
 П Р О Т О К О Л  № 1 

  

от заседание на комисия, назначена със Заповед № РД-09-99/06.12.2016г. на Председателя 
на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), със задача да 
разгледа, оцени и класира получените 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”  

  

I.  В изпълнение на Заповед № РД-09-99/06.12.2016г. г. на Председателя на ДА ДРВВЗ на 
07.12.2016г. в гр. София, в административната сграда на Централно управление на ДА ДРВВЗ, 

ул. „Московска” № 3 в 11:00 ч. се събра комисия 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. 
Председателят на комисията откри заседанието, като запозна присъстващите със състава 

на комисията, съгласно заповедта за назначаването ѝ, и със списъка на постъпилите в 

деловодството на ДА ДРВВЗ в посочения в обявлението срок оферти, както следва:  
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.;  

След обявяване на списъка с постъпилите оферти, в съответствие с изискването на чл. 103, 

ал. 2 от ЗОП, членовете на комисията подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 51, ал. 8 

и ал. 13 от ППЗОП.   

На публичното заседание присъстваха г-жа Ирина Браниславова – управител на „ПАНДА-

И.П“ ЕООД и г-жа Елза Янева – изпълнителен директор на „ИЙТ УЕЛ“ ЕАД. 

II. Съобразно изискванията на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията отвори офертите по реда 
на тяхното постъпване:  

 

1. Председателят на комисията констатира, че офертата на „Тодиконс“ ООД е подадена в 

запечатана непрозрачна опаковка съгласно чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, с ненарушена цялост, 
надписана съгласно изискванията на възложителя. Председателят на комисията отвори 

опаковката и оповести съдържанието ѝ като констатира, че офертата на участника съдържа 
документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и 



отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ,,Предлагани ценови параметри“. Трима от 
членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис ,,Предлагани 

ценови параметри“ на участника. 
 Съгласно приложената декларация за конфиденциалност – Образец № 7, законният 

представител на участника е посочил, че в подадената оферта за участие в процедурата за 
възлагане на обществената поръчка се съдържа конфиденциална информация (техническа или 

търговска тайна), отнасяща се до техническите характеристики и протоколите от изпитване от 
акредитирана лаборатория за всеки продукт от предмета на поръчката, поради което, на 
основание чл. 102 от ЗОП, изисква от възложителя да не я разкрива.  

Предвид това, комисията прие, че, тъй като участникът се позовава на конфиденциалност 
по отношение на предложения от офертата си, които не подлежат на оценяване, съответната 
информация няма да бъде разкривана. Частта от техническото предложение, съдържаща 
информация, която участникът не е посочил като конфиденциална и плика с надпис 
,,Предлагани ценови параметри“ на ,,Тодиконс‘‘ ООД бяха подписани от представителя на 
участника „ПАНДА-И.П“ ЕООД – г-жа Ирина Браниславова. 

2. Председателят на комисията констатира, че офертата на ,,АМУРАА –КОНСЕРВ 68‘‘ 

ООД  е подадена в запечатана непрозрачна опаковка, съгласно чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, с 
ненарушена цялост, надписана съгласно изискванията на възложителя.  

Председателят на комисията отвори опаковката и оповести съдържанието ѝ като 

констатира, че офертата на участника съдържа документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от 
ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с 
надпис ,,Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на комисията подписаха 
техническото предложение и плика с надпис ,,Предлагани ценови параметри“ на участника. 
Съгласно изискванията на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, председателят на комисията покани един от 
присъстващите представители на другите участници да подпишат техническото предложение и 

плика с надпис ,,Предлагани ценови параметри“. Техническото предложение и плика с надпис 
,,Предлагани ценови параметри“ на,,АМУРАА –КОНСЕРВ 68‘‘ ООД бяха подписани от 
представителя на участника „ПАНДА-И.П“ ЕООД – г-жа Ирина Браниславова.  

