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П Р О Т О К О Л  № 1 

 
от заседание на комисия, назначена със Заповед № РД-09-98/01.12.2016г. на Председателя на 

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), със задача да разгледа, 

оцени и класира получените оферти за участие в публично състезание за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: ,,Доставка и обновяване на натурална минерална вода” 

 

I.  В изпълнение на Заповед № РД-09-98/01.12.2016г. на Председателя на ДА ДРВВЗ на 

02.12.2016г. в гр. София, в административната сграда на Централно управление на ДА ДРВВЗ, ет. 1, 

заседателна зала, в 11:00 ч. се събра комисия в следния 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 – главен експерт в отдел „Финансови дейности” към Дирекция „Финансово 

- стопански дейности и управление на собствеността“; 

2. Калина Дойчинова – старши експерт в отдел „Маркетинг, обществени поръчки и продажби” 

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

            3. Маргарита Янчовичина - старши юрисконсулт в сектор ,,Правно-нормативно обслужване“, 

отдел ,,Правно-нормативно обслужване и европейска координация“, дирекция ,,Административно-

правно обслужване и европейска координация“ ; 

4. Яница Юрукова – младши експерт в отдел „Индустриални и хранителни запаси” към Главна 

дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси”. 

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 две оферти, както следва: 

1.Оферта с вх. № 5910/29.11.2016г. от ,,АМУРАА –КОНСЕРВ 68‘‘ ООД, постъпила в 16:42ч.;  

2.Оферта с вх. № 5930/30.11.2016г. от „БУЛМИНВЕКС- ГБ“ ЕООД, постъпила в 12:33 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 присъства г-жа Евелина Николова – упълномощен представител на 

участника „БУЛМИНВЕКС- ГБ“ ЕООД с приложено пълномощно. 

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 ,,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. Офертата е подадена чрез куриерска 

услуга с препоръчана пратка, съгласно изискванията на чл. 47, ал. 1 от ППЗОП. 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 присъстващия представител на другия участник „БУЛМИНВЕКС- ГБ“ ЕООД - 

г-жа Евелина Николова да подпише техническото предложение на ,,АМУРАА –КОНСЕРВ 68‘‘ 

ООД и плика с надпис ,,Предлагани ценови параметри“.  

2. Председателят на комисията констатира, че офертата на „БУЛМИНВЕКС- ГБ“ ЕООД е 

подадена в запечатана непрозрачна опаковка съгласно чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, с ненарушена цялост, 
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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.  

След извършване на гореописаните действия публичната част от заседанието на комисията 

приключи.  

II. На 12.12.2016г. 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 ,,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. 

 Участникът е попълнил в част IV ,,Критерии за подбор“ от ЕЕДОП, буква „В“, т. 1б списъка с 

извършените дейности, които са идентични или сходни с предмета на настоящата поръчка, с 

посочване на стойностите, датите и получателите. През последните 3 години от датата на подаване на 

офертата, участникът е посочил три изпълнени доставки, в доказателство за което е приложил 

удостоверения от получателите на доставките. 

          За доказване на съответствието си с критериите за подбор, поставени от възложителя, 

участникът е декларирал като е попълнил част IV, буква „В“, т. 12 от ЕЕДОП и е представил 

следните доказателства: 

          Участникът е декларирал в ЕЕДОП, че притежава валиден сертификат за внедрена система за 

управление на безопасността на храните ISO 22000 или еквивалент, издаден на производителя на 

стоката, в областта „Бутилиране и продажба на минерална вода”, но е приложил като доказателство 

копие на друг сертификат, издаден на ТПК ,,Бутилираща компания Хисар“, удостоверяващ    

съответствие на системата ѝ за управление с изискванията на стандарт ISO 9001:2008.  

           Участникът е представил сертификат за одобрение, че системата за управление на 

качеството в ,,АМУРАА –КОНСЕРВ 68‘‘ ООД съответства с изискванията на ISO 9001:2008 по 

отношение на дейности, които не са идентични или сходни с предмета на настоящата поръчка. 

  Участникът е представил валиден сертификат № 7/23.09.2014г., издаден от Министерство на 

здравеопазването (МЗ) съгласно разпоредбата на чл. 5 от  Наредбата за изискванията към 

бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели, 

удостоверяващ че по произход, състав и свойства, предлаганата от участника натурална минерална 

вода е подходяща за бутилиране за питейни цели. Този сертификат удостоверява, че общата 

минерализация на предлаганата от участника минерална вода от сондаж № 7,  находище на 

минерална вода ,,Хисаря“, гр. Хисаря е 228,90 mg/l със съдържание на флуориди 4,95 mg/l, поради 

което водата се характеризира като съдържаща флуорид. От изложеното е видно, че представеният 

сертификат от ,,АМУРАА –КОНСЕРВ 68‘‘ ООД не отговаря на изискването на възложителя, 

посочено в раздел I. Технически спецификации, т. 4 от документацията за участие в обществената 

поръчка, натуралната минерална вода, предмет на доставката,  да не съдържа флуориди над 1,5мг/л. 

