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ПРОТОКОЛ № 2 

 

От заседание на комисия назначена със Заповед № РД-15-47/22.12.2017 г. на Главния 

изпълнителен директор за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в 

процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на 

пластмасови пломби за технологичните нуждите на структурните звена на „Български пощи“ 

ЕАД“ 

 

Днес 30.01.2018 г. в 10:30 часа, в зала 212, в сградата на Централно управление на 

„Български пощи“ ЕАД, с адрес: София 1700, ул.„Академик Стефан Младенов“ № 1 бл.31, в 

изпълнение на Заповед № РД-15-47/22.12.2017 г. на Главния изпълнителен директор за 

разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в процедура публично 

състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на пластмасови пломби 

за технологичните нуждите на структурните звена на „Български пощи“ ЕАД“ и на основание 

чл.103 ал.1 от ЗОП и във вр. с чл.54 ал.1 и сл. от ППЗОП, започна своята работа комисия в 

състав: 

 

Председател: Ваня Чорбаджийска – гл.юрисконсулт, дирекция „Правна дейност“ 

Членове: Светослава Узунян – главен експерт, дирекция „ПУЛ“ 

        Ангелина Тодорова – експерт, дирекция „ПУЛ“ 

        Лазаринка Симеонова – ръководител ЕС „ВПП“, дирекция „СДМТ“ 

        Румяна Гълъбова – главен експерт, дирекция „ФИ“  

 

Комисията в титулярния си състав се събра на заседание и пристъпи към изпълнение 

на задълженията си, съгласно горепосочената заповед. Комисията взе единодушно решение, 

да продължи работата си в две стъпки: 

I. Разглеждане на допълнително представените документи от участниците; 

II. Разглеждане и оценка на техническите предложения на допуснатите 

участници. 

 

I. Разглеждане на допълнително представените документи от участниците: 

На основание чл.54 ал.8 ППЗОП, копие от Протокол № 1 се изпрати по пощата с 

писма с обратни разписки на посочените адреси на всички участници в процедурата и се 

публикува в Профила на купувача на „Български пощи“ ЕАД на 15.01.2018 г. В указания в 

протокола срок от 5 /пет/ работни дни са получени допълнителни документи от следните 

участници:  

 

1. „ТиС трейдинг България” ЕООД – допълнителни документи, вх.№ ОП-43-3/ 

18.01.2018 г. 
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На основание чл.54, ал.12 ППЗОП комисията премина към разглеждане на 

предоставените допълнителни документи и съответствието им с критериите за подбор на 

Възложителя. 

 

Участникът „ТиС трейдинг България” ЕООД е представил следните 

допълнителни документи: 

1. Коректно попълнен ЕЕДОП; 

2. Декларация – разяснение, от която да е видно, че извършените дейности и доставки 

са сходни или идентични с предмета на поръчката, а именно включват доставката на пломби. 

 

На своето заседание комисията прие, че представените допълнително документи от 

Участника отговарят на изискванията на Възложителя за участие и на критериите за подбор, 

заложени в нея. 

 

Участникът „Евротрейд 2000“ ЕООД, в посочения срок от 5 /пет/ работни дни от 

датата на получаване на протокол № 1, не е представил описаните и изискани в Протокол 

№ 1 документи. 

 

Комисията премина към обстойно разглеждане на документите, съдържащи се в 

офертите на участниците и направи следните изводи: 

 

Участникът „ТиС трейдинг България” ЕООД е представил всички необходими 

документи и отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за 

подбор. 

Участникът  „Олимп България“ ЕООД е представил всички необходими документи 

и отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. 

 

Участникът „Евротрейд 2000“ ЕООД  не е представил всички необходими документи, 

поради което не отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за 

подбор. 

 

Въз основа на така извършената проверка Комисията единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

Допуска до по-нататъшно участие в публичното състезание участниците „ТиС 

трейдинг България” ЕООД  и „Олимп България“ ЕООД, т.к. същите са представили 

всички необходими документи и участниците отговарят на изискванията за лично състояние и 

съответствие с критериите за подбор. 

Комисията не допуска до по-нататъшно участие в публичното състезание Участника 

„Евротрейд 2000“ ЕООД, т.к. същият не е представил всички необходими документи и 

Участника не отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за 

подбор. 
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II. Разглеждане и оценка на техническите предложения на допуснатите 

участници 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на допуснатите 

участници „ТиС трейдинг България” ЕООД  и „Олимп България“ ЕООД, и провери в 

детайли представените техническите предложения и мостри за тяхното съответствие с 

предварително обявените условия в техническите изисквания на Възложителя.  

Тестването на представените мостри се извърши при реални условия в Централно 

управление на „Български пощи“ ЕАД и БРСЦ от 22.01.2018 г. до 26.01.2018 г. /включително/. 

