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ПРОТОКОЛ № 2 

 

 

От заседание на комисия назначена със Заповед № РД-15-46/22.12.2017 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 

пощенски чували за нуждите на „Български пощи” ЕАД” 

 

 

Днес 23.01.2018 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-15-46/22.12.2017 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 пощенски чували за 

нуждите 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: Захари Златев – р-л сектор „РО“,  дирекция „ПУЛ“ 

         Елена Асенова  – главен експерт дирекция „ПУЛ“ 

         Нели Василева – контрольор дирекция „СДМТ“ - БРСЦ 

                 Мариана Тодорова – Гл. 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: 

 

Разглеждане на допълнително представените документи от участниците; 

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 e-mail с 

електронен подпис на посочените електронни адреси на всички участници в процедурата и се 

публикува в Профила на купувача на „Български пощи“ ЕАД на 11.01.2018 г. В указания в 

протокола срок от 5 /пет/ работни дни на основание чл.54, ал.9 ППЗОП, са получени 

допълнителни документи от следните участници: 
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Участникът „Евротрейд 2000“ ЕООД  в срока от 5 /пет/ работни дни от датата на 

получаване на протокола, е представил посочените в Протокол № 1 документи, а 

именно:  

1. Попълнен  ЕЕДОП – за фирма „Евротрейд 2000“ ЕООД, в който е посочено,че ще 

използва капацитета на трето лице на основание чл.65, ал.1 от ЗОП; 

2. ЕЕДОП – от трето лице; 

3.  Декларация от третото лице; 

4. Сертификат ISO 9001:2008 – на третото лице; 

5. Доказателства за изпълнени договори с предмет идентичен или сходен с предмета 

на поръчката – съгласно указанията на Възложителя в документацията. 

 

Участникът  „Тис трейдинг България” ЕООД,  в срока от 5 /пет/ работни дни от 

датата на получаване на протокола, е представил посочените в Протокол № 1 

документи, а именно:  

1. Коректно попълнен ЕЕДОП; 

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

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

 

Участникът  „Марвипак” ЕООД ,  в срока от 5 /пет/ работни дни от датата на 

получаване на протокола, е представил посочените в Протокол № 1 документи, а 

именно:  

1. Сертификат ISO 9001:2008  на производителя – с превод на български език; 

2. Сертификат ISO 14001:2005 на производителя – с превод на български език; 

3. Декларация – разяснение, от която е видно, че извършените дейности и доставки са 

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

 

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

предоставените допълнителни документи и съответствието им с критериите за подбор на 

Възложителя. 

 

За Участникът „Евротрейд 2000“ ЕООД 

За изпълнение на изискването от документацията на Възложителя, Раздел II, т.2.2 

„Технически и професионални способности“, е посочено че: т.2.2.2. „Участникът да 

притежава система за управление на качеството сертифицирана съгласно версии на 

стандарта ISO 9001:2008 или ISO 9001:2015, доказано с копие на валиден сертификат към 

момента на подаване на офертата, издаден от акредитиран орган или еквивалентен“,  

участникът „Евротрейд 2000“ ЕООД се е позовал на сертификат на третото лице, като третото 

лице е попълнило ЕЕДОП, представило е и декларация, че ще предостави освен посочения 

Сертификат и транспортно средство за вътрешен транспорт. При разглеждане на представения 

Сертификат ISO 9001:2008, Комисията установи, че същият е за „Автобусни превози на 

пътници – международни, междуградски, градски и специализиран транспорт; 

туроператорска и турагентска дейност; продажба на автобусни и самолетни билети и 

сервизна дейност“. Имайки предвид, че естеството на поръчката и нейния предмет е за 

доставка на пощенски чували, а не за автобусни или друг вид превози и билети, то логично е, 

да се приема, че обхвата на изискваните сертификати следва да обхваща сертифициране от 

областта на обществената поръчка. 
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На своето заседание комисията прие, че представените допълнително документи от 

участника не отговарят на изискванията на Възложителя за участие и на критериите за подбор,  

заложени в документацията и техническите изисквания. 

