
П Р О Т О К О Л  № 2 

  

 На 08.02.2017 г. в гр. София,  на закрито заседание в административната сграда на 
Централно управление на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА 

ДРВВЗ), ет. 3 , стая № 307, в 13:30 ч. комисия, назначена със Заповед № РД-09-99/06.12.2016г. 
на Председателя на ДА ДРВВЗ в състав:  

 

Заместващ председател: Веселин Вангелов – държавен 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. 
 

се събра, за да продължи своята работа по извършването на подбора на участниците, 
разглеждането, оценяването и класирането на подадените оферти в открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет ,,Доставка на едро и обновяване на зеленчукови и 

месни консерви и сухи супи“. 

 

След като се установи, че Комисията е в пълен състав и заместващият председател 

подписа декларация за обстоятелствата по чл. 51, ал. 8 и ал. 13 от ППЗОП, същата продължи 

своята работа по разглеждане на допълнително представените документи относно 

съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

изискани с Протокол №1 и 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 установи следното:  

 

- 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 реши:   

Предлага за отстраняване от процедурата участника ,,Тодиконс“ ООД с оферта с вх. 

№ 6006/05.12.2016 г. 
 

 

С писмо № 470/30.01.2017г. от ,,АМУРАА–КОНСЕРВ-68‘‘ ООД в 

законоустановения срок, съгласно чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от Правилника за прилагане на 
закона за обществените поръчки  (ППЗОП) са представени следните документи:  

 

1. Нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), в който са 
отразени следните допълнения:  

• в част I е извършена индивидуализация на обществената поръчка, като е посочен 

възложителят на поръчката; 
• в част IV, б. „В” Технически и професионални способности т. 4 са посочени три  

сертификата, а именно: по НАССР - серт. № 006-00151Н от 09.08.2016г.;  по ISO 9001:2008 

- серт. № 006-00151-Q и по ISO 22000:2005 - серт. № 006-00151-F  от 19.12.2016г.  
• в Част IV „Заключителни положения“, участникът е попълнил изисканата информация, 
2. Уверение от Глобъл груп ООД с изх. № QMS/170126, отнасящо се до 

сертификат по ISO 22000 с № 006-00151-F.  

3. Уверение от Глобъл груп ООД с изх. № QMS/170125, отнасящо се до 

сертификат по ISO 9001 с № 006-00151-Q.  

4. Сертификат по ISO 22000 с № № 006-00151-F, издаден на 19.12.2016г. от QMS 

Certification Service Pty Ltd. 

5. Сертификат по ISO 9001 с № 006-00151-Q, издаден на 09.08.2016г. от QMS 

Certification Service Pty Ltd. 

 

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 (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 чл. 107, т.1 от ЗОП комисията с 
единодушие от своите членове реши:   

Предлага за отстраняване от процедурата участника ,,АМУРАА – КОНСЕРВ 68‘‘ 

ООД с оферта с вх. № 6008/05.12.2016г. 
 

 

С писмо № 471/20.01.2017г. от „ПАНДА-И.П“ ЕООД в законоустановения срок, 

съгласно чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от Правилника за прилагане на закона за обществените 
поръчки  (ППЗОП) са представени следните документи:  

 

1. Удостоверение за вписване в списъка на наемателите –търговци на храни № 

01839/10.08.2011г. издадено от ОДБХ гр. София за търговия на едро  

2. Удостоверение на обект за търговия на едро с храни /тържище/ № 

00695/02.06.2011г.  
3. Счетоводен баланс за 2015г. 
4. Отчет за приходите и разходите за 2015г. 
5. Сертификат БДС EN ISO 9001:2008 с вписан в него обект, от който ще се 

извършват доставките 
6. Сертификат БДС EN ISO 22000:2006 с вписан в него обект, 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, 

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:   



Допуска до по нататъшно участие в процедурата офертата на участника „ПАНДА-

И.П“ ЕООД с вх. № 6022/05.12.2016г.  
 

С писмо № 473/20.01.2017г. от ,,ИЙТ УЕЛ‘‘ ЕАД в законоустановения срок, 

съгласно чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от Правилника за прилагане на закона за обществените 
поръчки  (ППЗОП) са представени следните документи:  

 

1. Нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) с допълнена 
информация в част III, б. „В“ и подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ППЗОП. 

2. Удостоверение по чл. 12 ЗХ за вписване в списъка на наемателите- търговци на 
храни на издадено на „ИЙТ УЕЛ“ ЕАД, с обхват, съответстващ на поръчката  

3. Удостоверение по чл. 12 ЗХ за търговия на едро, издадено на „МЕДИА 

ТРАНСПОРТ“ ЕООД с обхват, съответстващ на поръчката  
4. Годишен финансов отчет за 2015г. 
5. Валиден сертификат за система за внедрена система за управление на качеството 

по БДС EN ISO 9001:2008 с вписан в него обект, от който ще се извършват доставките.  
6. Валиден сертификат за безопасността на храните по стандарт БДС EN ISO 

22000:2006 с вписан в него обект, 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, 

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:   

Допуска до по нататъшно участие в процедурата участника „ИЙТ УЕЛ“ ЕАД с оферта 
с вх. № 6021/05.12.2016г. 

