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                              П Р О Т О К О Л   № 2 - А 

        От заседанието на Комисия, назначена за разглеждане, оценяване и 

класиране на подадените оферти за избор на доставчик на обществена 

поръчка чрез публикуване на обява за събиране на оферти, с предмет: 

„Периодични доставки на хигиенни материали, перилни и 

почистващи препарати, за нуждите на клоновете на „Студентски 

столове и   общежития“ ЕАД, по десет обособени позиции”. 

      На 11.03.2020 г., Комисията определена със Заповед № 15 от 21.02.2020 

г. на изпълнителния директор на  „ССО“  ЕАД, в редовния си състав, 

Председател:  

Пенка Павлова Савова – юрист, гл. юрисконсулт в  „ССО“ ЕАД; 

Членове:  

 Илияна Василева Бешкова – икономист, Р-л „Финансов отдел” в 

„ССО” ЕАД; 

 Емилия Денчева Партинова – организатор „Вътрешен контрол  

„ССО”ЕАД; 

в закрито заседание, в зала №216,  започна разглеждане на допълнително 

представените документи за доказване на личното състояние по чл.12 от 

ЗОП.  



 

 

ВТОРА  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: 

 

УЧАСТНИК  „ТРАНС КО 04“ЕООД. 

В определения от  комисията 5-дневен срок след изпращане на Протокол 

№1, участникът с писмо вх.№260/06.03.2020 г. представи доказателства по 

чл.12, ал.5 и ал.6 от ЗОП за позиция №2. 

 

В писмото се посочва, че „Транс КО 04“ЕООД в качеството си на 

специализирано предприятие за хора с увреждания, отговарящо на 

условията по чл.12 от ЗОП, със собствени ресурси извършва съществената 

допълнителна преработка на посочените стоки описани  в таблица. 

Участникът е посочил видовете допълнителни дейности, които извършва 

за всяка стока от техническата спецификация. Представил е списък с 

машини и съоръжения, които използва в своята дейност. Представил е 

поименен списък на служителите на фирмата, заети в производството. 

Представил е списък с транспортни средства за превоз на готовата 

продукция. В допълнение е пояснено, че в обема на собствения ресурс, 

който се използва за извършване на съществена допълнителна преработка 

на предложените стоки са включени и необходимите разходи за материали, 

електроенергия, горива водоснабдяване, необходимите разрешителни, 

сертификати и лицензи за извършване на тези дейности.  

Във връзка с гореизложеното, комисията не установи липси, непълноти и 

несъответствия на информацията, включително нередовност или 

фактически грешки, или несъответствие с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор и допуска участника до разглеждане 

на Техническото предложение по обособена позиция №2. 

 

УЧАСТНИК „ТОП ЕЛАНА“ООД 



В определения от  комисията 5-дневен срок след изпращане на Протокол 

№1, участникът с писмо вх.№261/09.03.2020 г. представи доказателства по 

чл.12, ал.5 и ал.6 от ЗОП за позиция №2. 

Участникът е приложил следните допълнителни документи, доказващи 

изпълнението на изискванията на чл.12, ал.5 и ал.6: Декларация 

приложение №3 за обстоятелствата по чл.83, ал.4, т.1 от Закона за хората с 

увреждане; Експертно решение №2622/25.10.2019 г.; Констатации от 

медицински изследвания от 25.10.2019 г.; Експертно решение № 

3052/02.12.2019 г.; Констатации от медицински изследвания от 02.12.2019 

г.; Писмо от участника издадено на 09.03.2020 г. с направени уточнения 

относно представените документи; Счетоводен баланс към 31.12.2018 г.; 

Отчет за приходите и разходите за 2018 г.; Удостоверение издадено от 

НАП на 10.02.2020 г. за липса на задължения; Удостоверение издадено от 

СО на 14.02.2020 г. за липса на задължения; Удостоверение издадено от 

ИА „Главна инспекция на труда“ на 02.03.2020 г. за липса на установени 

нарушения по чл.58, ал.1, т.3 от ЗОП. 

 

Във връзка с гореизложеното, комисията не установи липси, непълноти и 

несъответствия на информацията, включително нередовност или 

фактически грешки, или несъответствие с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор и допуска участника до разглеждане 

на Техническото предложение по обособена позиция №2. 

 

УЧАСТНИК „АДИКА ТРЕЙД“ЕООД. 

