
 

 

    

П Р О Т О К О Л  № 1 

 

за дейността на комисия, назначена със Заповед № РД- 499/11.09.2019 г. на Кмета  на  

Община Хисаряза провеждане напроцедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет„Доставка на хранителни стоки и продукти за Детски градини на територията на общ. 

Хисаря, за детска млечна кухня в гр. Хисаря, за домашен социален патронаж в гр. Хисаря, за 

СУ „Христо Смирненски" в гр. Хисаря, за ОУ „Климент Охридски" в гр. Хисаря, ОУ „Васил 

Левски” гр. Хисаря, за Дом за стари хора „Свети Иван Рилски" в с. Старосел  и Дневен център 

за стари хора с. Старосел, Дневен център за стари хора гр. Хисаря, по 6 обособени позиции” 

 

1. Обособена позиция № 1: Доставка на месо и месни продукти, риба и яйца; 

 

2. Обособена позиция № 2: Доставка на консерви, сухи бобови и зърнени храни; 

 

3. Обособена позиция № 3: Доставка на пресни зеленчуци и плодове, клубеноплодни и 

кореноплодни; 

 

4. Обособена позиция № 4: Доставка на мляко и млечни продукти; 

 

5. Обособена позиция № 5: Доставка на хляб, хлебни изделия и брашно; 

 

6. Обособена позиция № 6: Доставка на различни хранителни стоки, продукти и 

напитки; 

 

публикувана в РОП на АОП с Обявление -  идентификационен №928681  

 

 

 Днес, 11.09.2019 г. в гр. Хисаря, комисия в състав:  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: адв. Нели Симеонова - адвокат 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Тодора Богутова – Старши счетоводител „Социални дейности“ 

2. Невенка Ахмакова – Главенспециалист „СО” 

3.Добромир Марковски– Младши експерт юрисконсулт 

4. Славка Чавова – Главен специалист „Социални дейности“ 

5. Величка Костова – Главен експерт „Образование” 

6. Кунка Гайдарска – Директор на ДГ „Мечо Пух” 

 

Поради обективна невъзможност в комисията да вземе участие основния член Никола 

Ченгелски – Главен счетоводител поделение „Просвета” на негово място взе участие резервния 

член Невенка Ахмакова – Главенспециалист „СО” 

 

се събра от 10:00 часа в стая №3, находяща се на ет.1 в сградата на Общинска 

администрация гр. Хисаря бул. „ген. Гурко” №14 в изпълнение на горецитираната заповед  на 



 

 

Кмета  на  Община Хисаря за провеждане на публично заседание по отваряне на постъпилите 

оферти в процедура за възлагане на обществена поръчкас предмет:„Доставка на хранителни 

стоки и продукти за Детски градини на територията на общ. Хисаря, за детска млечна кухня в 

гр. Хисаря, за домашен социален патронаж в гр. Хисаря, за СУ „Христо Смирненски" в гр. 

Хисаря, за ОУ „Климент Охридски" в гр. Хисаря, ОУ „Васил Левски” гр. Хисаря, за Дом за 

стари хора „Свети Иван Рилски" в с. Старосел  и Дневен център за стари хора с. Старосел, 

Дневен център за стари хора гр. Хисаря, по 6 обособени позиции” 

 

В 10:00 часа от деловодството на Община Хисаря бяха предадени на председателя на 

комисията, с протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, постъпилите 5 (пет) броя оферти за участие 

в процедурата. 

Председателят на комисията уведоми членовете й, че в обявения срок до 17:00ч. 

на09.09.2019г., са постъпили следните оферти: 

1. „ПЕТРОВ КОМЕРС“ ЕООД, с дата и час на постъпване на офертата: 10.09.2019 год. 