 

За участника  „Тис трейдинг България” ЕООД 

Комисията прие, че представените допълнително документи от участника отговарят  

на изискванията на Възложителя за участие и на критериите за подбор, заложени в 

документацията и техническите изисквания. 

 

За участникът  „Марвипак” ЕООД 

Комисията прие, че представените допълнително документи от участника отговарят 

на изискванията на Възложителя за участие и на критериите за подбор, заложени в 

документацията и техническите изисквания. 

 

Въз основа на така извършената проверка Комисията единодушно 

 

Р Е Ш И: 

 

Участникът „Евротрейд 2000“ ЕООД комисията не допуска до по – нататъшно 

участие в публичното състезание, тъй като не са представени всички изискващи се документи, 

покриващи критериите за подбор на участниците. 

Допуска до по – нататъшно участие в публичното състезание участниците „Тис 

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

необходими документи и участниците отговарят на изискванията за лично състояние и 

съответствие с критериите за подбор. 

 

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 „Марвипак” 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 от членовете на Комисията, при 

реални условия в Централно управление на „Български пощи“ ЕАД  и  БРСЦ от 23.01.2018 г. 

до 26.01.2018 г. /включително/ за  чували – размери 95/170 см и  80/120 см.  

 

След извършените съпоставки и анализи на съдържанието на техническите 

предложения 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; 

Доставките ще се извършват на партиди, като всяка партида ще е наведнъж, до 

съответните структурни единици на Възложителя, придружени с приемно – предавателен 

протокол за съответната структурна единица на „Български пощи“ ЕАД; 
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За срока на договора ще се осигури доставка на всички артикули, по начин и срокове 

посочени в техническите изисквания на Възложителя. 

Опис на предлаганите пощенски чували: 

- Чувалите с бял и тъмно син цвят ще бъдат с надпис: "BULGARIAN POSTS"; 

- Чувалите с оранжев цвят ще бъдат надпис: "BULGARIAN POSTS" / 

"EMS/BULPOST"; 

- Материал: тъкан, с много голяма якост, полипропилен с плоскостно тегло на 

единица площ: минимум 80 гр/м
2
; 

- ще предпазва вложените в чувалите пратки от намокряне;  

- ще издържа допустимо натоварване: минимум 30 kg, максимум 50 kg. 

– Изисквания към отпечатването на логото:  

- Трайно отпечатано от едната страна на чувалите, неизтриваем отпечатък, който да 

бъде устойчив на атмосферни влияния и разяждащи течности; 

- Отпечатъкът ще покрива изцяло материята, няма да показва отлагания на боя и няма 

да втвърдява материята; 

- Разполагането на надписа ще е по средата. 

 

№ Списък на 

артикулите за 

обособена 

позиция 

Производител Страна на 

произход 

Марка Кратки технически 

характеристики 

1.  Пощенски чували 

с размери 95/170 

см 

БАГ Амбалаж 

Сан.ве тидж. 

А.Ш. 

РТурция  Цвят: оранжев, бял; с 

отпечатано лого; материал: 

полипропилен – 80 гр/м2.                

Отвор от късата страна
 

2.  Пощенски чували 

с размери 80/120 

см 

БАГ Амбалаж 

Сан.ве тидж. 

А.Ш. 

РТурция  Цвят: оранжев, тъмно син и 

бял; с отпечатано лого; 

материал: полипропилен – 

80 гр/м
2
 ;                                   

Отвор от късата страна 

3.  Пощенски чували 

с размери 70/90 

см 

БАГ Амбалаж 

Сан.ве тидж. 

А.Ш. 

