоколите, подписани от членовете 
на комисията, приложени към доклада. 

Комисията приключи своята работа на 28.02.2017г. с подписването на протокол № 3. 

С оглед направените констатации комисията предлага на възложителя: 
Да обяви с мотивирано решение участника „ИЙТ УЕЛ“ ЕАД за изпълнител на 

обществената поръчка с предмет: ,,Доставка на едро и обновяване на зеленчукови и месни 

консерви и сухи супи”, като със същия да бъде сключен договор за възлагането ѝ. 

На основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП представяме на Вашето внимание настоящия доклад 

за утвърждаване и за приемане работата на комисията, като прилагаме Протокол № 

1/07.12.2016г., Протокол № 2/08.02.2017г., Протокол № 3/28.02.2017г, заедно с цялата 
документация, събрана в хода на процедурата. 

Дата на съставяне на настоящия доклад: 01.03.2017г. 
 

Председател:           

                                                                                                    

                                                                                                                       /П/ 
                                                                              / Мария Карабашева /  
 

Заместващ председател:  

                                                                                                                 /П/ 
                                                                                             / Веселин Вангелов/ 

                                                                                                                             

  Членове: 

            

                                                                                                                            /П/ 
                                                                                                / Таня Русева / 

              

                                                                                                     /П/  
                            / Цветелина Андонова/ 

 

                                                                                                           /П/  
                      / Кристина Харискова/ 

 

                                                                                                               /П/ 
                                                                                             / Яница Юрукова/ 

 

                                                                                                                 /П/ 
                                                                                             / Димитър Филев / 

  

                                                                                                                  /П/ 
                                                                                             / Маринаантония Тончева Трандева / 

 

                                                                                                                      /П/ 
                                                                                             / Радостина Серафимова/ 