–9:30часа, вх. № 1 

2. „НАДЕЖДА 2000“ ЕООД, Пловдив, с дата и час на постъпване на офертата: 

10.09.2019 год. – 10:20 часа, вх. № 2 

3. „СТЕЛИТ – 1“ ЕООД, с дата и час на постъпване на офертата: 10.09.2019 год. – 

11:17часа, вх. № 3 

4. „СИМИД АГРО“ ЕООД, с дата и час на постъпване на офертата: 10.09.2019 год. –

13:29 часа, вх. № 4 

5. „НИК ИНВЕСТ КАЗАНЛЪК“ ЕООД, с дата и час на постъпване на офертата: 

10.09.2019 год. – 16:31 часа, вх. № 5 

След запознаване със списъка с постъпилите оферти и в съответствие с изискванията на 

чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, всеки член на комисията подписа декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

На заседанието не присъстваха представителина участницитев процедурата, нито 

представители на средствата за масово осведомяване. 

I. КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ ОТВАРЯНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ, ПО 

РЕДА НА ТЯХНОТО ПОСТЪПВАНЕ, КАКТО СЛЕДВА: 

1. Участник №1 „ПЕТРОВ КОМЕРС “ ЕООД, Пловдив 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, 

непрозрачна опаковка, чиято цялост не е нарушена. От надписа върху подадената опаковка се 

установява, че участникът подава оферта за 1. Обособена позиция № 1: Доставка на месо и 

месни продукти, риба и яйца;  2.Обособена позиция № 2: Доставка на консерви, сухи бобови и 

зърнени храни; 3. Обособена позиция № 3: Доставка на пресни зеленчуци и плодове, 

клубеноплодни и кореноплодни;4. Обособена позиция № 4: Доставка на мляко и млечни 

продукти; 6. Обособена позиция № 6: Доставка на различни хранителни стоки, продукти и 

напитки; 

Установи се наличие на документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както и 5 отделни 

непрозрачни и запечатани пликове „Предлагани ценови параметри”. 

При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима отчленовете на комисията 

подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 



 

 

този участник. Не се приложи разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, поради липса на 

присъстващи представители на участниците. 

Комисията оповести документите, които се съдържат в опаковката и провери 

съответствието им с описа по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП. 

 

2. Участник № 2.  „НАДЕЖДА 2000“ ЕООД 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, 

непрозрачна опаковка, чиято цялост не е нарушена. От надписа върху подадената опаковка се 

установява, че участникът подава оферта  за 3/три/ обособени позиции - Обособена позиция 

№ 2: Доставка на консерви, сухи бобови и зърнени храни;Обособена позиция № 3: Доставка 

на пресни зеленчуци и плодове, клубеноплодни и кореноплодни и Обособена позиция № 4: 

Доставка на мляко и млечни продукти; 

 

Установи се наличие на документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както и 

триотделни непрозрачни и запечатани пликове „Предлагани ценови параметри” за трите 

обособени позиции. 

При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП тримаот членовете на комисията 

подписаха двете технически предложения и пликове с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. 

Не се приложи разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, поради липса на присъстващи 

представители на участниците. 

Комисията оповести документите, които се съдържат в опаковката и провери 

съответствието им с описа по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП. 

 

3. Участник №3. „СТЕЛИТ – 1“ ЕООД 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, 

непрозрачна опаковка, чиято цялост не е нарушена. От надписа върху подадената опаковка се 

установява, че участникът подава оферта  за три обособени позиции –1. Обособена позиция 

№ 1: Доставка на месо и месни продукти, риба и яйца; 2. Обособена позиция № 2: Доставка 

на консерви, сухи бобови и зърнени храни;  6.Обособена позиция № 6: Доставка на различни 

хранителни стоки, продукти и напитки; 

 

Установи се наличие на документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както и 

триотделни непрозрачни и запечатани пликове „Предлагани ценови параметри” за всяка 

обособена позиция. 

При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима отчленовете на комисията 

подписаха тритетехнически предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри“.  

Не се приложи разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, поради липса на присъстващи 

представители на участниците. 



 

 

Комисията оповести документите, които се съдържат в опаковката и провери 

съответствието им с описа по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП. 

