
 

                                                                                                                

П Р О Т О К О Л  № 2 

 

 

I. На 07.10.2016г. в гр. София, на закрито заседание, 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: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Веселин Вангелов – държавен 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”; 

 

се събра, за да продължи 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” . 

  

 След като се установи, че Комисията е в пълен състав, същата продължи своята работа 

по разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на 

участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, като установи, 

следното: 

 

           С писмо № 4584/04.10.2016г. от „ОБЕРОН-Х“ ООД в законоустановения срок, 

съгласно чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки 

(ППЗОП) са представили допълнително изисканият им документ - ЕЕДОП с поставени 

подписи и печат в съответствие с изискването на Възложителя, поради което комисията 

реши: допуска до етап разглеждане на техническото предложение участника „ОБЕРОН-Х“ 

ООД. 
 

    С писмо № 4569/06.10.2016г. от „ТОДИКОНС“ ЕООД в законоустановения срок, 

съгласно чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки 

(ППЗОП) са представили допълнително изисканият им документ - копие на валидно 

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

обект за производство и/или търговия със храни, в съответствие с изискването на 

Възложителя, поради което комисията реши: допуска до етап разглеждане на техническото 

предложение участника „ТОДИКОНС“ ЕООД. 
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II. Въз основа на извършената проверка на съответствието на участниците с 

критериите за подбор комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на 

допуснатите участници, като констатира следното: 

 

1. „КИЛТЕКС“ ЕООД:  

 Участникът е представил Техническо предложение по образец № 6 от документацията за 

участие в обществената поръчка, в съответствие с изискванията на възложителя. 

Дружеството е представило Протокол от изпитване № VA16-08789.001 NА / 12.09.2016г, 

издаден от независима акредитирана лаборатория, доказващ че предлаганият зрял фасул е с 

качество отговарящо на БДС 759:1981. 

 В съответствие с изискванията на възложителя, участникът е представил към 

техническото предложение, както следва: 

1.1. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор; 

1.2. Декларация за срока на валидност на офертата; 

1.3.  Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията 

на труд; 

1.4. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП; 

С оглед на горното комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно 

участие в обществената поръчка. 

 

2.  „СТЕЛИТ 1“ ЕООД: 

 Участникът е представил Техническо предложение по образец № 6 от документацията за 

участие в обществената поръчка, в съответствие с изискванията на възложителя. 

Дружеството е представило Протокол от изпитване № VA16-08790.001 NА / 12.09.2016г, 

издаден от независима акредитирана лаборатория, както и Сертификат за контрол № П-16-

1200-Х/10.09.2016г. доказващи че предлаганият зрял фасул е с качество отговарящо на БДС 

759:1981. 

  В съответствие с изискванията на възложителя, участникът е представил към 

техническото предложение, както следва: 

2.1. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор; 

2.2. Декларация за срока на валидност на офертата; 

2.3.  Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията 

на труд; 

2.4. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП; 

С оглед на горното комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно 

участие в обществената поръчка. 
 

3.  „ТОДИКОНС“ ЕООД: 

        Участникът е представил Техническо предложение по образец № 6 от документацията 

за участие в обществената поръчка, в съответствие с изискванията на възложителя.  

  Към техническото предложение участникът е представил: 

3.1. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор; 

3.2. Декларация за срока на валидност на офертата; 

3.3.  Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията 

на труд; 
Дружеството е представило Протокол от изпитване № 713/14.09.2016г., издаден от 

независима лаборатория, от съдържанието на който за комисията не става ясно по 

недвусмислен начин дали предлаганият зрял фасул е с качество, отговарящо на БДС 

759:1981. Приложеният Резултат от лабораторното изпитване (Приложение № 1 към 
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Протокол от изпитване № 713/14.09.2016г.) не съдържа подробна разбивка по всички 

показатели за зрелия фасул, съгласно БДС 759:1981, както и не са посочени конкретни 

стойности на проверените в лабораторията показатели – външен вид, цвят, мирис, чужди 

примеси, затопляне, складови вредители.  

 С оглед на горното комисията единодушно реши: на основание чл. 54, ал. 13 от 

Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП) да извърши проверка 

на заявените от участника „ТОДИКОНС“ ЕООД данни към представения Протокол от 

изпитване № 713/14.09.2016г., като изиска в допълнение към лабораторния протокол да бъде 

представена в табличен вид разбивка по всички показатели за зрелия фасул, от която по 

несъмнен начин да става ясно, че предлаганият зрял фасул е с качество отговарящо на БДС 

759:1981. За представянето на същата комисията определи срок от 3 (три) работни дни от 

получаването на настоящия протокол. 

4.  „ОБЕРОН-Х“ ООД: 

Участникът е представил Техническо предложение по образец № 6 от документацията за 

участие в обществената поръчка, в съответствие с изискванията на възложителя. 

Дружеството е представило Протоколи от изпитване № 716/14.09.2016г и № 

41088/14.09.2016г., издадени от независима лаборатория, доказващи че предлаганият зрял 

фасул е с качество отговарящо на БДС 759:1981. 

  В съответствие с изискванията на възложителя, участникът е представил към 

техническото предложение, както следва: 

          4.1.  Декларации за съгласие с клаузите на проекта на договор – 4 бр; 

4.2. Декларации за срока на валидност на офертата – 4 бр; 

4.3. Декларации, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията 

на труд – 4 бр; 

4.4. Декларации за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП – 4 бр; 

С оглед на горното комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно 

участие в обществената поръчка. 

 

                                                                                                         Председател:            

                                                                                                                                      /П/ 

                                                                                                                      ……… ………….                          

                                                                         /Веселин Вангелов / 

       

            

                                                                                                         Членове: 

    /П/ 

                    …………………. 

                                                                                    / Адриана Антова / 

                          

                                                                                                                               /П/  

                                                                                    …………………. 

                                                                     / Ива Георгиева /           

      

      

/П/                                     
…………………. 

           / Кристина Харискова / 

                                                                     

                                                                                                                           /П/ 

                                                                                                                           ……………………. 

                         /Цветелина Стефанова/                                                                      
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