3. Председателят на комисията констатира, че офертата на „ИЙТ УЕЛ“ ЕАД е подадена в 

запечатана непрозрачна опаковка съгласно чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, с ненарушена цялост, 
надписана съгласно изискванията на възложителя. Председателят на комисията отвори 

опаковката и оповести съдържанието ѝ, като констатира, че офертата на участника съдържа 
документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и 

отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ,,Предлагани ценови параметри“. Трима от 
членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис ,,Предлагани 

ценови параметри“ на участника. Съгласно изискванията на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, 

председателят на комисията покани един от присъстващите представители на другите 
участници да подпишат техническото предложение и плика с надпис ,,Предлагани ценови 

параметри“. Техническото предложение и плика с надпис ,,Предлагани ценови параметри“ на 
,,ИЙТ УЕЛ‘‘ ЕАД бяха подписани от представителя на другия участник „ПАНДА-И.П“ ЕООД 

- г-жа Ирина Браниславова. 
 4. Председателят на комисията констатира, че офертата на „Панда ИП“ ЕООД е подадена 

в запечатана непрозрачна опаковка съгласно чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, с ненарушена цялост, 
надписана съгласно изискванията на възложителя. Председателят на комисията отвори 

опаковката и оповести съдържанието ѝ като констатира, че офертата на участника съдържа 
документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и 

отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ,,Предлагани ценови параметри“. Трима от 
членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис ,,Предлагани 

ценови параметри“ на участника. Съгласно изискванията на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, 

председателят на комисията покани един от присъстващите представители на другите 
участници да подпишат техническото предложение и плика с надпис ,,Предлагани ценови 



параметри“. Техническото предложение и плика с надпис ,,Предлагани ценови параметри“ на 
,,Панда ИП‘‘ ЕООД бяха подписани от представителя на другия участник „ИЙТ УЕЛ“ ЕАД - 

г-жа Елза Янева. 
 

 След извършване на гореописаните действия публичната част от заседанието на 
комисията приключи.  

 

II. На 05.01.2017г. в закрито заседание комисията продължи своята работа, като разгледа 
представените от участниците документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, в 
резултат на което бе установено следното:  

1. Офертата на ,,Тодиконс‘‘ ООД съдържа попълнен ЕЕДОП, подписан от управителя на 
дружеството. Попълнени са полетата с информацията, приложима към настоящата обществена 
поръчка, като е декларирана липса на основания за отстраняване и съответствие с изискванията 
към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.   

В попълнения от участника ЕЕДОП се съдържат следните пропуски: 

- В част IV, б. „А”, т. 1 е посочено удостоверение за регистрация на обект за търговия 
на едро № 01701/12.01.2012 г., издадено от ОДБХ Пловдив. Цитираното удостоверение е 
представено с офертата на участника. От текста му е видно, че същото е за „обект със 
странична, локална и ограничена дейност, с преобладаваща търговия на дребно и храни от 
животински и/или неживотински произход”. Така посочения обект със странична, локална и 

ограничена дейност, с преобладаваща търговия на дребно и храни от животински и/или 

неживотински произход не отговаря на изискването на възложителя участникът да притежава 
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.    

- В представеният от участника ЕЕДОП липсват т. 1-4 от б. Б „Икономическо и 

финансово състояние” на част IV от образеца (не е представена страница от образеца на 
ЕЕДОП). Липсва 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. 

- В част IV, б. „В”, т. 12  не е попълнена от участника; 
- В Част IV „Заключителни положения“ от ЕЕДОП, участникът не е попълнил 

изисканата информация, като не е посочил: съответната част, раздел/точка/ за получаване 
достъп до документите от възложителя;  

  На основание чл. 104, ал. 4 ЗОП участникът ,,Тодиконс‘‘ ООД  следва в срок от пет 
работни дни да предостави следната информация: 

-  Да представи попълнена липсващата в ЕЕДОП информация в част IV, б. „В”, т. 12   

- Да представи попълнена липсващата в ЕЕДОП информация в Част IV „Заключителни 

положения“ от ЕЕДОП 

- Да посочи 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.    

- Да представи попълнена липсващата в 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. Следва да 
се представи попълнена коректно посочената част от ЕЕДОП. 

 

На основание чл. 67, ал. 5 ЗОП участникът ,,Тодиконс‘‘ ООД следва в срок от пет работни 

дни да представи още: 



- Удостоверение за регистрация по чл. 12 ЗХ за търговия на едро, с обхват, 
съответстващ на поръчката, на свое име. 

- Да представи годишен финансов отчет за 2015 г.  
 

