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П Р О Т О К О Л  № 2 

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

Решение № 5447/09.11.2016г. на Председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и 

военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ). 

 

I. Комисията изпрати на участниците в процедурата протокол № 1 по чл.54, ал. 7 от ППЗОП, 

съдържащ констатациите относно съответствието на участниците с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, с писма с изх. № 5930/13.12.2016г. и № 

5910/13.12.2016г. В същия ден протоколът беше публикуван в раздел ,,Профил на купувача“ на 

официалната интернет страница на възложителя. 

II. Комисията продължи своята работа в закрито заседание, за да провери допълнително 

представените документи от участника ,,АМУРАА –КОНСЕРВ 68‘‘ ООД. Поради отсъствие по 

обективни причини на редовния член Маргарита Янчовичина - старши юрисконсулт в сектор 

,,Правно-нормативно обслужване“, същият се замества от резервния член Кристина Харискова – 

старши експерт в отдел „Маркетинг, обществени поръчки и продажби”, правоспособен юрист. След 

запознаване със списъка на участниците в процедурата, Кристина Харискова подписа декларация по 

чл. 103, ал. 2 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 51, ал. 8 и ал. 13 от ППЗОП .  

 В заседанието комисията провери допълнително представените документи от участника 

,,АМУРАА –КОНСЕРВ 68‘‘ ООД, с препоръчана пратка с вх. № 5910/16.12.2016г. в определения от 

комисията срок, за съответствие с  критериите за подбор, поставени от възложителя. 

 След анализ на допълнително представените документи комисията констатира следното: 

1. Участникът е представил сертификат за одобрение, че системата за управление на качеството 

в ,,АМУРАА –КОНСЕРВ 68‘‘ ООД е прегледана от оценители на QMS  Certification services и е 

установено нейното съответствие с изискванията на ISO 9001:2008 Системи за управление на 

качеството. Изискването на възложителя е участникът да има внедрена система за управление на 

безопасността на храните за дейностите бутилиране и продажба на минерална вода и участникът 

да притежава валиден  сертификат ISO 22000 или еквивалент, издаден на производителя на 

стоката, в областта „Бутилиране и продажба на минерална вода”. 

 С оглед гореизложеното комисията  не приема представения сертификат от участника 

,,АМУРАА –КОНСЕРВ 68‘‘ ООД за еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в 

други държави членки, както и за друго доказателство за еквивалентни мерки за осигуряване на 

качеството на основание на чл. 64, ал. 6 и ал. 7 от ЗОП. 

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

здравеопазването, удостоверяващ качествата на минералната вода, добита от сондаж 3 находище 

,,София-Горна баня“.  

        Приложеният сертификат не се приема от комисията, тъй като същият е неотносим към 

участника ,,АМУРАА –КОНСЕРВ 68‘‘ ООД. От представените документи от ,,АМУРАА –

КОНСЕРВ 68‘‘ ООД е видно, че участникът не притежава сертификат за дейностите бутилиране и 

продажба на минерална вода от сондаж 3 находище на минерална вода ,,София-Горна баня“ и  не 

притежава сертификат за  внедрена система за управление на безопасността на храните ISO 22000 

или еквивалент, в качеството му на производител на стоката, в областта „Бутилиране и продажба на 

минерална вода”. 

 След направения анализ на представените от участника документи, включително и от 

допълнително представените е видно, че участникът ,,АМУРАА –КОНСЕРВ 68‘‘ ООД не отговаря 

на критериите за подбор, поставени от възложителя. За участника не са изпълнени изискванията в 

обявлението в раздел 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 от документацията за участие в обществената поръчка 

С оглед на гореизложеното на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП комисията предлага участника 

,,АМУРАА –КОНСЕРВ 68‘‘ ООД да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата, 

защото не отговаря на поставените критерии за подбор, посочени в обявлението за обществена 

поръчка и в документацията за участие. 

Въз основа на констатираното за двамата участници в процедурата - ,,АМУРАА –КОНСЕРВ 

68‘‘ ООД и „БУЛМИНВЕКС- ГБ“ ЕООД на етап разглеждане на документите относно спазване на 
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изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, комисията 

реши да допусне до етап разглеждане на техническото предложение участника „БУЛМИНВЕКС- 

ГБ“ ЕООД. 

III. Комисията продължи своята работа с детайлно разглеждане на техническото предложение 

на допуснатия участник „БУЛМИНВЕКС- ГБ“ ЕООД като констатира, че същото отговаря на 

изискванията на възложителя, както следва: 

Участникът предлага да извърши доставка на натурална минерална вода със срок на годност 24 

месеца за бидони от 10 литра и за бутилки от 1, 5 литра. Доставката на водата ще се извърши в срок 

от  45 работни дни от сключване на договора за обществена поръчка на територията на ТД ДР гр. 

Варна в СБ Синдел. 

IV. Комисията реши, че следващото открито заседание ще се състои на 28.12.2016г. (сряда) от 

11:00 часа, когато ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници 

- БУЛМИНВЕКС- ГБ“ ЕООД. На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП комисията обяви чрез 

съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения на 

участниците. 

Дата на съставяне на настоящия протокол:19.12.2016г. 

 

 

 

 

 

 

                                                                Председател:           
                                                                                                    

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

                                                                              / Веселин Вангелов / 

                  

                                                                                                                    Членове: 

            

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

                                                                                                / Адриана Антова / 

              

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

                            / Калина Дойчинова/ 

 

 

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

                      / Кристина Харискова/ 

 

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

                                                                                             / Яница Юрукова/ 


