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П Р О Т О К О Л № 2 

 
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 21.03.2017 г. от 10:00 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. Комисията установи, че в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП са постъпили допълнителни 

документи от следния участник: 

1. „Етап – адресс“ АД вх. № ОП-059/15.03.2017 г. 11:10 ч. 

 

ІV. Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи 

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

подбор, поставени от възложителя, при което установи следното: 

 

1. Участникът „Етап – адресс“ АД е представил следните документи на основание чл. 

54, ал. 9 от ППЗОП: 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП); 

- доказателство за изпълнена услуга през последните 3 (три) години с предмет и обем, 

идентичен или сходен с този на обществената поръчка (удостоверение за добро изпълнение, 

издадено от „Въгледобив Бобов дол“ ЕООД). 

 

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 „Етап – 

адресс“ АД до следващия етап на процедурата – разглеждане на техническите 

предложения. 

Решението е взето единодушно. 
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V. Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на 

участниците, по реда на получаване на офертите, както следва: 

1. Участникът „Български пощи“ ЕАД е представил техническо предложение, 

съдържащо документите, изисквани от възложителя. Участникът е декларирал, че ще изпълни 

поръчката в пълно съответствие с условията, поставени от възложителя в техническата 

спецификация и документацията, както и всички действащи норми и стандарти, които се 

отнасят до отпечатването на ваучерите. Участникът е декларирал срок за изпълнение до 5 

работни дни от датата на получаване на заявка за доставка на ваучери. Приложил е списък-

декларация  на търговските обекти, с които има сключени договори за приемане на ваучери 

за храна, покриващи изискването за най-малко 100 търговски обекта за гр. София и по 5 

търговски обекта на територията на всеки един от областните градове на страната. 

Участникът е декларирал, че ваучерите ще бъдат със срок на валидност до 31.03.2018 г. 

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. 

 

2. Участникът „Етап – адресс“ АД е представил техническо предложение, съдържащо 

документите, съгласно документацията на възложителя. Участникът е декларирал, че ще 

изпълни поръчката в пълно съответствие с условията, поставени от възложителя в техническата 

спецификация и документацията, както и всички действащи норми и стандарти, които се 

отнасят до отпечатването на ваучерите. Участникът е декларирал срок за изпълнение до 5 

работни дни от датата на получаване на заявка за доставка на ваучери. Участникът е 

приложил списък-декларация  на търговските обекти, с които имат сключени договори за 

приемане на ваучери за храна, покриващи минимума от 100 търговски обекта за гр. София 

и по 5 търговски обекта на територията на всеки един от областните градове на страната. 

Участникът е декларирал, че ваучерите ще бъдат със срок на валидност до 31.08.2018 г. 

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. 

 

3. Участникът „Содексо пасс България“ ЕООД е представил техническо предложение, 

съдържащо документите, съгласно документацията на възложителя. Участникът е декларирал, 

че ще изпълни поръчката в пълно съответствие с условията, поставени от възложителя в 

техническата спецификация и документацията, както и всички действащи норми и 
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стандарти, които се отнасят до отпечатването на ваучерите. Участникът е декларирал срок за 

изпълнение до 5 работни дни от датата на получаване на заявка за доставка на ваучери. 

Участникът е приложил списък-декларация  на търговските обекти, с които имат сключени 

договори за приемане на ваучери за храна, покриващи минимума от 100 търговски обекта 

за гр. София и по 5 на територията на всеки един от областните градове на страната. 

Участникът е декларирал, че ваучерите ще бъдат в срок на валидност до 31.03.2018 г. 

Участникът е представил и декларация за конфиденциалност                                                                                                   

по отношение на представения списък на обектите, които приемат отпечатаните ваучери за 

храна. 

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. 

 

VI. След разглеждане на техническите предложения, комисията взе следното 

решение: в деня на съставяне и подписване на протокола, председателят на комисията да 

изготви съобщение за датата и часа на отваряне на ценовите предложения на участниците. 

Отварянето да стане в срок не по-късно от два работни дни след публикуване на 

съобщението на профила на купувача в програмно-редакционната сграда на БНР, като 

часът на отваряне бъде определен от председателя на комисията. 

 

VII. След извършване на описаните действия, председателят на комисията закри 

заседанието. Същото приключи в  12:00 часа. 

 

Протоколът е съставен и подписан на 21.03.2017 г. 

Комисия: 

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

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

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

 


