
Изх. № 45/19.09.2019 г.                                           

                                                            П Р О Т О К О Л  № 1 

 
от работата на Комисия, назначена със Заповед № 08/18.09.2019 г. 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, 18.09.2019 г., в 10:00 часа на основание Заповед №08/18.09.2019 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 РИКЦ- София 

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

със задача да разгледа в открито заседание постъпилите оферти 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: 

Решение № 1/22.08.2019 г. и Обявление за поръчка са изпратени чрез директно 
въвеждане от упълномощен потребител  и са публикувани в Регистъра за обществени поръчки 
на 22.08.2019г. На същата дата те са публикувана в Профил на купувача на интернет страницата 
на Българска асоциация Диабет: http://www.badiabet.com/bg/2014-05-29-15-19-35/2015-05-07-14-40-
32.html, като Възложителят е предоставил и достъп до  документацията за участие и образците, 
проекта на договор, методиката за оценка и техническите спецификации за поръчката.  На 
основание чл.178, ал.2 от ЗОП, е определен срок за представяне на оферти до 16:30 часа на 
17.09.2019 г.  

В рамките на срока за представяне на оферти е постъпила една оферта в запечатана 
непрозрачна опаковка: 

- „Оримекс“ ООД, гр. Свищов – оферта с вх. № 1/17.09.2019 г., 11,28 ч.; 

Всички членове на Комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.  

На заседанието присъства упълномощен представител на участника „Оримекс“ ООД.  

IІ. Комисията продължи работата си с разглеждане на офертата при условията на 
ЗОП и ППЗОП.  
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На основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, Комисията отвори запечатаната непрозрачна 
опаковка и провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови 
параметри“. Членовете на Комисията подписаха запечатания плик с надпис „Предлагани ценови 
параметри“. На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, членовете на Комисията подписаха 
техническото предложение на участника. Видно от представените 2 бр. еЕЕДОП, участникът е 
декларирал, че ще ползва капацитета на трето лице - „Нове Инженеринг“ ЕООД, гр. Свищов, 
като за него е попълнен отделен еЕЕДОП. Комисията прегледа описа с документи по образец, 
прочете и установи наличието на всеки от документите, представен в него. 

С това публичната част от заседанието приключи и Комисията продължи работата си в 
закрито заседание по реда на чл. 54, ал.7 и сл. от ППЗОП. 

  
IІI. Комисията разгледа представените документи от участника и еЕЕДОП за 

преценка на съответствието на офертата с критериите за подбор.  

Представените еЕЕДОП за „Оримекс“ ООД и за третото лице, чиито капацитет ще 
използва – „Нове Инженеринг“ ЕООД, са надлежно попълнени и подписани и съдържат  
декларации относно липсата на 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. 

 Възложителят е поставил изискване относно годността (правоспособността) за 
упражняване на професионална дейност, като участникът следва да разполага с минимум един 
обект за производство/търговия с хранителни продукти, от които ще се извършва доставката на 
съответните хранителни продукти, предлагани от участника. Обектът следва да е с надлежна 
регистрация по реда на чл. 12 от Закона за храните или еквивалентна чуждестранна регистрация 
при условие за приложимост на територията на Република България. Участникът е декларирал 
наличието на съответното обстоятелство в еЕЕДОП, като в допълнение е представил заверени 
документи, доказващи съответствието с това изискване. 

 Възложителят е поставил изискване за опит за изпълнение на поръчката, като през 
последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, участникът следва да е 
изпълнил поне 1 /една/ доставка  с предмет и обем идентична или сходна с тази на поръчката. 
Участникът е декларирал в част IV., «Критерии за подбор»,  буква «В» «Технически и 
професионални способности», подточка 1б) от Единния европейски документ за обществени 
поръчки  (ЕЕДОП) информация за доставките, които са идентични или сходни с предмета на 
поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване офертата, с 
посочване на стойностите, датите и получателите. Представени са и доказателства.  

 Възложителят е поставил изискване участникът да притежава или разполага с минимум 2 
/два/ броя  специализирани (хладилни) транспортни средства за превоз на хранителните 
продукти, обект на доставка. Минималният брой изискуеми транспортни  средства следва да са 
регистрирани от ОДБХ по реда на чл. 246 ЗВМД за превоз на продукти от животински произход 
или еквивалентен чуждестранен регистър при условие за приложимост на територията на 
Република България. Участникът и третото лице са декларирали в съответния раздел на 
еЕЕДОП необходимата информация съгласно изискванията на Възложителя, като са и 
представени доказателства за наличието на въпросните регистрирани хладилни транспортни 
средства, собственост на третото лице. 
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 IV. Като установи, че офертата на участника съответства на критериите за подбор,
 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 офертата на участника до оценка по критерий най-ниска цена. 
2. Обявява дата на публично заседание, на което да се отвори ценовото предложение на 

участника: 26.09.2019 г., 10.00 ч. в офиса на БАД, гр. София, ул. Подполковник Калитин 
бл. 20. 

Комисията закри заседанието си на 18.09.2019 г. в 11.16 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 
 