На основание чл.12, ал.3, във връзка с ал.1, т.1 от ЗОП, Възложителят е 

посочил в обявлението на обществената поръчка, открита с Решение № 18 

от 03.02.2020 г., че поръчката е запазена за възлагане на специализирани 

предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански 

субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране 

на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение. Тъй като в 



процедурата по обособена позиция №2, участват предприятия по чл.12, 

ал.1 от ЗОП, на основание чл.81, ал.2 от ППЗОП, комисията не разглежда 

офертата на участника по обособена позиция №2. 

 

УЧАСТНИК ЕТ „ИВЕДА – ДИМИТЪР ДЕНЧЕВ“. 

На основание чл.12, ал.3, във връзка с ал.1, т.1 от ЗОП, Възложителят е 

посочил в обявлението на обществената поръчка, открита с Решение № 18 

от 03.02.2020 г., че поръчката е запазена за възлагане на специализирани 

предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански 

субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране 

на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение. Тъй като в 

процедурата по обособена позиция №2, участват предприятия по чл.12, 

ал.1 от ЗОП, на основание чл.81, ал.2 от ППЗОП, комисията не разглежда 

офертата на участника по обособена позиция №2. 

 

УЧАСТНИК „ХИГИЕННО – МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ“. 

На основание чл.12, ал.3, във връзка с ал.1, т.1 от ЗОП, Възложителят е 

посочил в обявлението на обществената поръчка, открита с Решение № 18 

от 03.02.2020 г., че поръчката е запазена за възлагане на специализирани 

предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански 

субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране 

на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение. Тъй като в 

процедурата по обособена позиция №2, участват предприятия по чл.12, 

ал.1 от ЗОП, на основание чл.81, ал.2 от ППЗОП, комисията не разглежда 

офертата на участника по обособена позиция №2. 

 

ЧЕТВЪРТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ. 

 

УЧАСТНИК  „ТРАНС КО 04“ЕООД. 



В определения от  комисията 5-дневен срок след изпращане на Протокол 

№1, участникът с писмо вх.№260/06.03.2020 г. представи доказателства по 

чл.12, ал.5 и ал.6 от ЗОП за позиция №4. 

В писмото се посочва, че „Транс КО 04“ЕООД в качеството си на 

специализирано предприятие за хора с увреждания, отговарящо на 

условията по чл.12 от ЗОП, със собствени ресурси извършва съществената 

допълнителна преработка на посочените стоки описани  в таблица. 

Участникът е посочил видовете допълнителни дейности, които извършва 

за всяка стока от техническата спецификация. Представил е списък с 

машини и съоръжения, които използва в своята дейност. Представил е 

поименен списък на служителите на фирмата, заети в производството. 

Представил е списък с транспортни средства за превоз на готовата 

продукция. В допълнение е пояснено, че в обема на собствения ресурс, 

който се използва за извършване на съществена допълнителна преработка 

на предложените стоки са включени и необходимите разходи за материали, 

електроенергия, горива водоснабдяване, необходимите разрешителни, 

сертификати и лицензи за извършване на тези дейности.  

Във връзка с гореизложеното, комисията не установи липси, непълноти и 

несъответствия на информацията, включително нередовност или 

фактически грешки, или несъответствие с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор и допуска участника до разглеждане 

на Техническото предложение по обособена позиция №4. 

 

УЧАСТНИК „ТОП ЕЛАНА“ООД 

В определения от  комисията 5-дневен срок след изпращане на Протокол 

№1, участникът с писмо вх.№261/09.03.2020 г. представи доказателства по 

чл.12, ал.5 и ал.6 от ЗОП за позиция №4. 

Участникът е приложил следните допълнителни документи, доказващи 

изпълнението на изискванията на чл.12, ал.5 и ал.6: Декларация 

приложение №3 за обстоятелствата по чл.83, ал.4, т.1 от Закона за хората с 



увреждане; Експертно решение №2622/25.10.2019 г.; Констатации от 

медицински изследвания от 25.10.2019 г.; Експертно решение № 

3052/02.12.2019 г.; Констатации от медицински изследвания от 02.12.2019 

г.; Писмо от участника издадено на 09.03.2020 г. с направени уточнения 

относно представените документи; Счетоводен баланс към 31.12.2018 г.; 

Отчет за приходите и разходите за 2018 г.; Удостоверение издадено от 

НАП на 10.02.2020 г. за липса на задължения; Удостоверение издадено от 

СО на 14.02.2020 г. за липса на задължения; Удостоверение издадено от 

ИА „Главна инспекция на труда“ на 02.03.2020 г. за липса на установени 

нарушения по чл.58, ал.1, т.3 от ЗОП. 

Във връзка с гореизложеното, комисията не установи липси, непълноти и 

несъответствия на информацията, включително нередовност или 

фактически грешки, или несъответствие с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор и допуска участника до разглеждане 

на Техническото предложение по обособена позиция №4. 

