
 

                                                                                                                

П Р О Т О К О Л  № 1 

 

 

I. На 19.09.2016г. в гр. София, в административната сграда на Централно управление 

на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), ет. 1, стая 

№ 102, в 11.00 ч. комисия, назначена със Заповед № РД-09-74/19.09.2016г. на Председателя 

на ДА ДРВВЗ, в състав: 

 

ЗАМЕСТВАЩ ПРЕДСЕДАТЕЛ: Яница Юрукова – младши експерт в отдел 

„Индустриални и хранителни запаси“  към  Главна дирекция „Държавни резерви, 

военновременни  и задължителни запаси“, 

 

и 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

  1. Адриана Антова – държавен експерт в отдел „Финансови дейности” към Дирекция 

„Финансово-стопански дейности и управление на собствеността”; 

 2. Ива Георгиева – главен експерт в отдел „Индустриални и хранителни запаси“  към  

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

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

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

            4. Цветелина Стефанова – младши експерт в отдел „Маркетинг, обществени поръчки 

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

осигуряване”; 

 

започна своята работа  по извършването на подбора на участниците, разглеждането, 

оценяването и класирането на подадените оферти в публично състезание за възлагане 

обществена поръчка, с предмет: „Доставка и обновяване на зрял фасул” . 

 На заседанието не присъстваха представители на участниците, подали оферти, нито 

представители на средствата за масово осведомяване. 

 След като се установи, че комисията е в пълен състав, на основание чл. 51, ал. 8 от 

Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП), всички членове 

попълниха декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

           Заместващият председател на Комисията откри заседанието, като запозна 

присъстващите със списъка на постъпилите оферти в определения в обявлението срок за 

получаването им  (до 17:30 ч. на 14.09.2016 г.), съгласно който в деловодството на ДА 

ДРВВЗ са постъпили 4 (четири) оферти, както следва: 

 

1. Оферта с вх. № 4555/14.09.2016г. от „КИЛТЕКС“ ЕООД - 10:00ч. 

2. Оферта с вх. № 4556/14.09.2016г. от „СТЕЛИТ 1“ ЕООД - 10:12ч.  

3. Оферта с вх. № 4569/14.09.2016г. от „ТОДИКОНС“ ЕООД - 13:14ч. 

4. Оферта с вх. № 4584/14.09.2016г. от „ОБЕРОН-Х“ ООД - 16:00ч. 

          Комисията пристъпи към отваряне на опаковките с оферти по реда на тяхното 

постъпване за проверка на съответствието им изискванията на Възложителя. Всички 

опаковки бяха непрозрачни и с ненарушена цялост, което беше констатирано от членовете на 

комисията. 
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II. Съобразно изискванията на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията отвори запечатаните 

непрозрачни опаковки по реда на тяхното постъпване, както следва: 

 

1. Оферта с вх. № 4555/14.09.2016г от „КИЛТЕКС“ ЕООД:  

Участникът „КИЛТЕКС“ ЕООД е представил офертата си в запечатана непрозрачна 

опаковка, с ненарушена цялост, в съответствие с чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и с изискванията на 

възложителя. След отварянето на представената оферта заместващият председател на 

комисията оповести нейното съдържание, както следва: 

1.1 Опис на документите, съдържащи се в офертата; 

1.2 Попълнен от участника ЕЕДОП – 1 бр.; 

1.3 Доказателство за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 

Заверено от участника копие на удостоверение за вписване в списъка на наемателите – 

търговци на храни, договор за наем на недвижим имот (склад за хранителни стоки); 

1.4. Доказателства за технически и професионални способности на участника: списък на 

извършените доставки,  идентични или сходни с предмета на поръчката, придружен с 

удостоверение за добро изпълнение; 

1.5. Декларация за липса на обстоятелства по смисъла на 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, 

по образец; 

1.6. Други документи по преценка на участника. 

1.7. Техническото предложение, заедно с приложенията към него. 

1.8. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

       На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на Комисията подписаха 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на участника. 