 

4. Участник № 4. „СИМИД АГРО“ ЕООД 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, 

непрозрачна опаковка, чиято цялост не е нарушена. От надписа върху подадената опаковка се 

установява, че участникът подава оферта само за една обособена позиция –Обособена 

позиция № 5: Доставка на хляб, хлебни изделия и брашно; 

Установи се наличие на документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както и отделен 

непрозрачен и запечатан плик „Предлагани ценови параметри”. 

При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на 

комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“.  

Не се приложи разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, поради липса на присъстващи 

представители на участниците. 

Комисията оповести документите, които се съдържат в опаковката и провери 

съответствието им с описа по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП. 

 

5. Участник № 5. „НИК ИНВЕСТ КАЗАНЛЪК“ ЕООД 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, 

непрозрачна опаковка, чиято цялост не е нарушена. От надписа върху подадената опаковка се 

установява, че участникът подава оферта за 5/пет/ обособени позиции - Обособена позиция 

№ 1: Доставка на месо и месни продукти, риба и яйца;Обособена позиция № 2: Доставка на 

консерви, сухи бобови и зърнени храни; 4. Обособена позиция № 4: Доставка на мляко и 

млечни продукти; 5. Обособена позиция № 5: Доставка на хляб, хлебни изделия и брашно; 6. 

Обособена позиция № 6: Доставка на различни хранителни стоки, продукти и напитки; 

Установи се наличие на документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както и пет 

отделни непрозрачни и запечатани пликове„Предлагани ценови параметри” за всяка 

обособена позиция. 

При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима отчленовете на 

комисията подписаха петтехнически предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри“.  

Не се приложи разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, поради липса на присъстващи 

представители на участниците. 

Комисията оповести документите, които се съдържат в опаковката и провери 

съответствието им с описа по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП. 

С извършването на тези действия, публичната част от заседанието приключи и 

комисията продължи своята работа при условията на закрито заседание. 

 

На закрито заседание на 07.10.2019 год.на което присъстваха всички членове на 

комисията и е налице необходимия кворум за вземане на валидни решения, комисията 



 

 

пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, представени с офертите 

по реда на подаването им. 

 

 

ІІ. ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ И С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 

В съответствие с правилата за работа на комисията, разписани в чл. 54 и сл. от ППЗОП, 

както и в Заповед № РД- 499/11.09.2019 г. на Кмета  на  Община Хисаря, комисията пристъпи 

към извършване на проверка на документите по чл. 39, ал. 2 от Правилника за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

Комисията има задължение, при констатирана липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, същите да се опишат 

изчерпателно в настоящия протокол. 

За всяка оферта,по реда на постъпването й, бе проверено от членовете на комисията 

наличието и редовността на представените документи, при което резултатите от проверката 

са, както следва: 

 

КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 

1. Участник № 1„Петров комерс“ ЕООД 

 

 Участникът е представил опис и електронен ЕЕДОП на електронен носител – диск. 

Посоченият документ е електронно подписан от задълженото лице по чл. 40 от ППЗОП. 

 В представения от участника електронен ЕЕДОП, последният е предоставил информация 

за икономическия оператор, за представителите на икономическия оператор, декларирал е в 

част III на ЕЕДОП, че по отношение на него не са налице основанията за изключване, нито 

специфичните национални основания за изключване. Участникът е посочил, че няма да ползва 

подизпълнител, нито капацитета на трето лице за изпълнение на поръчката и не участва в 

обединения с други лица.  

 По отношение на съответствието на участника с критериите за подбор, комисията 

констатира:  

1. В част IV „Критерии за подбор”, раздел „Годност“ е посочил, че отговоря на поставеното 

изискване от Възложителя. 

2. В част IV „Критерии за подбор”, раздел В, „Технически и професионални способности” 

на ЕЕДОП, за Обособена позиция № 1 участникът е посочил изпълнението на два договора 

както следва: Доставка на месо и месни продукти, риба и яйца на стойност 10783 лева за 

Район Тракия и Доставка на месо и месни продукти, риба и яйца на стойност 449995 лева за 

Район Южен. 



