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Дата: 30.03.2017 г.   УТВЪРЖДАВАМ: (п.) заличен на осн. чл. 23 от ЗЗЛД 

АЛЕКСАНДЪР ВЕЛЕВ 

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА БНР 

 

ДОКЛАД 

ПО ЧЛ. 103, АЛ. 3 ОТ ЗОП 

 

Уважаеми г-н Велев, 

 

В изпълнение на Ваша Заповед № АВ-338/08.03.2017 г. беше формирана комисия 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“. 

Обществената поръчка е открита с решение № АВ-137 от 31.01.2017 г. на генералния 

директор на БНР и публикувана в Регистъра на обществените поръчки с № 00349-2017-0004 

 
I. Комисията заседава в състав: 

Председател:  

1. Галя Каракачанова – ръководител отдел „Бюджет“ 

Членове:  

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

3. Деница Джугданова – юрисконсулт 

 

II. Съгласно Заповед № АВ-338/08.03.2017 г. на Генералния директор на БНР, комисията 

има задължение да извърши подбор на участниците, да разгледа и оцени подадените 

оферти за участие в процедурата. Срокът за работа на комисията е определен до 07.04.2017 

г. Съгласно заповедта за назначаване на комисията, до приключване на нейната работата, 

документите, свързани с обществената поръчка се съхраняваха в стая № 17 на 6-ти етаж в 

програмно-редакционната сграда на БНР. За правилното съхранение на документите 

отговаря председателят на комисията. 

Съставът на комисията остана непроменен през целия период на нейната работа. 

 

III. На 09.03.2017 г. от 11:00 часа в програмно-редакционната сграда на БНР се 

проведе публично заседание на комисията. В заседанието взеха участие всички членове на 

комисията, като същите, след запознаване със списъка на участниците в процедурата, 

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

 

Комисията установи, че в предварително обявения срок са постъпили 3 (три) броя 

оферти за участие в процедурата от следните участници: 
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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. 

 

На публичното заседание на комисията присъстваха следните представители на 

участниците:  

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. 

 

На основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, Комисията отвори запечатаните непрозрачни 

опаковки с офертите на участниците по реда на тяхното постъпване и провери за наличието 

на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията оповести 

документите, съдържащи се в опаковката с офертата на всеки участник и предложи на 

присъстващите представители на другите участници да подпишат техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

IV. След извършване на горните действия, председателят закри публичната част от 

заседанието. 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. По отношение на офертата на следния участник беше констатирана липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор: 

 „Етап – адресс“ АД. 

 

2. На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, комисията посочи горните обстоятелства в 

протокол и изпрати същия на всички участници в деня на публикуването му в профила на 

купувача. 

 

V. След изтичане на срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията се събра на закрито 

заседание, което се проведе на 21.03.2017 г. от 10:00 часа в програмно-редакционната 

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

документи от следния участник: 

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

 

След разглеждането на документите, комисията установи, че участникът е представил 

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

предварително обявените критерии за подбор. 

 

VI. Комисията разгледа техническите предложения на участниците, чиито оферти 

отговарят на поставените от възложителя критерии за подбор. Комисията установи, че 

техническите предложения на всички участници са изготвени съобразно техническата 

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

предварително обявените изисквания за изпълнение на поръчката. 

След разглеждане на техническите предложения, комисията реши в деня на 

съставяне и подписване на протокола, председателят на комисията да изготви съобщение за 

датата и часа на отваряне на ценовите предложения на допуснатите до този етап участници.  

 

VII. 1. Комисията проведе публично заседание на 24.03.2017 г. от 10:00 часа в 

програмно-редакционната сграда на БНР за отваряне на ценовите предложения на 

участниците, чиито технически предложения отговарят на изискванията на възложителя.  

 

2. На заседанието присъстваха следните представители на участниците: 

Галина Костадинова Герчева, упълномощена от Виктор Калин Косконел – управител 

на „Содексо пасс България“ ЕООД. 

 

3. Комисията отвори запечатаните непрозрачни пликове, съдържащи ценовите 

предложения на участниците по реда на постъпване на офертите и обяви направените 

ценови предложения. С това приключи публичната част от заседанието на комисията. 

 

4. Комисията установи, че ценовото предложение на  участника „Содексо пасс 

България“ ЕООД  е с повече от 20 (двадесет) на сто по-благоприятно от средната стойност на 

предложенията на останалите участници по същия показател за оценка. 

 

VIII. На основание чл. 72, ал.1 от ЗОП, комисията изиска подробна писмена 

обосновка за начина на образуване на предлаганата от участника „Содексо пасс 

България“ ЕООД цена за изпълнение на обществената поръчка. 
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IX.  След изтичане на срока по чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията се събра на заседание 

на 30.03.2017 г. от 11:00 часа в програмно-редакционната сграда на БНР. 

В законоустановения срок е постъпила писмена обосновка от участника: 

1. „Содексо пасс България“ ЕООД, вх. № ОП-064/29.03.2017 г. в 09:10 ч. 

 

Комисията разгледа представената писмена обосновка от участника относно 

образуването на ценовото предложение и оцени обосновката относно нейната пълнота и 

обективност. 

X. В резултат на извършените действия, комисията направи следното класиране на 

участниците, съгласно предварително обявения критерий по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП – „най-

ниска цена”: 

 

1. На първо място: оферта на „Содексо пасс България“ ЕООД – предложена цена в 

размер на 0.01 лв. (една стотинка) без ДДС; 

 

2. На второ място: офертите на „Български пощи“ ЕАД – предложена цена в размер 

на 0,02 лв. (две стотинки) без ДДС и „Етап – адресс“ АД – предложена цена в размер на 0,02 

лв. (две стотинки) без ДДС.  

 

Мотиви: Офертите на участниците отговарят на поставените критерии за подбор и са 

изготвени, съобразно техническата спецификация и изисквания на възложителя. Офертите 

са оценени съгласно предварително обявения критерий за оценка по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП 

– „най-ниска цена“. 

 

Отстранени участници в процедурата: няма. 

 

XI. Въз основа на направеното класиране, комисията предлага да бъде сключен 

договор за обществена поръчка с класирания на първо място участник: 

1. „Содексо пасс България“ ЕООД. 

 

Неразделна част от настоящия доклад са Протоколи № 1 – 4, изготвени в хода на 

работата на комисията, както и цялата необходима документация за вземане на решение 

от възложителя. 

Докладът е съставен и подписан на 30.03.2017 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 


