
 
 

П Р О Т О К О Л 

за разглеждане на техническите предложения 

 

 

От заседанието на Комисията за провеждане на открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Доставка на хигиенни материали за нуждите на БНР по 

обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на хигиенни материали за нуждите 

на БНР“; Обособена позиция № 2 „Доставка на почистващи препарати, включени в Списък 

на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“ 

 

I. Заседанието на Комисията, назначена със Заповед № АВ-320/06.03.2017 г. на 

Генералния директор на БНР, се проведе на 14.03.2017 г. от 11.00 часа в програмно-

редакционната сграда на БНР. 

 

II. Комисията заседава в състав: 

Председател: Дари Йорданов – Ръководител отдел „АДУС“; 

Членове: 1. Адриана Станчева – счетоводител в отдел „Счетоводство“; 

2. Десислава Лилова – директор на дирекция „Правна и ЧР“. 

 

III. Комисията установи, че в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП са постъпили допълнителни 

документи от следните участници: 

1. „Марвипак“ ЕООД, вх. № ОП-065/29.03.2017 г. 14:30 ч. 

2. „Офис Консумативи“ ООД, вх. № ОП-065-1/31.03.2017 г. 08:45 ч.; 

3.  Кооперация „Панда, вх. № ОП-066/31.03.2017 г. 15:10 ч.; 

 

IV. Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи 

относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, както следва: 

 

1. Участникът „Ай Енд Ди Билд“ ООД  не е представил допълнителни документи в 

срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. 

 

С оглед на горното и след разглеждането на документите, предоставени от участника 

комисията взе следните решения: 

Предвид горното, комисията взе следното решение:  

на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП предлага участникът „Ай Енд Ди Билд“ ООД да бъде 

отстранен от участие в процедурата. 

Мотиви: Участникът е представил оферта, която не отговаря на условия, посочени в 

обявлението за обществена поръчка и документацията, а именно: 
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- участникът не е представил копие от сертификат, който удостоверява съответствието 

на производителя със стандарти за опазване на околната среда съгласно стандарт ISO 

14001:2005 или еквивалентна система за опазване на околната среда, каквото е изискването, 

посочено в т. III.1.3. от обявлението и Раздел V, т. 3.3. от документацията за обществената 

поръчка и съгласно Разяснения на възложителя № 258/01.03.2017 г., дадени на основание чл. 

180, ал. 2 от ЗОП; 

- участникът не е представил копие от сертификат, който удостоверява съответствието 

на производителя със стандарти за управление на здравето и безопасността при работа, 

съгласно стандарт BS OHSAS 18001:2007 или еквивалент, каквото е изискването, посочено в т. 

III.1.3. от обявлението и Раздел V, т. 3.4. от документацията за обществената поръчка и 

съгласно Разяснения на възложителя № 258/01.03.2017 г., дадени на основание чл. 180, ал. 2 от 

ЗОП; 

Решението е взето единодушно. 

 

2. Участникът „Офис Консумативи“ ООД е представил следните документи на 

основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП: 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

- Референция от „Офис Импорт България“ ООД. 

 

След разглеждането на документите, представени от участника, включително 

допълнителните документи, представени на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията 

установи следното: участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, с 

които доказва съответствието си с предварително обявените критерии за подбор.  

 

Предвид горното, комисията взе следното решение: Допуска участника „Офис 

Консумативи“ ООД до следващия етап на процедурата – разглеждане на техническите 

предложения. 

Решението е взето единодушно. 

 

3. Участникът „Марвипак“ ЕООД е представил следните документи на основание чл. 

54, ал. 9 от ППЗОП: 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП); 

- Референция от общинско предприятие „Паркове и градски градини“; 

- Референция от „ЗБМГ“ АД; 

- Референция от „ЕКО България“ ЕАД; 

- Копия на сертификат ISO 9001:2008; BS OHSAS 18001:2007: ISO 14001:2005, издадени на 

„Марвипак“ ЕООД. 
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След разглеждането на документите, представени от участника, включително 

допълнителните документи, представени на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията 

установи следното: 

- участникът не е представил копие от сертификат, който удостоверява съответствието 

на производителя със стандарти за опазване на околната среда съгласно стандарт ISO 

14001:2005 или еквивалентна система за опазване на околната среда, каквото е изискването, 

посочено в т. III.1.3. от обявлението и Раздел V, т. 3.3. от документацията за обществената 

поръчка и съгласно Разяснения на възложителя № 258/01.03.2017 г., дадени на основание чл. 

180, ал. 2 от ЗОП; 

- участникът не е представил копие от сертификат, който удостоверява съответствието 

на производителя със стандарти за управление на здравето и безопасността при работа, 

съгласно стандарт BS OHSAS 18001:2007 или еквивалент, каквото е изискването, посочено в т. 

