
  1/6 

 

П Р О Т О К О Л   №   1  

Днес, 10.07.2015г. в гр. София, в заседателната зала на 1 етаж в административната 

сграда на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), адрес: 

ул. „Московска” № 3, в 11.00 ч. комисия, назначена със Заповед № РД-10-252/30.06.2015г. на 

Председателя на агенцията, в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лили Рангелова – началник отдел „Човешки ресурси, канцелария и 

архив” към Дирекция „Административно-правно обслужване и европейска координация“ 

и 

ЧЛЕНОВЕ: 

           1. Мариола Виткина – държавен експерт в отдел „Финансови дейности” към Дирекция 

„Финансово-стопански дейности и управление на собствеността” 

           2. Койна Харбова – главен юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване” към 

Дирекция „Административно-правно обслужване и европейска координация“ 

           3. Десислава Дамянова – младши експерт в отдел „Човешки ресурси, канцелария и 

архив” към Дирекция „Административно-правно обслужване и европейска координация“ 

           4. Стефка Бозова – младши експерт в отдел „Маркетинг, обществени поръчки и 

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

се събра, за да отвори постъпилите оферти за участие в обществена поръчка чрез 

публична покана с предмет: „Доставка на лични предпазни средства и специално работно 

облекло за нуждите на „Държавна агенция държавен резерв и военновременни запаси (ДА 

ДРВВЗ)” 

 

 В определения с публичната покана № 3639/30.06.15г. срок, в деловодството на  ДА 

ДРВВЗ, е постъпила само една оферта с вх. №  3831/09.07.2015г. от „БУЛТЕКС 99” ООД. 

 

След като се установи, че комисията е в пълен състав, всички членове попълниха 

декларации на основание чл. 101г, ал. 2 във вр. с чл. чл. 35, ал. 1, т. 2 – 4 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП).  

На заседанието на комисията не присъства представител на участника. 

 

Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „БУЛТЕКС 99” ООД и 

установи следното:  

 Участникът е представил офертата си в запечатан непрозрачен плик, с което е изпълнил 

изискването на чл. 57, ал. 1 от ЗОП. Комисията отвори постъпилата оферта и изчете 

представените документи. На основание чл. 101 г, ал. 3 от ЗОП, комисията обяви ценовото 

предложение на участника и продължи с разглеждането на представените с офертата 

документи, като установи следното: 

 Участникът е представил оферта, която не съдържа всички изискуеми документи, 

посочени в раздел II, буква Б от Приложение № 1 от документацията за участие към 

публичната покана, поради което на основание чл. 101 г, ал. 1 от ЗОП, във вр. с чл. 58, ал. 5 от 

Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки, продажби на държавни резерви и 

военновременни запаси и запаси по ЗЗНН, утвърдени със Заповед № РД-10 259/19.09.14г., 

публикувани в Профила на купувача, на интернет страницата на ДА ДРВВЗ, комисията указва 

на участника да представи в срок от 5 работни дни от получаване на настоящия протокол, 

следните документи: 
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I. ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА 

 

 

За позиция № 1 от техническата спецификация – Шапка студозащитна: 

 

1. участникът следва да представи актуален сертификат или друг еквивалентен 

документ, удостоверяващ качеството на предлагания продукт и съответствието му с 

посочените в спецификацията изисквания. 

  

За позиция № 2 от техническата спецификация – Ръкавици студозащитни с 5 пръста: 

 

1. участникът е представил документи, отнасящи се до ръкавици срещу механични 

рискове, но не и такива касаещи студозащитни ръкавици, поради което следва да представи 

сертификати или други еквивалентни документи, удостоверяващи качеството на предлаганите   

студозащитни ръкавици.    

  

За позиция № 3 от техническата спецификация – Лицев щит за заварчик: 

 

1. актуален сертификат или друг еквивалентен документ, удостоверяващ качеството на 

продукта и съответствието му с посочения в спецификацията стандарт – EN 175 и СЕ 

маркировка; 

2. участникът следва да уточни и дали предлаганият продукт разполага със сменяеми 

филтри. 

 

За позиция № 4 от техническата спецификация – Защитни очила – панорамни: 

 

1. участникът следва да уточни дали представеният сертификат за изследване от дата 

22.04.2009г. е валиден и към настоящия момент, като в случай че не е -  да се представи 

валиден сертификат или друг еквивалентен документ, с който се доказва съответствието на 

продукта с посочените в спецификацията стандарти – СЕ маркировка и EN 161. 