2. Офертата на ,,АМУРАА–КОНСЕРВ-68‘‘ ООД съдържа попълнен ЕЕДОП, подписан от 
управителя на дружеството. Попълнени са полетата с информацията, приложима към 

настоящата обществена поръчка, като е декларирана липса на основания за отстраняване и 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя.   

В попълнения от участника ЕЕДОП се съдържат следните пропуски: 

- В част I от ЕЕДОП не е извършена индивидуализация на обществената поръчка, не е 
посочен възложителят на поръчката, а мястото на доставка (складова база Синдел); 

- В част IV, б. „В” Технически и професионални способности, т. 4 участникът е 
цитирал НАССР сертификат № 006-00151Н от 09.08.2016 г. Не е посочен сертификат за 
въведена система за управление на безопасността на храните по стандарт ISO 22000: 2005 или 

еквивалентна, каквото изискване за подбор се съдържа в документацията за участие.  
С офертата на участника ,,АМУРАА–КОНСЕРВ-68‘‘ ООД е представен посочения по-

горе НАССР сертификат № 006-00151Н от 09.08.2016 г.  
С офертата на участника е представен още цитирания в ЕЕДОП сертификат за одобрение 

№ 006-00151-Q по стандарт ISO 9001:2008 за обект, находящ се на адрес ул. Под игото № 39А, 

гр. Варна. В ЕЕДОП не е посочен друг сертификат по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент, 
който да доказва въведена система за управление на качеството за обектите за производство и 

търговия с храни, посочени в част IV, б. „В” Технически и професионални способности, т. 9. 

- В част IV, б. „В” Технически и професионални способности, т. 9 участникът е 
посочил три обекта, които ще бъдат на негово разположение за изпълнение на поръчката, а 
именно: гр. Аксаково, обл. Варна, местност Бахчите, обект за производство на зеленчукови и 

плодови консерви; гр. Аксаково, обл. Варна, Промишлена зона, склад за търговия на едро с 
храни от животински произход и гр. Варна, ул. „Академик Курчатов“ № 1, обект за съхранение 
и търговия на едро с храни.  

В представените сертификати по сертификат за одобрение № 006-00151-Q по стандарт 
ISO 9001:2008 и № 006-00151Н от 09.08.2016 г. по НАССР, посочените в ЕЕДОП обекти не са 
включени.  

 

На основание чл. 104, ал. 4 ЗОП участникът ,,АМУРАА –КОНСЕРВ 68‘‘ ООД  следва да 
предостави в срок от пет работни дни следната информация: 

- В част I от ЕЕДОП да се идентифицира точно обществената поръчка и да се посочи 

коректно названието на възложителя; 
 

- В част IV, б. „Г” „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично 

управление“ от ЕЕДОП да се посочи наличие на сертификат/и за въведена система за 
управление на качеството по ISO 9001: 2008 и за управление за безопасността на храните по 

стандарт ISO 22000: 2005 или еквивалентна, внедрени в обекта/ тите, от който ще се извършват 
доставките. 

 

- В Част IV „Заключителни положения“ от ЕЕДОП, участникът не е попълнил 

изисканата информация, като не е посочил: 1. възлагащият орган или възложителя, съгласно 

част. I, раздел А; 2. съответната част, раздел/точка/ за получаване достъп до документите от 
възложителя; 3. кратко описание на процедурата за възлагане на обществената поръчка 

На основание чл. 67, ал. 5 ЗОП да представи в срок от пет работни дни още: 
- сертификат за въведена система за управление на безопасността на храните по стандарт 

ISO 22000: 2005 или еквивалентна, внедрена в обекта, от който ще се извършват доставките; 



- сертификат за въведена система за за управление на качеството  по стандарт ISO 

9001:2008 или еквивалент, внедрена в обекта, от който ще се извършват доставките; 
 

3. Офертата на ,,ИЙТ УЕЛ‘‘ ЕАД съдържа попълнен ЕЕДОП, подписан от управителя на 
дружеството. Попълнени са полетата с информацията, приложима към настоящата обществена 
поръчка, като е декларирана липса на основания за отстраняване и съответствие с изискванията 
към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.  

В попълнения от участника ЕЕДОП се съдържа следния пропуск: 

В част III, б. „В”  не е отговорил на въпроса дали е извършил тежко професионално 

нарушение.  
   