 

С оглед на горното и на база констатациите направени в Протокол № 1, Комисията взе 
следното решение:  

 

Допуска до по-нататъшно участие в процедурата участниците:  
1.  „ИЙТ УЕЛ“ ЕАД с оферта вх. № 6008/05.12.2016г.; 
2.  „ПАНДА-И.П“ ЕООД с оферта вх. № 6022/05.12.2016г. 
 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на допуснатите 
участници за установяване на съответствието им с предварително обявените условия на 
възложителя и направи следните констатации: 

1. Участникът „ИЙТ УЕЛ“ ЕАД е представил техническо предложение, съдържащо: 

- Предложение за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя, 
заложени в Техническата спецификация – Образец № 4; 

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 5; 

- Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 6; 

-Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП - Образец № 7; 

-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 

- Образец № 8; 

 - Технически спецификации  (по образец № 4.1.) за всички артикули, включени в 
предмета на поръчката. Посочените характеристики на отделните продукти отговарят на 
действащото законодателство в областта на храните, както и на изискванията описани в 
Техническите спецификации на възложителя за всеки продукт поотделно.  



- Протоколи за изпитване от акредитирана лаборатория за всеки продукт от предмета 
на поръчката, съгласно чл. 52, ал. 1 от ЗОП, за доказване на постигната еквивалентност при 

удовлетворяване на изисквания, определени в техническите задание на възложителя и 

описанието на предмета на поръчката, отнасящи се до безопасността и/ или съответствието 

на изследваните артикули, които са оферирани и описани в техническите спецификации на 
участниците. Предоставените протоколи и сертификати са издадени на името на участника 
до 30 /тридесет дни/ преди датата на подаване на офертите и се отнасят за оферираните от 
кандидатите продукти, описани в техническите спецификации, част от Техническото 

предложение. 
 

Въз основа на подробно разгледаните документи, 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, поради което на комисията  с единодушие от своите членове реши:   

Допуска до по нататъшно участие в процедурата участника „ИЙТ УЕЛ“ ЕАД. 

 

 

2. Участникът „ПАНДА-И.П“ ЕООД е представил техническо предложение, 
съдържащо: 

- Предложение за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя, 
заложени в Техническата спецификация – Образец № 4; 

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец №5; 

- Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 6; 

-Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП - Образец № 7; 

-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 

- Образец № 8; 
- Технически спецификации  (по образец № 4.1.) за всички артикули, включени в 

предмета на поръчката. Посочените характеристики на отделните продукти отговарят на 
действащото законодателство в областта на храните, както и на изискванията описани в 
Техническите спецификации на възложителя за всеки продукт поотделно.  

- Протоколи за изпитване от акредитирана лаборатория за всеки продукт от предмета 
на поръчката, съгласно чл. 52, ал. 1 от ЗОП, за доказване на постигната еквивалентност при 

удовлетворяване на изисквания, определени в техническите задание на възложителя и 

описанието на предмета на поръчката, отнасящи се до безопасността и/ или съответствието 

на изследваните артикули, които са оферирани и описани в техническите спецификации на 
участниците. Предоставените протоколи и сертификати са издадени на името на участника 
до 30 /тридесет дни/ преди датата на подаване на офертите и се отнасят за оферираните от 
кандидатите продукти, описани в техническите спецификации, част от Техническото 

предложение. 
 

Въз основа на подробно разгледаните документи, 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, поради което комисията  с единодушие от своите членове реши:   

Допуска до по нататъшно участие в процедурата участника „ПАНДА-И.П“ ЕООД. 

 

Съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП  комисията реши да насрочи заседание за отваряне 
на ценовите оферти на допуснатите участници. Пликовете с надпис "Предлагани ценови 
параметри” на допуснатите участници ще бъдат отворени на 27.02.2017г. от 11:00 ч. в стая 
№ 102, ет. 1, в административната сграда на Централно управление на Държавна агенция 



„Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ). Комисията следва да уведоми 
участниците чрез публикуване на съобщение на официалната интернет страница на 
Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), в раздел 
„Профил на купувача”, в електронното досие на настоящата обществена поръчка.   

 

Заседанието на Комисията приключи в 15:00 часа на 08.02.2017 г. 
                

 

                Заместващ председател:           
                                                                                                                       

                   /П/                    
                                               /Веселин Вангелов/ 
                  

                                                                                                                     Членове:                              
            

                    /П/                                                                                                                 
                      /Таня Русева/ 
            

                  /П/                     
                                   /Цветелина Андонова/ 
                                                                                                                 

                   /П/                     
                                                                                           /Кристина Харискова/  

                                 

                   /П/                     
                        /Яница Юрукова/ 

                                                                                                                     

                   /П/                     
                                                                                   /Маринаантония Трандева/  

                                                                                                                   

                   /П/                     
                                                                                       /Радостина Серафимова/  

 

  

  