РТурция  Цвят: бял; с отпечатано 

лого; материал: 

полипропилен – 80 гр/м
2                                                  

Отвор от късата страна 

 

Представени са мостри от участника, както следва: по два броя мостри на чували бели 

на цвят, без надпис, с размери: 95/170 см и  80/120 см; 

Отвора на чувалите е от късата страна; отвора завършва  с двойно подгънат ръб, който 

обособява 2 см канал, изцяло затворен (без отвор). В канала е вложено осигурително въже, с 

диаметър от 0,5 см, със стабилно събрани двата края в кръга и вградено в канала на отвора; 

при издърпване на нишка от него, не се отваря; не пропускат течности – по един от чувалите 

от двата размера, беше напълнен с вода и не пропуска течности; издържа товар над 50 кг. 
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За участника „Марвипак” ЕООД 

Участникът е представил следното техническо предложение: 

Срок за изпълнение на поръчката  - 24 месеца; 

Доставките ще се извършват на партиди, като всяка партида ще е наведнъж, до 

съответните структурни единици на Възложителя, придружени с приемно – предавателен 

протокол за съответната структурна единица на „Български пощи“ ЕАД; 

За срока на договора ще се осигури доставка на всички артикули, по начин и срокове 

посочени в техническите изисквания на Възложителя. 

Опис на предлаганите пощенски чували: 

Вид на ПП торба – отворена, с вкарано въже в подгъв 

Размери – 950/1700 мм ± 2 % 

Размер на въжето – Ø 7 мм 

Товароносимост – 50 кг 

Опаковка на бали, обвити с ПП тъкан 

Спецификация на материалите: 

Тъкана полипропиленова торба, ръкавна, нефалтирана 

Цвят – млечно бял или оцветена в цвят ламинация 

Ламиниран 55 + 25 гр/м
2 

± 5 %
 

Относително удължение на по – малко от 15% 

UV стабилизация на тъканта 

Ширина на тъканта – 950 ± 2 % 

Печат – 1 страна – 1 цвят – по потвърден проект 

 

Вид на ПП торба – отворена, с вкарано въже в подгъв 

Размери – 700/900 мм ± 2 % 

Размер на въжето – Ø 7 мм 

Товароносимост – 50 кг 

Опаковка на бали, обвити с ПП тъкан 

Спецификация на материалите: 

Тъкана полипропиленова торба, ръкавна, нефалтирана 

Цвят – млечно бял или оцветена в цвят ламинация 

Ламиниран 55 + 25 гр/м
2  

± 5 % 

Относително удължение на по – малко от 15% 

Ширина на тъканта – 700 ± 2 % 

Печат – 1 страна – 1 цвят – по потвърден проект 

 

Вид на ПП торба – отворена, с вкарано въже в подгъв 

Размери – 800/1200 мм ± 2 % 

Размер на въжето – Ø 7 мм 

Товароносимост – 50 кг 

Опаковка на бали, обвити с ПП тъкан 

Спецификация на материалите: 

Тъкана полипропиленова торба, ръкавна, нефалтирана 

Цвят – млечно бял или оцветена в цвят ламинация 

Ламиниран 55 + 25 гр/м
2  

± 5 % 

Относително удължение на по – малко от 15% 
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Ширина на тъканта – 800 ± 2 % 

Печат – 1 страна – 1 цвят – по потвърден проект 

 

№ Списък на 

артикулите за 

обособена 

позиция 

Производител Страна 

на 

произход 

Марка Кратки технически 

характеристики 

1.  Полипропиленов 

чувал размери 

95/170 см 

Марвипак 

ЕООД 

България Марви  Полипропиленов чувал, 

ширина 95 см, височина 170 

см, цвят на чувала – оранжев, 

допълнителен 

водонепропусклив промазан 

слой; полипропилен – 25 гр/м
2  

, едноцветен печат, връв. 

2.  Полипропиленов 

чувал размери 

95/170 см 

Марвипак 

ЕООД 

България Марви  Полипропиленов чувал, 

ширина 95 см, височина 170 

см, цвят на чувала – бял, 

допълнителен 

водонепропусклив промазан 

слой; полипропилен – 25 гр/м
2  

, едноцветен печат, връв. 

3.  Полипропиленов 

чувал размери 

80/120 см 

Марвипак 

ЕООД 

България Марви  Полипропиленов чувал, 

ширина 80 см, височина 120 

см, цвят на чувала – оранжев, 

допълнителен 

водонепропусклив промазан 

слой; полипропилен – 25 гр/м
2  

, едноцветен печат, връв. 