 

УЧАСТНИК „АДИКА ТРЕЙД“ЕООД. 

На основание чл.12, ал.3, във връзка с ал.1, т.1 от ЗОП, Възложителят е 

посочил в обявлението на обществената поръчка, открита с Решение № 18 

от 03.02.2020 г., че поръчката е запазена за възлагане на специализирани 

предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански 

субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране 

на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение. Тъй като в 

процедурата по обособена позиция №2, участват предприятия по чл.12, 

ал.1 от ЗОП, на основание чл.81, ал.2 от ППЗОП, комисията не разглежда 

офертата на участника. 

 

На основание чл.56, ал.2 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане 

на техническите предложения на  участниците, за които установи, че 



отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор и 

провери  тяхното съответствие с предварително обявените условия. 

 

ПО ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ. 

 

УЧАСТНИК  „ТРАНС КО 04“ЕООД. 

След преглед на техническото предложение на участника по обособена 

позиция №2, Комисията установи, че същото е изготвено съгласно Образец 

№2 и отговаря на изискванията  на Възложителя, посочени в 

документацията и Обявата за откриване на процедурата.  

Техническото предложение включва: 

1.Предложение за изпълнение на поръчката; 

2.Срок за изпълнение на доставките – 3 работни дни от получаване на 

заявката;  

3. Участникът няма да ползва подизпълнители; 

4.Срок за подмяна на рекламирана стока – в срок от три работни дни; 

5. Декларация за срока на валидност на офертата. 

Участникът разполага със складови бази и търговски обекти. Обектите са 

оборудвани с всички необходими технологични машини, софтуер, 

висококвалифициран персонал, инструменти, което напълно обезпечава 

изпълнение на големи поръчки в кратки срокове. Особено внимание е 

обърнато на вътрешния контрол, включващ елементите: контролна среда, 

управление на риска, контролни дейности, информация, комуникация и 

мониторинг. Участникът ще използва индивидуален подход при 

прилагането на елементите. В дружеството на участника е внедрена и 

поддържана Система  за управление на качеството в съответствие с 

изискванията на Стандарт ISO 9001:2015. Екипът на участника ще 

поддържа контакт с Възложителя на работни срещи за обсъждане начините 

на комуникация и организация на работата. За най-лесна и ефективна 

комуникация предложението е да бъде по телефона, размяна на електронни 



съобщения и имейли. Участникът разполага със специализиран автопарк. 

Разполага с материално-техническа база включваща оборудвани офиси, 

техника, достъп до интернет. Задачите и отговорностите са разпределени 

по експерти, които ще отговарят за изпълнението на различните дейности, 

предмет на настоящата поръчка. Участникът е направил анализ на 

потенциалните  рискове, които  могат да възникнат и да окажат влияние 

върху изпълнението на договора. Посочени са мерки за 

недопускане/предотвратяване на рисковете и мерки за преодоляване 

последиците при проявлението им.  

Въз основа на извършеното разглеждане на техническото предложение, 

Комисията констатира, че Техническото предложение на участника е в 

съответствие с предварително обявените условия на Възложителя и го 

допуска до оценяване по определения от Възложителя критерий за оценка 

„най-ниска цена“ по обособена позиция №2. 

 

УЧАСТНИК „ТОП ЕЛАНА“ООД 

След преглед на техническото предложение на участника по обособена 

позиция №2, Комисията установи, че същото е изготвено съгласно Образец 

№2 и отговаря на изискванията  на Възложителя, посочени в 

документацията и Обявата за откриване на процедурата.  

Техническото предложение включва: 

1.Предложение за изпълнение на поръчката; 

2.Срок за изпълнение на доставките – 3 работни дни от получаване на 

заявката;  

3. Участникът няма да ползва подизпълнители; 

4.Срок за подмяна на рекламирана стока – в срок от три работни дни; 

5. Декларация за срока на валидност на офертата. 

При изготвяне на офертата участникът е декларирал, че е спазил 

задълженията , свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 

среда, закрила на заетостта на условията на труд. Участникът е записал, че 



ще осигури възможност за приемане на заявки всеки ден от 9:00 ч. до 16:00 

ч. Приема и се съгласява с правото на Възложителя да не поръча в пълен 

обем хигиенните материали от Техническата спецификация, както и да 

поръча по-големи количества от определен артикул за сметка на друг.  

Въз основа на извършеното разглеждане на техническото предложение, 

Комисията констатира, че Техническото предложение на участника е в 

съответствие с предварително обявените условия на Възложителя и го 

допуска до оценяване по определения от Възложителя критерий за оценка 

„най-ниска цена“ по обособена позиция №2. 