Участникът е представил валиден сертификат № 28/07.12.2015г,, издаден от Министерство на 

здравеопазването съгласно разпоредбата на чл. 5 от  Наредбата за изискванията към бутилираните 

натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели, удостоверяващ че 

по произход, състав и свойства, предлаганата от участника натурална минерална вода е подходяща за 

бутилиране за питейни цели. Този сертификат удостоверява, че общата минерализация на 

предлаганата от участника минерална вода от каптиран естествен извор ,,Чобан чешма“,  находище 
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на минерална вода ,,Хисаря“, гр. Хисаря е 234 mg/l, съдържанието на флуориди е 4,81 mg/l, поради 

което водата се характеризира като съдържаща флуорид. От изложеното е видно, че представеният 

сертификат не отговаря на изискването на възложителя, посочено в раздел I. Технически 

спецификации, т. 4, натуралната минерална вода, предмет на доставката, да не съдържа флуориди 

над 1,5мг/л. 

            В резултат на извършения преглед и проверка на представения ЕЕДОП и приложените 

доказателства, комисията установи, че участника ,,АМУРАА –КОНСЕРВ 68‘‘ ООД не отговаря на 

изискванията към  критериите за подбор, поставени от възложителя в обявлението в III.1.3) 

,,Технически и професионални възможности“, т. 2 и т. 3 и в Раздел II., т. VI.,,Критерии за подбор“, т. 

1.2 и т. 1.3., поради което комисията реши на основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП във връзка с чл. 54, ал. 

8 и ал. 9 от ППЗОП в срок до 5 (пет) работни дни от получаване на настоящия протокол участникът 

,,АМУРАА –КОНСЕРВ 68‘‘ ООД, по отношение на който е констатирано несъответствие между 

декларираното в ЕЕДОП и представените доказателства, да представи на комисията други 

документи, които съответстват на изискванията на възложителя.  

            На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко 

време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена 

в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 

2. Офертата на „БУЛМИНВЕКС- ГБ“ 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. 

 Участникът е попълнил в част IV ,,Критерии за подбор“ от ЕЕДОП, буква „В“, т. 1б списъка с 

извършените дейности, които са идентични или сходни с предмета на настоящата поръчка, с 

посочване на стойностите, датите и получателите. През последните 3 години от датата на подаване на 

офертата, участникът е посочил осем изпълнени доставки. 

          За доказване на съответствието си с критериите за подбор, поставени от възложителя, 

участникът е декларирал съответствието си като е  попълнил част IV, буква „В“, т. 12 от ЕЕДОП. 

Участникът е посочил, че притежава валиден сертификат за внедрена система за управление на 

безопасността на храните ISO 22000 или еквивалент, издаден на производителя на стоката, в областта 

„Бутилиране и продажба на минерална вода” и е приложил като доказателство копие на валиден 

сертификат, издаден на „БУЛМИНВЕКС- ГБ“ ЕООД на основание на сертификационна схема на 

FSSC 22000, версия 3.2. 

        Участникът е приложил валиден сертификат № 15/16.12.2014г, издаден от Министерство на 

здравеопазването съгласно разпоредбата на чл. 5 от  Наредбата за изискванията към бутилираните 

натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели, удостоверяващ че 

по произход, състав и свойства, предлаганата от участника натурална минерална вода е подходяща за 

бутилиране за питейни цели. Този сертификат удостоверява, че общата минерализация на 

предлаганата от участника минерална вода от находище ,,София-Горна баня“ е 142,85 mg/l като 

съдържанието на флуориди е 0,16 mg/l и отговаря на изискванията на възложителя. 

        В резултат на извършения преглед и проверка на представения ЕЕДОП и доказателствата към 

него, комисията установи, че участника „БУЛМИНВЕКС- ГБ“ ЕООД отговаря на изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, поради което реши да 

допусне „БУЛМИНВЕКС- ГБ“ ЕООД до по-нататъшно участие в процедурата. 

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 участника ,,АМУРАА –КОНСЕРВ 68‘‘ ООД, 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 ,,АМУРАА –

КОНСЕРВ 68‘‘ ООД  да представи изисканите допълнително документи, както следва: 
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1. Валиден сертификат за внедрена система за управление на безопасността на храните ISO 

22000 или еквивалент, издаден на производителя на стоката, в областта „Бутилиране и продажба на 

минерална вода”. 

2. Валиден сертификат, издаден от Министерство на здравеопазването съгласно разпоредбата 

на чл. 5 от  Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и 

трапезни води, предназначени за питейни цели, удостоверяващ че по произход, състав и свойства, 

предлаганата от участника натурална минерална вода е подходяща за бутилиране за питейни цели и 

отговаря на изискването на възложителя, посочено в раздел I. Технически спецификации, т. 4 от 

документацията за участие в обществената поръчка, а именно натуралната минерална вода, предмет 

на доставката,  да не съдържа флуориди над 1,5мг/л. 

Председателят на комисията ще насрочи следващото заседание след получаване на изисканите 

допълнително документи от участника ,,АМУРАА –КОНСЕРВ 68‘‘ ООД или след изтичане на 

определения за представянето им срок  

 

 

 

 

 

 

     12.12.2016г.                                                                  Председател:           

      гр. София                                                                                              

                                                                                                                     ………/П/………………  

                                                                              / Веселин Вангелов / 

                  

                                                                                                                    Членове: 

            

                                                                                                                     ............./П/......................... 

                                                                                                / Адриана Антова / 

              

                                                                                                     ................. /П/..........................  

                            / Калина Дойчинова/ 

 

 

                                                                                                           ............../П/........................  

                      / Маргарита Янчовичина / 

 

                                                                                                        ............../П/......................... 

                                                                                             / Яница Юрукова/ 