  

 

За позиция № 5 от техническата спецификация – Ударозащитна каска: 

  

1. участникът следва да уточни дали представеният сертификат за изследване на типа от 

дата 16.03.2010г. е валиден към настоящия момент, като в случай че не е – да представи 

валиден сертификат или друг еквивалентен документ, с който се доказва съответствието на 

продукта с посочените в спецификацията стандарти – СЕ маркировка, EN 397. 

 

 

За позиция № 6 от техническата спецификация – Антифони външни: 

 

1. участникът следва да уточни дали представеният сертификат за изследване от дата 

11.08.2004г. е валиден към настоящия момент, като  в случай че не е – да представи валиден 

сертификат или друг еквивалентен документ, с който се удостоверява качеството на продукта 

и съответствието му с посочения в спецификацията стандарт – EN352 -1. 

2. участникът следва да уточни защо представя техническа характеристика за антифони 

със средна норма за заглушаване 23 dB, при посочена от Възложителя -  25 dB и да декларира, 

че ако бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, ще доставя антифони със средна 

норма за заглушаване 25 dB. 
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За позиция № 7 от техническата спецификация – Защитни ръкавици с 5 пръста – срещу 

механични въздействия:  

  

 1. участникът следва да уточни дали представеният сертификат за изпитване от дата 

24.01.2005 г. е действащ и към настоящия момент, като в случай че не е – да представи 

валиден сертификат или друг еквивалентен документ, с който се доказва съответствието на 

продукта с посочените в спецификацията стандарти – СЕ маркировка, EN 420 и EN 388. 

 

За позиции № 8 и 9 от техническата спецификация – Диелектрични боти – 42 и 43 размер: 

 

 1. представеният сертификат за съответствие е валиден до 28.01.2015г., поради което 

участникът следва да представи актуален сертификат или друг еквивалентен документ, с 

който се удостоверява качеството на предлагания  продукт.   

 

За позиция № 10 от техническата спецификация – Диелекрично килимче:  

 

1. представеният от участника протокол от изпитване е валиден до 10.05.2009 г., поради 

което участникът следва да представи актуален сертификат или друг еквивалентен документ, 

с който се удостоверява качеството на предлагания  продукт.   

 

За позиция № 11 от техническата спецификация – Диелектрични ръкавици: 

 

 1. участникът е представил протокол за контрол на електрозащитни средства, валиден 

до 30.12.2012г., поради което комисията не приема така представения документ. 

2. участникът следва да уточни дали представените сертификат за изследване от 2007 г., 

и сертификат за контрол от 2009г. са валидни и към настоящия момент, като в случай че не са 

– да представи валидни такива, с които да се удостовери, че предлаганият продукт отговаря 

на стандарта EN 60903. 

 

За позиция № 12 от техническата спецификация – Изолиращи щанги: 

 

1. участникът следва да представи валиден сертификат или друг еквивалентен 

документ, с който се доказва съответствието на продукта с посочените в спецификацията 

стандарти – СЕ маркировка и  EN 61235; 

2. участникът следва да допълни представения с офертата каталог, като добави на 

хартиен носител изображение на позиция № 12 от спецификацията. 

 

За позиция № 13 от техническата спецификация – Костюм за заварчици: 

 

1. участникът е представил сертификат за изследване на типа от дата 23.11.2006 г. за 

съответствие на продукта със стандарта EN 470-1: 1995, поради което следва да представи 

валиден сертификат или друг еквивалентен документ, с който се доказва съответствието на 

продукта с посочените в спецификацията изисквания и стандарти –  импрегниран плат и 

кожа,  стандарт EN ISO 11611. 

 

За позиция № 14 от техническата спецификация – Гамаши за заварчици: 

 

 1. участникът следва да представи валиден сертификат или еквивалентен документ, с 

който да удостовери качеството на предлагания продукт и съответствието му с изискванията в 

техническата спецификация.  
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Гамашите следва да бъдат от велур, а не както е посочено в техническата 

характеристика – от естествена кожа. 

 

За позиция № 15 от техническата спецификация – Прахозащитна полумаска със сменяеми 

филтри – твърди частици: 

 

 1. участникът е представил сертификат за проверка от дата 02.02.1999 г. и декларация за 

съответствие от 20.04.2009г., които комисията единодушно не приема за актуални, поради 

което изисква от участника да представи актуален сертификат или друг еквивалентен 

документ, удостоверяващ съответствието на продукта със посочените в спецификацията 

изисквания – филтри за частици – клас Р3 съгласно EN 143, а не както е посочено в 

техническата характеристика на представения продукт – филтри за частици Р1. 

2. участникът следва да допълни представения с офертата каталог, като добави на 

хартиен носител изображение на позиция № 15 от спецификацията. 