 

 

Съгласно одобрената документация участникът трябва да има опит при изпълнението 

на доставки, идентични или сходни с предмета и обема на обособената позиция, за която 

подава оферта, включително да е изпълнил една или няколко доставки, идентични или сходни 

с предмета на обществената поръчка през последните три години от датата на подаване на 

офертата на обща стойност не по-малко от: За обособена позиция 1-65 000 лв. без ДДС. 

 

 Участникът е посочил, че разполага с обект по чл. 12 от ЗХ - Регистрация от ОДБХ на 

обект за търговия на едро с храни, с адрес гр. Пловдив, ул. „Георги Бенев“ № 9, вкл. за 

видовете храни по обособена позиция № 1. 

 Участникът е посочил, че разполага с транспортни средства: Икономическият оператор 

притежава три броя собствени транспортни средства, като е посочил удостоверението за 

регистрация, вида и регистрационния номер, собственик. 

Съгласно одобрената документация, участникът задължително трябва да разполага с 

технически изправно оборудване  (моторни превозни средства) за изпълнение на 

поръчката в минимално изискуем обем, както следва:  

- За обособена позиция 1 /месо и месни продукти, риба, яйца / - 1 /едно/ регистрирано в 

ОДБХи технически изправно моторно превозно средство за извършване на доставките, 

предмет на обособена позиция 1, притежаващо удостоверение за регистрация на транспортни 

средства за превоз на храни от животински произход, с обхват всички видове хранителни 

продукти по групи, обект на обособена позиция 1, издадени от съответния компетентен орган; 

 

В документацията е указано, че доказването на съответствието с този критерий за подбор 

се извършва по следния начин: Лицето или лицата попълват Част ІV. „Критерий за подбор”, 

буква „В”, „Технически и професионални способности”, раздел „Инструменти, съоръжения и 

техническо оборудване“ от еЕЕДОП – следва да се попълни информация за вид МПС /вид, 

марка и модел/, собственик на МПС, данни за удостоверението за регистрация на транспортно 

средство /номер, дата, издател, обхват на хранителните продукти/.  

Участникът не е изпълнил изискването да посочи обхвата на хранителните 

продукти за декларираните  МПС. 

 Участникът е посочил, че може да представи сертификати за качеството, като е посочил: 

Икономическият оператор притежава сертификат EN ISO 22 000:2005с обхват на 

сертификация, отговарящ на предмета на поръчката. 

 Предвид констатираното от комисията несъответствие и/или липса на информация в 

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участника „Петров комерс“ ЕООД, на основание 

чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията посочва в настоящия протокол, че участникът следва да  

представи допълнително, в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаването на 

настоящия протокол, нов електронен ЕЕДОП в частта за за обособена позиция № 1,  както 

следва: 

 Участникът следва да попълни в Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „В”, 

„Технически и професионални способности”, раздел „Инструменти, съоръжения и техническо 

оборудване“ следната информация – обхвата на хранителните продукти за декларираните  

МПС. 



 

 

          Участникът отговаря на останалите изисквания за подбор на Възложителя 

 Комисията, указва на участника, че отстраняването на установените несъответствия в 

информацията следва да се извърши при условията на чл. 54, ал. 9  от ППЗОП. 

 

 

 

 

2. Участник № 3. „СТЕЛИТ – 1“ ЕООД 

 Участникът е представил опис и електронен ЕЕДОП на електронен носител – диск. 

Посоченият документ е електронно подписан от задълженото лице по чл. 40 от ППЗОП. 

 В представения от участника електронен ЕЕДОП, последният е предоставил информация 

за икономическия оператор, за представителите на икономическия оператор, декларирал е в 

част III на ЕЕДОП, че по отношение на него не са налице основанията за изключване, нито 

специфичните национални основания за изключване. Участникът е посочил, че няма да ползва 

подизпълнител и не участва в обединения с други лица. Участникът е посочил, че няма да 

ползва капацитета на трето лице за изпълнение на поръчката. 