 

2. Оферта с вх. № 4556/14.09.2016г. от „СТЕЛИТ 1“ ЕООД: 

Участникът „СТЕЛИТ 1“ ЕООД е представил офертата си в запечатана непрозрачна 

опаковка, с ненарушена цялост, в съответствие с чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и с изискванията на 

възложителя. След отварянето на представената оферта заместващият председател на 

комисията оповести нейното съдържание, както следва: 

2.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата; 

2.2. Попълнен от участника ЕЕДОП – 1 бр.; 

2.3. Доказателство за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 

Заверено от участника копие на удостоверение за регистрация на обект на търговия на едро с 

храни, договор за наем и анекс към договор за наем на недвижим имот; 

2.4. Доказателства за технически и професионални способности на участника: списък на 

извършените доставки,  идентични или сходни с предмета на поръчката, придружен с 

удостоверения за добро изпълнение; 

2.5. Декларация за липса на обстоятелства по смисъла на 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, 

по образец; 

2.6. Други документи по преценка на участника. 

2.7. Техническото предложение, заедно с приложенията към него. 

2.8.  Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

       На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на Комисията подписаха 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на участника. 

 

3. Оферта с вх. № 4569/14.09.2016г. от „ТОДИКОНС“ ЕООД: 

Участникът „ТОДИКОНС“ ЕООД е представил офертата си в запечатана непрозрачна 

опаковка, с ненарушена цялост, в съответствие с чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и с изискванията на 
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възложителя. След отварянето на представената оферта заместващият председател на 

комисията оповести нейното съдържание, както следва: 

3.1.Опис на документите, съдържащи се в офертата; 

3.2. Попълнен от участника ЕЕДОП – 1 бр.; 

3.3. Доказателства за технически и професионални способности на участника: списък на 

извършените доставки,  идентични или сходни с предмета на поръчката, придружен с 

удостоверения за добро изпълнение; 

3.4. Декларация за липса на обстоятелства по смисъла на 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, 

по образец; 

3.5. Други документи по преценка на участника. 

3.6. Техническото предложение, заедно с приложенията към него.  

3.7. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

       На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на Комисията подписаха 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на участника. 

 

4. Оферта с вх. № 4584/14.09.2016г. от „ОБЕРОН-Х“ ООД: 

 Участникът „ОБЕРОН-Х“ ООД е представил офертата си в запечатана непрозрачна 

опаковка, с ненарушена цялост, в съответствие с чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и с изискванията на 

възложителя. След отварянето на представената оферта заместващият председател на 

комисията оповести нейното съдържание, както следва: 

4.1.Опис на документите, съдържащи се в офертата; 

4.2.Попълнен от участника ЕЕДОП – 1 бр.; 

4.3. Доказателство за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 

Заверено от участника копие на удостоверение за регистрация на обект за производство или 

търговия със храни; 

4.4. Доказателства за технически и професионални способности на участника: списък на 

извършените доставки,  идентични или сходни с предмета на поръчката, придружен с 

удостоверения за добро изпълнение; 

4.5. Декларация за липса на обстоятелства по смисъла на 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, 

по образец; 

4.6. Други документи по преценка на участника. 

4.7. Техническото предложение, заедно с приложенията към него. 

4.8. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

       На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на Комисията подписаха 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на участника. 

 

  С последното публичната част на заседанието на комисията приключи. 

 

               III. В закрито заседание комисията продължи своята работа, като разгледа 

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и констатира следното: 

 

 1. Участникът „КИЛТЕКС“ ЕООД е търговско дружество, вписано в Търговския 

регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 203022445, представлявано от Деян 

Добрев Ганев в качеството му на едноличен собственик на капитала. 

След извършената проверка комисията констатира, че представените документи и 

информация за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

посочени в Раздел III. 1.1. и 1.3. от Обявлението за поръчка и Раздел II, буква Г, т. 1.1 и 1.3 от 
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Указанията за попълване на оферта и условията за участие от документацията, са в 

изискуемата форма и съответстват на изискванията на възложителя, поради което реши: 

допуска до етап разглеждане на техническото предложение участника „КИЛТЕКС“ ЕООД. 

 

         2.  Участникът „СТЕЛИТ 1“ ЕООД е търговско дружество, вписано в Търговския 

регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК  107544354, представлявано от Цветан 

Ботев Макавеев в качеството му на едноличен собственик на капитала. 

