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П Р О Т О К О Л   № 1 
по чл.54, ал. 7 от ППЗОП 

 
от заседанието на комисията за провеждане на открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор за отпечатване и доставяне на 

ваучери за храна на служителите на БНР“, с УИН в РОП 00349-2017-0004 

 

I. Заседанието на комисията, назначена със Заповед № АВ-338/08.03.2017 г. на 

Генералния директор на БНР, се проведе на 09.03.2017 г. от 11:00 часа в програмно-

редакционната сграда на БНР. 

II. Комисията заседава в състав: 

Председател:  

1. Галя Каракачанова – ръководител отдел „Бюджет“; 

Членове:  

2. Анахид Марукян – счетоводител „Заплати“, сектор „Бюджетна дейност“; 

3. Деница Джугданова – юрисконсулт. 

 

III. Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и 

протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

 

IV. В предварително обявения срок са постъпили 3 (три) броя оферти за участие в 

процедурата от следните участници: 

1. „Български пощи“ ЕАД, гр. Пловдив, ул. Иван Рилски № 7, ет.2, офис 101 и 103, тел.: 

032 624 481; 0877 08 99 70, ел. поща:  voucher@bgpost.bg   с вх. № ОП – 053/07.03.2017г.,  10:20 

часа; 

2. „Етап – адресс“ АД, гр. София 1504, бул. Васил Левски № 138, тел./факс: 02 945 3999, ел. 

поща office@etapvoucher.com  с вх. № ОП – 054/08.03.2017г.,  10:30 часа; 

3. „Содексо пасс България“ ЕООД, гр. София, ж.к. Младост 4, ул. Бизнес Парк София № 1, 

бл. 12б, ет. 3,  тел./факс: 02/489 96 99, 0892/ 291 961, факс: 02/489 96 99, ел. поща: 

galina.gercheva@sodexo.com  с вх. № ОП – 055/08.03.2017г., 15:55 часа. 

 

V. След обявяване на протокола, председателят и членовете на комисията 

подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

Комисията пристъпи към работа, съобразно разпоредбите на Закона за 

обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане. 

 

VI. На заседанието на комисията присъстваха следните представители на 

участниците: 

mailto:voucher@bgpost.bg
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1. Ивайло Николаев Зайцев, упълномощен от Деян Стоянов Дънешки – главен 

изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД; 

2. Галина Костадинова Герчева, упълномощена от Виктор Калин Косконел – 

управител на „Содексо пасс България“ ЕООД. 

 

VII. Комисията пристъпи към отваряне на запечатаните непрозрачни опаковки по 

реда на тяхното постъпване, както следва: 

 

1. Оферта на „Български пощи“ ЕАД 

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. След 

отваряне на опаковката, комисията установи наличие на отделен запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“, след което трима от членовете ѝ подписаха 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията 

предложи на присъстващите представители на другите участници да подпишат 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Присъстващите отказаха да подпишат техническото предложение на участника. Един от 

представителите на другите участници подписа плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. Комисията оповести документите, съдържащи се в опаковката с офертата 

на участника. 

 

2. Оферта на „Етап – адресс“ АД 

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. След 

отваряне на опаковката, комисията установи наличие на отделен запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“, след което трима от членовете подписаха техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията предложи на 

присъстващите представители на другите участници да подпишат техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Присъстващите отказаха 

да подпишат техническото предложение на участника. Един от представителите на другите 

участници подписа плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията оповести 

документите, съдържащи се в опаковката с офертата на участника. 

 

3. Оферта на „Содексо пасс България“ ЕООД 

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. След 

отваряне на опаковката, комисията установи наличие на отделен запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“, след което трима от членовете подписаха техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията предложи на 

присъстващите представители на другите участници да подпишат техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Присъстващите отказаха 
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да подпишат техническото предложение на участника. Един от представителите на другите 

участници подписа плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията оповести 

документите, съдържащи се в опаковката с офертата на участника. 

Председателят на комисията благодари на представителите на участниците за 

присъствието и закри публичната част от заседанието на комисията. 

 

VIII. Комисията продължи своята работа в закрито заседание и пристъпи към 

проверка на представените от участниците документи за съответствие с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, при което установи 

следното: 

 

1. Участникът „Български пощи“ ЕАД е представил следните документи, съгласно по 

чл. 39, ал. 2 от ППЗОП. 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

 

След разглеждането на документите, комисията установи следното: участникът е 

представил всички изискуеми от възложителя документи, с които доказва съответствието си 

с критериите за подбор.  

Предвид горното, комисията взе следното решение: допуска участника „Български 

пощи“ ЕАД до следващия етап на процедурата – разглеждане на техническите 

предложения. 

Решението е взето единодушно. 

 

2. Участникът „Етап – адресс“ АД е представил следните документи, съгласно по чл. 

39, ал. 2 от ППЗОП. 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)  

След разглеждането на документите, комисията установи следното несъответствие:  

- В част IV, буква В, т. 1б) от ЕЕДОП, участникът е посочил изпълнена услуга по договор 

с „Въгледобив Бобов дол“ ЕООД с предмет, сходен с този на поръчката, изпълнен от 

25.03.2015 г. до 25.03.2016 г. , като не е посочил стойност и не е приложил доказателства за 

изпълнението на същата, каквото е изискването на чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП, Раздел V, т. 3.1. 

от документацията за участие в процедурата и раздел III.1.3) „Технически и 

професионални възможности“ от обявлението. 

Предвид горното, комисията взе следното решение: на основание чл. 54, ал. 9, във 

вр. с ал. 8 от ППЗОП, в срок от 5 (пет) работни дни от получаването на протокола, участникът 

„Етап – адресс“ АД да представи: 

- нов ЕЕДОП, в който да посочи стойността на  изпълнените от него услуги, идентични 

или сходни с предмета на обществената поръчка, придружен с доказателства за 
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изпълнените услуги или нов ЕЕДОП, в който в част IV, буква В, т. 1б) да представи списък на 

услугите с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката, изпълнени от 

него през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, с 

посочени стойности, дати и получатели, заедно с доказателства за извършването им, с 

което да докаже съответствието си с изискването, посочено в Раздел V, т. 3.1. от 

документацията за участие в процедурата и раздел III.1.3) „Технически и професионални 

възможности“ от обявлението за същата. 

Решението е взето единодушно. 

 

3. Участникът „Содексо пасс България“ ЕООД е представил следните документи 

съгласно по чл. 39, ал. 2, от ППЗОП. 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)  

След разглеждането на документите, комисията установи следното: участникът е 

представил всички изискуеми от възложителя документи, с които доказва съответствието си 

с критериите за подбор.  

Предвид горното, комисията взе следното решение: допуска участника  „Содексо 

пасс България“ ЕООД до следващия етап на процедурата – разглеждане на техническите 

предложения. 

Решението е взето единодушно. 

Протоколът е съставен и подписан на 13.03.2017 г. 

 

Комисия: 

Галя Каракачанова:    (п.) заличен на основание чл. 23 ЗЗЛД 

 

Анахид Марукян:   (п.) заличен на основание чл. 23 ЗЗЛД 

 

Деница Джугданова:                 (п.) заличен на основание чл. 23 ЗЗЛД 