III.1.3. от обявлението и Раздел V, т. 3.4. от документацията за обществената поръчка и 

съгласно Разяснения на възложителя № 258/01.03.2017 г., дадени на основание чл. 180, ал. 2 от 

ЗОП; 

Предвид горното, комисията взе следното решение:  

на основание чл. 107, т. 1, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 9 и чл. 64, ал. 1, т. 10 от ЗОП и във 

връзка с Раздел V, т. 3.3 и т.3.4. от документацията за обществената поръчка предлага 

участникът „Марвипак“ ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата. 

Мотиви: 

Участникът е представил оферта, която не отговаря на условия, посочени в 

обявлението за обществена поръчка и документацията, а именно: 

- участникът не е представил копие от сертификат, който удостоверява съответствието 

на производителя със стандарти за опазване на околната среда съгласно стандарт ISO 

14001:2005 или еквивалентна система за опазване на околната среда, каквото е изискването, 

посочено в т. III.1.3. от обявлението и Раздел V, т. 3.3. от документацията за обществената 

поръчка и съгласно Разяснения на възложителя № 258/01.03.2017 г., дадени на основание чл. 

180, ал. 2 от ЗОП; 

- участникът не е представил копие от сертификат, който удостоверява съответствието 

на производителя със стандарти за управление на здравето и безопасността при работа, 

съгласно стандарт BS OHSAS 18001:2007 или еквивалент, каквото е изискването, посочено в т. 

III.1.3. от обявлението и Раздел V, т. 3.4. от документацията за обществената поръчка и 

съгласно Разяснения на възложителя № 258/01.03.2017 г., дадени на основание чл. 180, ал. 2 от 

ЗОП; 

Решението е взето единодушно. 

 

4. Участникът Кооперация „Панда“ е представил следните документи на основание 

чл. 54, ал. 9 от ППЗОП: 
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- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП); 

- доказателства за изпълнените доставки през последните 3 (три) години, считано до 

датата на подаване на офертите, с предмет и обем, идентични или сходни с тези на 

поръчката за обособена позиция № 1. 

 

След разглеждането на документите, представени от участника, включително 

допълнителните документи, представени на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията 

установи следното:  

- копие от сертификат, който удостоверява съответствието на производителя със 

стандарти за управление на здравето и безопасността при работа, съгласно стандарт BS 

OHSAS 18001:2007 или еквивалент, за да установи съответствието си с изискването на т. III.1.3. 

от обявлението за поръчката и Раздел V, т. 3.4. от документацията за участие в процедуратa. 

Предвид горното, комисията взе следното решение: 

на основание на основание чл. 107, т. 1, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 9 и чл. 64, ал. 1, т. 10 

от ЗОП и във връзка с Раздел V, т.3.4., предлага участника „Посока ком“ ООД да бъде 

отстранен от участие в процедурата. 

Мотиви: Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката, а именно – участникът не е представил - копие от 

сертификат, който удостоверява съответствието на производителя със стандарти за 

управление на здравето и безопасността при работа, съгласно стандарт BS OHSAS 18001:2007 

или еквивалент, за да установи съответствието си с изискването на т. III.1.3. от обявлението за 

поръчката и Раздел V, т. 3.4. от документацията за участие в процедуратa. 

 

V. С извършване на посочените действия приключи заседанието на комисията. 

 

VI. Комисията се събра за ново заседание за разглеждане на техническите 

предложения на участниците на 03.04.2017 г. от 11:00 часа в програмно-редакционната 

сграда на БНР. Комисията заседава в състав: 

Председател: Дари Йорданов – Ръководител отдел „АДУС“; 

Членове: 1. Адриана Станчева – счетоводител в отдел „Счетоводство“; 

2. Десислава Лилова – директор на дирекция „Правна и ЧР“; 

 

VII. Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на 

участниците по реда на получаване на офертите, както следва: 

1. Разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката и приложенията към 

него, представени от „Офис Консумативи“ ООД. 
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Участникът е предложил, описаните в Техническата спецификация, артикули с 

конкретно описание, производител и разфасофка. Предложените артикули са придружени 

от информационен лист за безопасност и сертификат за съответствие. 

 

Предвид горното, комисията взе следното решение: Допуска участника до следващия 

етап на процедурата – отваряне на ценовите предложения. 

Мотиви: Техническото предложение е изготвено съобразно техническата 

спецификация, част от документацията за участие в процедурата и отговаря на 

предварително обявените изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката. 

 

С извършване на горните действия работата на комисията по оценка на техническите 

предложения приключи на 03.04.2017 г. На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП на 03.04.2017г. в 

Профила на купувача се съобщи, че отварянето на ценовите предложения на допуснатите 

участници ще се проведе на 06.04.2017 г.от 10:30 часа в сградата на Българското национално 

радио. 

 

VII. С тези действия приключи заседанието на комисията. 

 

Протоколът е съставен и подписан на 03.04.2017 г. 

 

Комисия: 

Дари Йорданов:    (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

Адриана Станчева:    (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

Десислава Лилова:    (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 