 

За позиция № 16 от техническата спецификация – Защитни ръкавици с 5 пръста (срещу 

химични въздействия):  

 

 1. участникът следва да уточни дали представеният сертификат за проверка тип ЕС от 

2009г. е валиден и към настоящия момент, като в случай че не е – да представи валиден 

сертификат или друг еквивалентен документ, с който се доказва съответствието на продукта с 

посочените в спецификацията изисквания. 

2. участникът следва да допълни представения с офертата каталог, като добави на 

хартиен носител изображение на позиция № 16 от спецификацията.  

 

За позиция № 17 от техническата спецификация – Защитни ръкавици  с 5 пръста за заварчици: 

 

 1. участникът следва да уточни дали представеният сертификат за изпитване тип ЕС от 

дата 22.04.2004г. е валиден и към настоящия момент, като в случай че не е – да представи 

валиден сертификат или друг еквивалентен документ, удостоверяващ качеството на 

предлагания продукт. 

2. участникът следва да допълни представения с офертата каталог, като добави на 

хартиен носител изображение на позиция № 17 от спецификацията.  

 

За позиция № 18  от техническата спецификация – Полумаска със сменяеми газови филтри: 

 

1. участникът следва да представи актуален сертификат или друг еквивалентен 

документ, удостоверяващ съответствието на продукта с посочените в спецификацията 

изисквания – филтри за органични газове – клас А3 съгласно EN 141. 

 

За позиция № 19  от техническата спецификация – Полумаска със сменяеми филтри: 

 

1. участникът следва да представи актуален сертификат или друг еквивалентен 

документ, удостоверяващ съответствието на продукта с посочените в спецификацията 

изисквания – филтри за органични химични съединения (без живак), вкл. Прах – клас А3 

съгласно EN 141. 
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II. ЛЯТНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО 

 

За позиции № 1  и 2 от техническата спецификация –  Работен костюм, състоящ се от яке и 

панталон: 

 

1. участникът следва да допълни представения с офертата каталог, като добави на 

хартиен носител изображение на позиции № 1 и 2 от спецификацията. 

 

За позиции № 3  и 4 от техническата спецификация –  Работна престилка: 

 

1. участникът следва да допълни представения с офертата каталог, като добави на 

хартиен носител изображение на позиции № 3 и 4 от спецификацията.  

 

За позиции № 5  и 6 от техническата спецификация – Лятна шапка с козирка: 

 

1. участникът следва да представи актуален сертификат или друг еквивалентен 

документ, удостоверяващ качеството на продукта и съответствието му с посочения в 

спецификацията стандарт – БДС  EN ISO 13688: 2013. 

 

 

III. СПЕЦИАЛНО  РАБОТНО ОБЛЕКЛО – ЗИМНО 

 

За позиции № 1 и 2 от техническата спецификация – Полушуба (студо и влагозащитна): 

 

 1. участникът следва да допълни представения с офертата каталог, като добави на 

хартиен носител изображение на позиции № 1 и 2 от спецификацията.  

 

За позиции № 3 и 4 от техническата спецификация –Защитен работен костюм: 

 

1. участникът следва да допълни представения с офертата каталог, като добави на 

хартиен носител изображение на позиции № 3 и 4 от спецификацията.  

 

 

IV. РАБОТНИ ОБУВКИ/БОТУШИ 

 

За позиции № 5 и 6 от техническата спецификация – Боти (студо- влагозашитни, 

противохлъзгащи): 

 

1. участникът следва да уточни дали представеният сертификат за изпитване от дата 

11.12.2006 г. е валиден и към настоящия момент, като в случай че не е – да представи 

актуален сертификат или друг еквивалентен документ, удостоверяващ качеството на 

предлагания продукт и съответствието му с изискванията, посочени в спецификацията. 
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Участникът следва да представи изисканите по-горе документи в  срок от пет работни 

дни от получаване на настоящия  протокол. Изисканите документи да бъдат поставени  в 

папка, с приложен списък, номерирани, отделени и подредени под номерата на позициите 

на съответните продукти в Техническата спецификация. 

При непредставянето на някой от гореописаните документи, участникът ще бъде 

отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка. 

 

 

10.07.2015г.  

 

  

 

 

Гр. София                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                (П) 

         / Лили Рангелова / 

ЧЛЕНОВЕ: 

1.       (П) 

                       / Мариола Виткина / 

 

2.       (П) 

                      /Десислава Дамянова/ 

 

3.      (П) 

         / Койна Харбова / 

 

        4.        (П) 

        / Стефка Бозова / 

 

 