 По отношение на съответствието на участника с критериите за подбор, комисията 

констатира:  

 1. В част IV „Критерии за подбор”, раздел „Годност“ е посочил, че отговоря на 

поставеното изискване от Възложителя. Позовал се е на удостоверение за регистрация на 

обект по чл. 12 от ЗХ № 101/12247/02.05.2019 год. на ОДБХ гр. Габрово, , вкл. за видовете 

храни по обособена позиция № 1. 

 2. В част IV „Критерии за подбор”, раздел В, „Технически и професионални 

способности” на ЕЕДОП, за Обособена позиция № 1 участникът е посочил изпълнението на 

един договор: „Доставка на хранителни стоки за нуждите на заведенията, финансирани от 

бюджета на Община Ловеч 2017/2018 , по обособена позиция № 3 – месо  и месни продукти на 

стойност 141 681 лв. 

Съгласно одобрената документация участникът трябва да има опит при изпълнението 

на доставки, идентични или сходни с предмета и обема на обособената позиция, за която 

подава оферта, включително да е изпълнил една или няколко доставки, идентични или сходни 

с предмета на обществената поръчка през последните три години от датата на подаване на 

офертата на обща стойност не по-малко от: За обособена позиция 1-65 000 лв. без ДДС. 

 

 Участникът е посочил, че разполага с транспортни средства: Икономическият оператор 

притежава три броя собствени транспортни средства, като е посочил удостоверението за 

регистрация, вида и регистрационния номер, собственик, вкл. с обхват за всички видове 

хранителни продукти, вкл. в обособена позиция 1, издадени от съответния компетентен орган 

 Участникът е посочил, че може да представи сертификати за качеството, като е посочил: 

Икономическият оператор притежава сертификат EN ISO 22 000:2005с обхват на 

сертификация, отговарящ на предмета на поръчката. 



 

 

 Комисията, след разглеждане на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП 

установи, че по отношение на участника „СТЕЛИТ – 1“ ЕООД, с дата и час на постъпване на 

офертата: 10.09.2019 год. – 11:17 часа, вх. № 3за обособена позиция № 1, не е налице липса, 

непълнота или несъответствия в предоставената информация и документи, като от същите се 

констатира съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 

В резултат на горното комисията счита, че е налице съответствие на участника„СТЕЛИТ – 1“ 

ЕООД, с дата и час на постъпване на офертата: 10.09.2019 год. – 11:17 часа, вх. № 3за 

обособена позиция № 1  с критериите за подбор, обявени от възложителя и го допуска до 

следващия етап от разглеждане на офертите. 

3. Участник № 5. „НИК ИНВЕСТ КАЗАНЛЪК“ ЕООД  

 Участникът е представил опис и електронен ЕЕДОП на електронен носител – диск. 

Посоченият документ е електронно подписан от задълженото лице по чл. 40 от ППЗОП. 

 В представения от участника електронен ЕЕДОП, последният е предоставил информация 

за икономическия оператор, за представителите на икономическия оператор, декларирал е в 

част III на ЕЕДОП, че по отношение на него не са налице основанията за изключване, нито 

специфичните национални основания за изключване. Участникът е посочил, че няма да ползва 

подизпълнител и не участва в обединения с други лица. Участникът е посочил, че няма да 

ползва капацитета на трето лице за изпълнение на поръчката. 

 По отношение на съответствието на участника с критериите за подбор, комисията 

констатира:  

 1. В част IV „Критерии за подбор”, раздел „Годност“ е посочил, че отговоря на 

поставеното изискване от Възложителя. Позовал се е на удостоверение за регистрация на 

обект по чл. 12 от ЗХ № 101/6702/16.03.2018 год. на ОДБХ гр. Стара Загора, , вкл. за видовете 

храни по обособена позиция № 1. 

