
 

 

 

П Р О Т О К О Л 

по чл.54, ал.7 от ППЗОП 
 

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 07.03.2017 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. Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и 

протокола по чл. 48, ал. 6 от ЗОП. 

 

IV. В предварително обявения срок са постъпили оферти за участие в откритата 

процедура от следните участници: 

1. „Ай енд Ди Билд“ ООД –  вх.№ ОП-046 /06.03.2017 г., 09:32 ч. 

 2. „Офис консумативи“ ООД – вх.№ ОП-047/06.03.2017г., 09:35ч. 

 3. „Марвипак“ ЕООД – вх. № ОП – 048/06.03.2017 г., 14:00 ч. 

 4. Кооперация „Панда“ – Вх. № ОП – 050/06.3.2017 г., 15:05 ч. 

 

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: 

1. Атанас Димитров Юнаков – управител на „Ай Енд Ди Билд“ ООД; 

2. Диян Димитров Юнаков – – управител на „Ай Енд Ди Билд“ ООД. 
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VII. Комисията пристъпи към отваряне на запечатаните непрозрачни опаковки с 

офертите на участниците по реда на тяхното постъпване, както следва: 

 

1. Оферта на „Ай енд Ди Билд“ ООД 

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 й 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“. Комисията оповести документите, 

съдържащи се в опаковката с офертата на участника. 

 

2. Оферта на „Офис консумативи“ ООД 

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 й 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. Комисията оповести документите, съдържащи се в 

опаковката с офертата на участника. 

 

3. Оферта на „Марвипак“ 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 й 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. Комисията оповести документите, съдържащи се в 

опаковката с офертата на участника. 

 

4. Оферта на Кооперация „Панда“ 

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 й 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 
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техническото предложение на участника. Комисията оповести документите, съдържащи се в 

опаковката с офертата на участника. 

 

След извършване на горните действия, председателят на комисията благодари на 

представителите на участниците за участието в процедурата 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 „Ай енд Ди Билд“ ООД е представил следните документи по чл. 39, ал. 2 

от ППЗОП: 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

 

След разглеждането на документите, комисията установи следните непълноти и 

несъответствия:  

- 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. 54, ал. 9, във вр. с 

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

енд Ди Билд“ ООД ООД да представи: 

- 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, за да установи съответствието си с 

изискването на т. III.1.3. от обявлението за поръчката и Раздел V, т. 3.3. от документацията за 

участие в процедуратa; 

- копие от сертификат, който удостоверява съответствието на производителя със 

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

. 

 

2. Участникът „Офис консумативи“ ООД е представил следните документи по чл. 39, 

ал. 2 от ППЗОП: 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

 

След разглеждането на документите, комисията установи следните непълноти и 

несъответствия: 

- В част IV, буква В, т. 1б) от ЕЕДОП участникът е посочил списък на услугите изпълнени 

от тях, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване 

на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените услуги, но 

комисията установи, че те не отговарят на изискването на т. III.1.3. от обявлението за поръчката 

и Раздел V, т. 3.1 от документацията за участие в процедурата; 

- 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. 54, ал. 9, във вр. с 

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

консумативи“ ООД да представи: 

- нов ЕЕДОП, в който в част IV, буква В, т. 1б) от ЕЕДОП участникът да посочи списък на 

услугите, които са идентични или сходни с предмета и обема на настоящата обществена 

поръчка, изпълнени от тях, през последните три години, считано от датата на подаване на 

офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за 

извършените услуги, за да установи съответствието си с изискването на т. III.1.3. от 

обявлението за поръчката и Раздел V, т. 3.1. от документацията за участие в процедуратa; 

- 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, за да установи съответствието си с 
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изискването на т. III.1.3. от обявлението за поръчката и Раздел V, т. 3.3. от документацията за 

участие в процедуратa; 

- 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. 