 

ЧЕТВЪРТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ. 

 

УЧАСТНИК  „ТРАНС КО 04“ЕООД. 

След преглед на техническото предложение на участника по обособена 

позиция №4, Комисията установи, че същото е изготвено съгласно Образец 

№2 и отговаря на изискванията  на Възложителя, посочени в 

документацията и Обявата за откриване на процедурата.  

Техническото предложение включва: 

1.Предложение за изпълнение на поръчката; 

2.Срок за изпълнение на доставките – 3 работни дни от получаване на 

заявката;  

3. Участникът няма да ползва подизпълнители; 

4.Срок за подмяна на рекламирана стока – в срок от три работни дни; 

5. Декларация за срока на валидност на офертата. 

Участникът разполага със складови бази и търговски обекти. Обектите са 

оборудвани с всички необходими технологични машини, софтуер, 

висококвалифициран персонал, инструменти, което напълно обезпечава 

изпълнение на големи поръчки в кратки срокове. Особено внимание е 

обърнато на вътрешния контрол, включващ елементите: контролна среда, 

управление на риска, контролни дейности, информация, комуникация и 



мониторинг. Участникът ще използва индивидуален подход при 

прилагането на елементите. В дружеството на участника е внедрена и 

поддържана Система  за управление на качеството в съответствие с 

изискванията на Стандарт ISO 9001:2015. Екипът на участника ще 

поддържа контакт с Възложителя на работни срещи за обсъждане начините 

на комуникация и организация на работата. За най-лесна и ефективна 

комуникация предложението е да бъде по телефона, размяна на електронни 

съобщения и имейли. Участникът разполага със специализиран автопарк. 

Разполага с материално-техническа база включваща оборудвани офиси, 

техника, достъп до интернет. Задачите и отговорностите са разпределени 

по експерти, които ще отговарят за изпълнението на различните дейности, 

предмет на настоящата поръчка. Участникът е направил анализ на 

потенциалните  рискове, които  могат да възникнат и да окажат влияние 

върху изпълнението на договора. Посочени са мерки за 

недопускане/предотвратяване на рисковете и мерки за преодоляване 

последиците при проявлението им.  

Въз основа на извършеното разглеждане на техническото предложение, 

Комисията констатира, че Техническото предложение на участника е в 

съответствие с предварително обявените условия на Възложителя и го 

допуска до оценяване по определения от Възложителя критерий за оценка 

„най-ниска цена“ по обособена позиция №4. 

 

УЧАСТНИК „ТОП ЕЛАНА“ООД 

След преглед на техническото предложение на участника по обособена 

позиция №4, Комисията установи, че същото е изготвено съгласно Образец 

№2 и отговаря на изискванията  на Възложителя, посочени в 

документацията и Обявата за откриване на процедурата.  

Техническото предложение включва: 

1.Предложение за изпълнение на поръчката; 



2.Срок за изпълнение на доставките – 3 работни дни от получаване на 

заявката;  

3. Участникът няма да ползва подизпълнители; 

4.Срок за подмяна на рекламирана стока – в срок от три работни дни; 

5. Декларация за срока на валидност на офертата. 

При изготвяне на офертата участникът е декларирал, че е спазил 

задълженията , свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 

среда, закрила на заетостта на условията на труд. Участникът е записал, че 

ще осигури възможност за приемане на заявки всеки ден от 9:00 ч. до 16:00 

ч. Приема и се съгласява с правото на Възложителя да не поръча в пълен 

обем хигиенните материали от Техническата спецификация, както и да 

поръча по-големи количества от определен артикул за сметка на друг.  

Въз основа на извършеното разглеждане на техническото предложение, 

Комисията констатира, че Техническото предложение на участника е в 

съответствие с предварително обявените условия на Възложителя и го 

допуска до оценяване по определения от Възложителя критерий за оценка 

„най-ниска цена“ по обособена позиция №4. 

 

Въз основа на извършените действия и проведеното разглеждане на 

техническите предложения на участници, Комисията прие решение  на 

следващото си заседание да разгледа ценовите предложения на 

допуснатите участници, като ги оцени и класира. 

 Настоящият протокол се състави в един екземпляр и се подписа от всички 

членове на комисията без възражения. 

Заседанието приключи на 11.03.2020 г. в 13:00 ч. 

 

Комисия: 1. Пенка Савова - подпис 

                 2. Илияна Бешкова - подпис 

                 3. Емилия Партинова – подпис 

Данните са заличени съгласно чл.36а ЗОП 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