 

След извършените съпоставки и анализи на съдържанието на техническите 

предложенията и представени мостри на участниците, бяха направени следните констатации: 

  

За участника „ТиС трейдинг България“ ЕООД 

Участникът е представил следното техническо предложение: 

Срок за изпълнение на поръчката  – 24 месеца. 

Производител на пластмасовите пломби – „Гокерплас пластик мет.сан.ВС тидж.А.Ш.“ 

Доставките ще се извършват на партиди, до структурните единици на Възложителя, 

посочени в Техническите изисквания. Всяка партида ще се достави наведнъж, до съответните 

структурни единици на Възложителя, придружени с приемно-предавателен протокол. 

За срока на договора ще се осигури доставка на пластмасовите пломби, по начин и 

срокове посочени в техническите изисквания на Възложителя. 

Представен е подробен опис на предлаганите пластмасови пломби, което съответства 

на техническите изисквания на Възложителя. 

Представени са 10 броя мостри от участника.Същите са със жълт цвят, по размери 

отговарят на изискванията на Възложителя. Баркод номерата са с нарастваща номерация, 

същата лесно се чете с баркодчетец, не се размазва при опит за механично изтриване. 

Плоската правоъгълна част /етикет/ на пломбата е допълнително усилена с метална вложка. 

От вътрешната страна на пломбата до плоската правоъгълна част /етикет/ има 3 шипа за 

захващане на пломбата към материята на пощенския чувал, с цел предотвратяване измъкване 

/издърпване/. Пломбата има допълнително приспособление (ухо) осигуряващо ръчното 

отваряне (унищожаване) без механично въздействие с режещи предмети или инструменти. 

При опън пломбите не се късат на мястото на заключване. 

 

За участника „Олимп България“ ЕООД 

Участникът е представил следното техническо предложение: 

Срок за изпълнение на поръчката  – 24 месеца. 

Производител на пластмасовите пломби „Текникплас Отомотив Йедек Парча Пластик 

Ян Санаи Текарет“ ЛТД, модел пломби – PM02MY. 

Доставките ще се извършват на партиди, до структурните единици на Възложителя, 

посочени в Техническите изисквания. Всяка партида ще се достави наведнъж, до съответните 

структурни единици на Възложителя, придружени с приемно-предавателен протокол. 

За срока на договора ще се осигури доставка на пластмасовите пломби, по начин и 

срокове посочени в техническите изисквания на Възложителя. 

Представен е подробен опис на предлаганите пластмасови пломби, което съответства 

на техническите изисквания на Възложителя. 
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Представени са 10 броя мостри с надпис „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД и 10 броя 

мостри с надпис „BULGARIAN POSTS” PLC. Същите са със жълт цвят, по размери отговарят 

на изискванията на Възложителя. Баркод номерата са с нарастваща номерация, същата лесно 

се чете с баркодчетец, не се размазва при опит за механично изтриване. Плоската правоъгълна 

част /етикет/ на пломбата е допълнително усилена с метална вложка. От вътрешната страна на 

пломбата до плоската правоъгълна част /етикет/ има 3 шипа за захващане на пломбата към 

материята на пощенския чувал, с цел предотвратяване измъкване /издърпване/.  Пломбата има 

допълнително приспособление (ухо) осигуряващо ръчното отваряне (унищожаване) без 

механично въздействие с режещи предмети или инструменти.  

При проведените тестове пластмасовите пломби се късат лесно на две-три места, 

различни от мястото на заключване, без значително усилие. 

От всичко казано по-горе, Комисията стигна до извода, че представените мостри, не 

отговарят на техническите изисквания на Възложителя, което от своя страна води до 

несъответствие на техническото предложение на участника с техническите изисквания на 

Възложителя, тъй като мострите са неразделна част от техническото предложение на 

участниците. 

 

След извършените констатации за съответствие на техническите предложения и 

представени мостри на участниците с изискванията на Възложителя, комисията единодушно 

 

Р Е Ш И: 

Допуска участника „ТиС трейдинг България“ ЕООД  до отваряне на ценова оферта 

– плик с надпис „Предлагани ценови параметри“; 

 

Не допуска участникът „Олимп България“ ЕООД до отваряне на ценова оферта – 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, поради несъответствие на техническото 

предложение с изискванията на Възложителя. 

 

Отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници ще се 

извърши на 14.02.2018 г. /сряда/ от 10:30 часа, в зала 212 в сградата на Централно управление 

на „Български пощи“ ЕАД, за което участниците да бъдат уведомени съгласно чл. 57, ал.3 

ППЗОП. 

Този протокол бе приключен на 30.01.2018 г. /вторник/. 

 

КОМИСИЯ:  

 

Ваня Чорбаджийска – Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД. 

Светослава Узунян – Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД. 

Ангелина Тодорова – Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД. 

Лазаринка Симеонова – Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД. 

Румяна Гълъбова – Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД. 