 

3. Участникът „Марвипак“ ЕООД е представил следните документи по чл. 39, ал. 2 от 

ППЗОП: 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

 

След разглеждането на документите, комисията установи следните непълноти и 

несъответствия: 

- В част IV, буква В, т. 1б) от ЕЕДОП участникът е посочил изпълнени услуги с получател 

„Еко България“, ОП „Паркове и градини“и „ЗМБГ“ АД, без да е приложил доказателства за 

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

документацията за обществената поръчка; 

- участникът не е посочил в част IV, буква Г от ЕЕДОП обстоятелството, че разполага с 

валиден сертификат за управление на качествотo в съответствие с ISO 9001:20ХХ или 

еквивалент, с обхват по предмета на обществената поръчка, каквото е изискването, 

посочено в т. III.1.3. от обявлението и Раздел V, т. 3.2. от документацията за обществената 

поръчка; 

- 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; 

- 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; 

 

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 

„Марвипак“ ЕООД да представи 

- нов ЕЕДОП, в който: 

- да предостави доказателства за изпълнените услуги с получатели „Еко  България“, 

ОП „Паркове и градини“и „ЗМБГ“ АД, изпълнени през последните три години, считано от 

датата на подаване на офертата или да посочи в част IV, буква В, т. 1б) от ЕЕДОП списък на 

услугите, които са идентични или сходни с предмета и обема на настоящата обществена 
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поръчка, изпълнени от тях, през последните три години, считано от датата на подаване на 

офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за 

извършената услуга, за да установи съответствието си с изискването, посочено в т. III.1.3. от 

обявлението и Раздел V, т. 3.1. от документацията за обществената поръчка. 

- в част IV, буква Г от ЕЕДОП участникът да посочи дали разполага с валиден 

сертификат за управление на качествотo в съответствие с ISO 9001:20ХХ или еквивалент, с 

обхват по предмета на обществената поръчка, за да установи съответствието си с 

изискването на т. III.1.3. от обявлението за поръчката и Раздел V, т. 3.2. от документацията за 

участие в процедурата; 

- 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, за да установи съответствието си с 

изискването на т. III.1.3. от обявлението за поръчката и Раздел V, т. 3.3. от документацията за 

участие в процедуратa; 

- 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. 

 

4. Участникът на Кооперация „Панда“е представил следните документи по чл. 39, ал. 2 

от ППЗОП: 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

 

След разглеждането на документите, комисията установи следните непълноти и 

несъответствия: 

- В част IV, буква В, т. 1б) от ЕЕДОП участникът е посочил изпълнени услуги с получател 

„МБАИЛ Силистра“ ЕАД, „МБАЛ – Дева Мария“ ЕООД, Национална здравна каса, Община 

Ловеч, УМБАЛ Александровска ЕАД, ЧЕЗ Разпределение България АД, Южно Централно 

Държавно предприятие, ТД на НАП Пловдив, ТД на НАП Бургас, Община Силистра, Лукойл 

България ЕАД, без да е приложил доказателства за изпълнението на услугите, каквото е 

изискването на чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП и Раздел V, т. 3.1. от документацията за обществената 

поръчка; 

- 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; 

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

 

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 

Кооперация „Панда“ЕООД да представи: 

- нов ЕЕДОП, в който: 

- да предостави доказателства за изпълнените услуги с получатели „„МБАИЛ 

Силистра“ ЕАД, „МБАЛ – Дева Мария“ ЕООД, Национална здравна каса, Община Ловеч, 

УМБАЛ Александровска ЕАД, ЧЕЗ Разпределение България АД, Южно Централно Държавно 

предприятие, ТД на НАП Пловдив, ТД на НАП Бургас, Община Силистра, Лукойл България ЕАД, 

изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата или да 

посочи в част IV, буква В, т. 1б) от ЕЕДОП списък на услугите, които са идентични или сходни с 

предмета и обема на настоящата обществена поръчка, изпълнени от тях, през последните 

три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите 

и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга, за да установи съответствието 

си с изискването, посочено в т. III.1.3. от обявлението и Раздел V, т. 3.1. от документацията за 

обществената поръчка. 

- в част IV, буква Г от ЕЕДОП участникът да посочи дали разполага с валиден 

сертификат за управление на качествотo в съответствие с ISO 9001:20ХХ или еквивалент, с 

обхват по предмета на обществената поръчка, за да установи съответствието си с 

изискването на т. III.1.3. от обявлението за поръчката и Раздел V, т. 3.2. от документацията за 

участие в процедурата; 

- 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, за да установи съответствието си с 

изискването на т. III.1.3. от обявлението за поръчката и Раздел V, т. 3.3. от документацията за 

участие в процедуратa; 

- 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. 

 

Протоколът е съставен и подписан на 24.03.2017 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. 