4.  Полипропиленов 

чувал размери 

80/120 см 

Марвипак 

ЕООД 

България Марви  Полипропиленов чувал, 

ширина 80 см, височина 120 

см, цвят на чувала – бял, 

допълнителен 

водонепропусклив промазан 

слой; полипропилен – 25 гр/м
2  

, едноцветен печат, връв. 

5.  Полипропиленов 

чувал размери 

80/120 см 

Марвипак 

ЕООД 

България Марви  Полипропиленов чувал, 

ширина 80 см, височина 120 

см, цвят на чувала – тъмно 

син, допълнителен 

водонепропусклив промазан 

слой; полипропилен – 25 гр/м
2  

, едноцветен печат, връв. 
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6.  Полипропиленов 

чувал размери 

70/90 см 

Марвипак 

ЕООД 

България Марви  Полипропиленов чувал, 

ширина 70 см, височина 90 см, 

цвят на чувала – бял, 

допълнителен 

водонепропусклив промазан 

слой; полипропилен – 25 гр/м
2  

, едноцветен печат, връв. 

 

Представени са мостри от участника, както следва: по два броя мостри на чували бели 

на цвят, без надпис, с размери: 95/170 см и  80/120 см; 

Отвора на чувалите е от късата страна; отвора завършва  с двойно подгънат ръб, който 

обособява 2 см канал, същият не е изцяло затворен, има два прорязани отвора, в които влиза и 

излиза въжето. В канала е вложено осигурително въже, с диаметър от 0,7 см, като и  двата 

края не са стабилно събрани в кръга и вградени в канала на отвора. Двата края на 

осигурителното въже на чувала са извън  двойно подгънатия ръб, същите са завързани на 

възел, който лесно, без особени приспособления или усилия се развързва. Въжето лесно, без 

проблем се измъква от канала, поставената пломба лесно се изхлузва и чувала се отваря. При 

издърпване на нишка от шева, с който е затворена долната част на мострата, същият лесно се 

разнищва и чувала се отваря. Направиха се тестове и за пропускане на течности – по един от 

чувалите от двата размера, беше напълнен с вода и не пропуснаха течността; издържа товар 

над 50 кг. 

Съгласно т.14 от Техническите изисквания и т.2.2.9 от Документацията на 

Възложителя, „Участник, който е представил мостри, които не отговарят на всички 

изисквания от Техническите изисквания на Възложителя, се отстранява от по – нататъшно 

участие в процедурата“. В настоящия случай, представените мостри не отговарят на 

изискванията на Възложителя, по посочените по – горе мотиви. Изискванията на Възложителя 

в т.7 от Техническите изисквания и т.1.3. от Документацията на Възложителя е посочено, че 

„За предотвратяване изваждането на пломбата, на отвора да бъде изработен двойно 

подгънат ръб (целият подгъв да бъде с три слоя материал), който да обособи 2 см канал. В 

канала да бъде вложено осигурително въже. Каналът да бъде изцяло затворен (без отвор). 

Въже – с диаметър не по-малко от 0,5 см, със стабилно събрани двата края в кръг и 

вградено в канала на отвора“. Представените от участника мостри не отговарят на посочените 

от Възложителя изисквания. 

От всичко казано по – горе, Комисията стигна до извода, че несъответствието на 

представените мостри, 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 участникът „Тис трейдинг България“ ЕООД  до отваряне на ценова оферта 

– плик с надпис „Предлагани ценови параметри“; 
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Участникът „Марвипак” ЕООД, Комисията не допуска 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 01.02.2018 г. /четвъртък/ от 10:00 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 26.01.2018 г. /петък/. 

 

 

КОМИСИЯ:  

Ваня Чорбаджийска – ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД. 

Захари Златев – ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД. 

Елена Асенова  – ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД. 

Нели Василева – ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД. 

Мариана Тодорова – ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД. 

 