 2. В част IV „Критерии за подбор”, раздел В, „Технически и професионални 

способности” на ЕЕДОП, за Обособена позиция № 1 участникът е посочил изпълнението на 

два договора: Доставка на пиле, риба и яйца за Про ЕАД на стойност 236 884 лв. и доставка на 

месо и месни произведения за същия възложител на стойност 317 941 лв. 

Съгласно одобрената документация участникът трябва да има опит при изпълнението 

на доставки, идентични или сходни с предмета и обема на обособената позиция, за която 

подава оферта, включително да е изпълнил една или няколко доставки, идентични или сходни 

с предмета на обществената поръчка през последните три години от датата на подаване на 

офертата на обща стойност не по-малко от: За обособена позиция 1-65 000 лв. без ДДС. 

 

 Участникът е посочил, че разполага с транспортни средства: Икономическият оператор 

притежава един брой собствено транспортно средство, като е посочил удостоверението за 

регистрация, вида и регистрационния номер, собственик, вкл. с обхват за различни видове 

хранителни продукти, вкл. в обособена позиция 1, издадено от съответния компетентен орган 

 Участникът е посочил, че може да представи сертификати за качеството. 

 В одобрената документация е посочено, че за съответствието с този критерий за подбор е 

достатъчно следното:  Посочване на информацията в Част ІV. „Критерий за подбор”, буква 

„Г”, раздел: „Сертификати от институции за контрол на качеството” от еЕЕДОП. Липсва 



 

 

изискване за посочване на данни за издадения сертификат, поради което участникът е 

изпълнил изискването на Възложителя. 

 Комисията, след разглеждане на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП 

установи, че по отношение на участника„НИК ИНВЕСТ КАЗАНЛЪК“ ЕООД, с дата и час на 

постъпване на офертата: 10.09.2019 год. – 16:31 часа, вх. №5за обособена позиция № 1, не е 

налице липса, непълнота или несъответствия в предоставената информация и документи, като 

от същите се констатира съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор. 

В резултат на горното комисията счита, че е налице съответствие на участника„НИК ИНВЕСТ 

КАЗАНЛЪК“ ЕООД, с дата и час на постъпване на офертата: 10.09.2019 год. – 16:31 часа, вх. 

№ 5за обособена позиция № 1  с критериите за подбор, обявени от възложителя и го допуска 

до следващия етап от разглеждане на офертите. 

 

 

КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 

 

1. Участник № 1„Петров комерс“ ЕООД 

 

 Участникът е представил опис и електронен ЕЕДОП на електронен носител – диск. 

Посоченият документ е електронно подписан от задълженото лице по чл. 40 от ППЗОП. 

 В представения от участника електронен ЕЕДОП, последният е предоставил информация 

за икономическия оператор, за представителите на икономическия оператор, декларирал е в 

част III на ЕЕДОП, че по отношение на него не са налице основанията за изключване, нито 

специфичните национални основания за изключване. Участникът е посочил, че няма да ползва 

подизпълнител, нито капацитета на трето лице за изпълнение на поръчката и не участва в 

обединения с други лица.  

 По отношение на съответствието на участника с критериите за подбор, комисията 

констатира:  

1. В част IV „Критерии за подбор”, раздел „Годност“ е посочил, че отговоря на поставеното 

изискване от Възложителя. 

2. В част IV „Критерии за подбор”, раздел В, „Технически и професионални способности” 

на ЕЕДОП, за Обособена позиция № 2 участникът е посочил изпълнението на два договора 

както следва: Доставка на консерви, сухи бобови и зърнени храни с получател Община 

Брацигово на стойност 21 825 лева / по договор от 2017 год. и  Доставка на консерви, сухи 

бобови и зърнени храни с получател Община Брацигово на стойност 33864 лева / по договор 

от 2018 год.    

Съгласно одобрената документация участникът трябва да има опит при изпълнението 

на доставки, идентични или сходни с предмета и обема на обособената позиция, за която 

подава оферта, включително да е изпълнил една или няколко доставки, идентични или сходни 



 

 

с предмета на обществената поръчка през последните три години от датата на подаване на 

офертата на обща стойност не по-малко от -За обособена позиция 2- 30 005лв. без ДДС. 

