
                                           

П Р О Т О К О Л № 2 

 
от работата на Комисия, назначена със Заповед № 09/15.10.2018г. за извършване на подбор 
на участниците, разглеждане, оценка и класиране на оферти за участие в процедура за 
възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Доставка на 
пакетирани хранителни продукти за здравословно хранене на диабетици,  членуващи в 
сдруженията – членове на БАД", 

Днес, 22.10.2018 г., в 10:00 часа на основание Заповед №09/15.10.2018 г. за назначаване 
на Комисия за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на 
оферти за участие в горепосочената процедура, в офиса на Българска асоциация Диабет се 
събра комисия в състав: 

Председател: Милена Чачева, счетоводител, извършващ счетоводно обслужване на БАД 

и членове:  

– Румяна Танева, технически сътрудник на РКИЦ- София 

адв. Ива Ботева – външен експерт – юрист, вписана в Списъка с външни експерти към АОП с 
ВЕ-3402, 

със задача да разгледа в закрито заседание постъпилите допълнителни документи от 
участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с 
предмет: „Доставка на пакетирани хранителни продукти за здравословно хранене на 
диабетици,  членуващи в сдруженията – членове на БАД". 

   І. Комисията по провеждане на процедурата констатира следното: 

С Протокол № 1/15.10.2018 г. Комисията е предоставила на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП 
срок от пет работни дни за представяне на допълнителни документи от двамата участника в 
процедурата с оглед доказване на съответствието им с критериите за подбор, посочени от 
Възложителя в обявлението и документацията за поръчка.  

В рамките на срока са постъпили документи от участниците, както следва:  

1. „ЛФС“ ЕООД, гр. София  – допълнителни документи с вх. №128/19.10.2018 г. 

2. „Нове Инженеринг“ ЕООД, гр. Свищов – допълнителни документи с вх. 
№129/19.10.2018 г. 

IІ. Комисията продължи работата си с разглеждане на допълнителните документи 
по реда на постъпване на офертите на участниците.  

1.  „Нове Инженеринг“ ЕООД, гр. Свищов – оферта с вх. № 1/12.10.2018 г., 09,27 ч. 

Участникът е представил нови еЕЕДОП за „Нове Инженеринг“ ЕООД и за третото лице, 
чиито капацитет ще използва – „Оримекс“ ООД. , като по отношение на третото лице е 
представен отделен попълнен еЕЕДОП. Същите са надлежно попълнени и подписани и 
съдържат  декларации относно липсата на специфични национални основания за отстраняване. 
В Заключителни разпоредби на еЕЕДОП участникът и третото лице са предоставили съгласие 
Възложителят да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е 
предоставена в съответните части на еЕЕДОП. 
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 Комисията пристъпи към преглед на техническото предложение на участника. Същото е 
изготвено съгласно образеца на Възложителя. В предложената техническа спецификация 
фигурират продуктите и количествата за един пакет хранителни продукти, съгласно 
изискванията на Възложителя. 

2. „ЛФС“ ЕООД, гр. София  – оферта с вх. № 2/12.10.2018 г., 14,44 ч. 

Участникът е представил 1 бр. референция от Българска асоциация Диабет, доказваща 
изпълнението на една доставка през декември, 2016 г. , с което „ЛФС“ ЕООД доказва 
изпълнението на критерия за подбор, заложен от Възложителя.   

 Комисията пристъпи към преглед на техническото предложение на участника. Същото е 
изготвено съгласно образеца на Възложителя. В предложената техническа спецификация 
фигурират продуктите и количествата за един пакет хранителни продукти, съгласно 
изискванията на Възложителя. 

Във връзка с гореизложеното, Комисията взе следните 

РЕШЕНИЯ: 

1. Допуска офертите на участниците до оценка по критерий най-ниска цена. 
2. Обявява дата на публично заседание, на което да се отворят ценовите оферти на 

участниците: 25.10.2018 г., 10.00 ч. в офиса на БАД, гр. София, ул. Подполковник 
Калитин бл. 20. 

Комисията закри заседанието си на 22.10.2018 г. в 11.20 ч.  
 

К О М И С И Я: 

Председател: 
 
 
 
(п.)съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

 Милена Чачева 
 
Членове: 
 
 
 
(п.)съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

Румяна Танева 
 
 
 
(п.)съгл. чл. 2 от ЗЗЛД 

Ива Ботева 
 