 След извършената проверка комисията констатира, че представените документи и 

информация за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

посочени в Раздел III. 1.1 и 1.3 от Обявлението за поръчка и Раздел II, буква Г, т.1.1  и 1.3 от 

Указанията за попълване на оферта и условията за участие от документацията, са в 

изискуемата форма и съответстват на изискванията на възложителя, поради което реши: 

допуска до етап разглеждане на техническото предложение участника „СТЕЛИТ 1“ ЕООД. 

 

       3. Участникът „ТОДИКОНС“ ЕООД е търговско дружество, вписано в Търговския 

регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 202202725, представлявано от Даниел 

Динков Миленов в качеството му на едноличен собственик на капитала. 

След извършената проверка комисията констатира, че в представените с офертата на 

горецитирания участник документи, липсва доказателство, удостоверяващо, че участникът 

отговаря на изискването за годност (правоспособност) за упражняване на професионална 

дейност.  
Съгласно Раздел III. 1.1 от Обявлението за поръчка и Раздел II, буква Г , т. 1.1 от 

Указанията за попълване на оферта и условията за участие от документацията 
участникът следва да разполага с валидно Удостоверение за регистрация в Българската 

агенция по безопасност на храните (БАБХ) на обект за производство и/или търговия 

със храни, съгласно чл. 12 от Закона за храните, за доказване на което, участникът следва да 

представи заверено от него копие на валидно Удостоверение за регистрация в Българската 

агенция по безопасност на храните (БАБХ) на обект за производство и/или търговия със 

храни.  

В представения с офертата Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), част IV: Критерии за подбор, буква А: Годност, дружеството участник е 

декларирало, че притежава Удостоверение за регистрация на обект по чл. 12 от Закона за 

храните, но в доказателство на това не е представило копие на горецитирания документ, 

каквото е изискването на възложителя, посочено в Раздел III. 1.1. от Обявлението за поръчка 

и Раздел II, буква Г, т. 1.1 от Указанията за попълване на оферта и условията за участие от 

документацията. 

С оглед горното, на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП комисията реши: предоставя на 

„ТОДИКОНС“ ЕООД срок от 5 (пет) работни дни  от получаването на настоящия 

протокол, да докаже съответствието с поставения от възложителя критерий за подбор по 

Раздел III. 1.1. от Обявлението за поръчка, като представи заверено от него копие на валидно 

Удостоверение за регистрация в Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) 

на обект за производство и/или търговия със храни.  

 

             4.Участникът „ОБЕРОН-Х“ ООД е търговско дружество, вписано в Търговския 

регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 832040572, представлявано от Николай 

Станков Зашев, Траян Георгиев Велев, Сашо Беров Шунев, Петко Атанасов Каратанчев, 

представляващи дружеството, заедно и поотделно. 

След извършената проверка комисията констатира, че представените документи и 

информация за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени в Раздел III. 1.1. и 1.3. от Обявлението за поръчка и Раздел II, буква Г, т. 1.1 и т.1.3 

от Указанията за попълване на оферта и условията за участие от документацията, 

съответстват на изискваните от възложителя, но по отношение на формата е допуснат 
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пропуск, а именно липса на печат на представения с офертата ЕЕДОП. Съгласно раздел 

IV, буква В, т. 2 - Изисквания към документите от Указанията за попълване на оферта и 

условията за участие от документацията: „Всички документи, се представят в оригинал или 

копие, заверено от участника собственоръчно с текст: „Вярно с оригинала”, подпис и печат“. 

С оглед горното на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП комисията реши: предоставя на 

„ОБЕРОН-Х“ ООД срок от 5 (пет) работни дни от получаването на настоящия протокол, 

да представи ЕЕДОП с поставени, не само подписи, но и печат. 

 

 

       Заместващ председател: ……./П/……. 
                                                                                          

                                                               / Яница Юрукова / 

       

               Членове: 

……./П/……. 

/ Адриана Антова / 

 

……./П/……. 

/ Ива Георгиева /  

 

……./П/…….  

/ Кристина Харискова / 

 

……./П/……. 

/Цветелина Стефанова/  

 

 

 

 