 

 Участникът е посочил, че разполага с обект по чл. 12 от ЗХ - Регистрация от ОДБХ на 

обект за търговия на едро с храни, с адрес гр. Пловдив, ул. „Георги Бенев“ № 9, вкл. за 

видовете храни по обособена позиция № 2. 

 Участникът е посочил, че разполага с транспортни средства: Икономическият оператор 

притежава три броя собствени транспортни средства, като е посочил удостоверението за 

регистрация, вида и регистрационния номер, собственик. 

Съгласно одобрената документация, участникът задължително трябва да разполага с 

технически изправно оборудване  (моторни превозни средства) за изпълнение на 

поръчката в минимално изискуем обем, както следва:  

- За обособена позиция 2 / консерви, сухи бобови и зърнени храни / - 1 /едно/ 

регистрирано в ОДБХ и технически изправно моторно превозно средство за извършване на 

доставките, предмет на обособена позиция 2, притежаващо удостоверение за регистрация на 

транспортни средства за превоз на храни от неживотински произход 

В документацията е указано, че доказването на съответствието с този критерий за подбор 

се извършва по следния начин: Лицето или лицата попълват Част ІV. „Критерий за подбор”, 

буква „В”, „Технически и професионални способности”, раздел „Инструменти, съоръжения и 

техническо оборудване“ от еЕЕДОП – следва да се попълни информация за вид МПС /вид, 

марка и модел/, собственик на МПС, данни за удостоверението за регистрация на транспортно 

средство /номер, дата, издател, обхват на хранителните продукти/.  

Участникът не е изпълнил изискването да посочи обхвата на хранителните 

продукти за декларираните  МПС. 

 Участникът е посочил, че може да представи сертификати за качеството, като е посочил: 

Икономическият оператор притежава сертификат EN ISO 22 000:2005с обхват на 

сертификация, отговарящ на предмета на поръчката. 

 Предвид констатираното от комисията несъответствие и/или липса на информация в 

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участника „Петров комерс“ ЕООД, на основание 

чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията посочва в настоящия протокол, че участникът следва да  

представи допълнително, в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаването на 

настоящия протокол, нов електронен ЕЕДОП в частта за обособена позиция № 2,  както 

следва: 

 Участникът следва да попълни в Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „В”, 

„Технически и професионални способности”, раздел „Инструменти, съоръжения и техническо 

оборудване“ следната информация – обхвата на хранителните продукти за декларираните  

МПС. 

          Участникът отговаря на останалите изисквания за подбор на Възложителя 

 Комисията, указва на участника, че отстраняването на установените несъответствия в 

информацията следва да се извърши при условията на чл. 54, ал. 9  от ППЗОП. 

 



 

 

2. Участник № 2 „НАДЕЖДА 2000“ ЕООД, Пловдив,  

 

 Участникът е представил опис и електронен ЕЕДОП на електронен носител – диск. 

Посоченият документ е електронно подписан от задълженото лице по чл. 40 от ППЗОП. 

 В представения от участника електронен ЕЕДОП, последният е предоставил информация 

за икономическия оператор, за представителите на икономическия оператор, декларирал е в 

част III на ЕЕДОП, че по отношение на него не са налице основанията за изключване, нито 

специфичните национални основания за изключване. Участникът е посочил, че няма да ползва 

подизпълнител, нито капацитета на трето лице за изпълнение на поръчката и не участва в 

обединения с други лица. 

 По отношение на съответствието на участника с критериите за подбор, комисията 

констатира:  

1. В част IV „Критерии за подбор”, раздел „Годност“ е посочил, че отговоря на поставеното 

изискване от Възложителя. 