На основание чл. 104, ал. 4 ЗОП участникът ,,ИЙТ УЕЛ‘‘ ЕАД следва в срок от пет 
работни дни да предостави следната информация: 

- Попълнена коректно посочената част от ЕЕДОП /част III, б. „В” /; 

- Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 

131449898, представлявано от Елза Стойкова Янева, съвет на директорите – Найден Иванов 

Караиванов, Любов Евгениева Василкова и Елза Стойкова Янева и едноличен собственик на 
капитала – „Легес Консулт“ ЕООД, ЕИК 831288359, с управител Аделин Колев Атанасов.  

Съгласно чл. 40, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ППЗОП, всички лица, които представляват участника, 
членовете на неговите управителни и надзорни органи и други лица, които имат правомощия да 
упражняват контрол при вземането на решения от тези органи, следва да декларират, че няма 
пречки пред участието им в настоящата процедура. В тази връзка, Комисията реши да 
предостави възможност на участника, в срок от 5 работни дни, да представи подписан от 
горецитираните лица ЕЕДОП за осигуряване на информация за задължените лица по чл. 40 от 
ППЗОП. В случай че е налице необходимост от защита на личните данни или различие в 

обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията се попълва в отделен ЕЕДОП за 
всяко или някое от горецитираните лица. 

 

На основание чл. 67, ал. 5 ЗОП участникът следва да представи в срок от пет работни дни 

документите, които не са налични в публичните регистри, а именно: 

- Удостоверение за регистрация по чл. 12 ЗХ за търговия на едро, с обхват, 
съответстващ на поръчката, на свое име. 

- Да представи годишен финансов отчет за 2015 г. 
- Да представи валидни сертификати за въведена система за управление на качеството по 

ISO 9001: 2008 и за управление за безопасността на храните по стандарт ISO 22000: 2005 или 

еквивалентна, внедрени в обекта/ тите, от който ще се извършват доставките. 
4. Офертата на ,,Панда И.П.‘‘ ЕООД съдържа попълнен ЕЕДОП, подписан от управителя 

на дружеството. Попълнени са полетата с информацията, приложима към настоящата 
обществена поръчка, като е декларирана липса на основания за отстраняване и съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Не се 
констатират пропуски в представения ЕЕДОП, но на основание чл. 67, ал. 5 ЗОП участникът 
следва да представи в срок от пет работни дни документите, които не са налични в публичните 
регистри, а именно: 

- Удостоверение за регистрация по чл. 12 ЗХ за търговия на едро, с обхват, 
съответстващ на поръчката, на свое име. 

-  Да представи годишен финансов отчет за 2015 г. 
-  Да представи валидни сертификати за въведена система за управление на качеството 

по ISO 9001: 2008 и за управление за безопасността на храните по стандарт ISO 22000: 2005 или 

еквивалентна, внедрени в обекта/ тите, от който ще се извършват доставките. 
 



III. След извършеното разглеждане на документите на участниците, свързани с личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, с оглед на установеното 

несъответствие в офертата на участниците: ,,Тодиконс‘‘ ООД, ,,АМУРАА–КОНСЕРВ-68‘‘ 

ООД, ,,ИЙТ УЕЛ‘‘ ЕАД и ,,Панда И.П.‘‘ ЕООД на основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП във връзка с 
чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, комисията реши да изпрати настоящия протокол до всички 

участници, като  в срок до 5 (пет) работни дни след получаване на протокола посочените 
участници следва да представят изисканите допълнително документи, описани по-горе.   

 

Председателят на комисията ще насрочи следващото заседание след получаване на 
изисканите допълнително документи от участниците или след изтичане на определения за 
представянето им срок   

   

           Председател:           

                                                                                                                       

           /П/ 

                                                                         /Мария Карабашева/ 
                  

                                                                                                                     Членове:                                                     
            

           /П/ 

                                                                                                                /Таня Русева/ 
            

           /П/ 

                                   /Цветелина Андонова/ 
                                                                                                                 

           /П/ 

                                                                                           /Кристина Харискова/  
                                 

           /П/ 

                        /Яница Юрукова/ 
                                                                                                                     

           /П/ 

                                                                                   /Маринаантония Трандева/  
                                                                                                                   

           /П/ 

                                                                                       /Радостина Серафимова/  
 