2. В част IV „Критерии за подбор”, раздел В, „Технически и професионални способности” 

на ЕЕДОП, участникът е посочил изпълнението на следните договори както 

следва:„Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социалните 

заведения на територията на община Нова Загора” на стойност 194 366,69 с получател Община 

Нова Загора;  „Доставка на хранителни продукти за нуждите на общински заведения на 

територията на Община Калояново по обособени позиции” на стойност 137780 лв. с получател 

Община Калояново. 

 Съгласно одобрената документация, Възложителя е поставил следното изискване:  

Участникът трябва да има опит при изпълнението на доставки, идентични или сходни с 

предмета и обема на обособената позиция, за която подава оферта, включително да е изпълнил 

една или няколко доставки, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка през 

последните три години от датата на подаване на офертата на обща стойност не по-малко от-За 

обособена позиция 2- 30 005лв. без ДДС. 

 Посочено е също така, че идентична или сходна с предмета на обществената поръчка е 

доставка на хранителни продукти от съответната група храна /групи храни/, предмет на 

обособената позиция. По смисъла на параграф 1, т. 12 от ДР на Закона за храните „Групи 

храни" са храни, обединени на базата на техния произход и състав. Доставките трябва да са 

приключили и приети от съответния Възложител преди датата на подаване на офертата от 

участника. Доказва се със: Лицето или лицата попълват Част ІV. „Критерий за подбор”, буква 

„В”, „Технически и професионални способности”, т. 1 б) от еЕЕДОП – списък на доставките, 

които са идентични или сходни с предмета на поръчката. Списъкът следва да съдържа 

следното: стойностите, датите и получателите. 

 Изискуемата от възложителя информация за доказване на съответствието с този 

критерий за подбор под формата на стойност на доставките, включени в Обособена 

позиция № 2 липсва в съответния раздел на ЕЕДОП на този участник. 

 Участникът е посочил, че разполага с обект по чл. 12 от ЗХ - Хладилна складова база за 

търговия на едро с хранителни продукти, Находяща се в гр.Пловдив, ул.”Брезовско 

шосе”№170, издадено Удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро с храни 

№2886/31.03.2017г. от ОДБХ-гр.Пловдив, вкл. за видовете храни по обособена позиция № 2. 



 

 

 Участникът е посочил, че разполага с транспортни средства: 1 брой лек автомобил, с 

право да превозва храни, вкл. в обособена позиция № 2. 

 Участникът е посочил, че може да представи сертификати за качеството, като е посочил: 

Притежава ИСО 22000:2005, с №206/2018г. издаден от Тюф Норд Церт България ООД, с 

обхват: Предоставяне на кетъринг услуги, производство на хляб и закуски, търговия на едро с 

плодове, зеленчуци и други хранителни продукти. Сертификатът е валиден до 30/07/2021г. 

2.ИСО 9001:2015, рег.№205/2018г,издаден от Тюф Норд Церт България ООД, с обхват: 

Предоставяне на кетъринг услуги, производство на хляб и закуски, търговия на едро с 

плодове, зеленчуци и други хранителни продукти. Сертификатът е валиден до 30/07/2021. 

 Предвид констатираното от  комисията несъответствие и/или липса на информация в 

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участника 2. „НАДЕЖДА 2000“ ЕООД, Пловдив, с 

дата и час на постъпване на офертата: 10.09.2019 год. – 10:20 часа, вх. № 2, на основание чл. 

54, ал. 8 от ППЗОП комисията посочва в настоящия протокол, че участникът следва да  

представи допълнително, в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаването на 

настоящия протокол, нов електронен ЕЕДОП в частта за обособена позиция №2,  както 

следва: 

 Участникът следва да попълни в част IV, раздел В следната информация –да посочи 

стойността на доставките на продуктите, включени в Обособена позиция №2по всеки от 

договорите, на които се позовава. 

 Комисията указва на участника, че  стойността следва да бъде не по-малко от 30 005лв. 

без ДДС, за да е налице съответствие на участника с този критерий за подбор на Възложителя.   

          Участникът отговаря на останалите изисквания за подбор на Възложителя 

 Комисията, указва на участника, че отстраняването на установените несъответствия в 

информацията следва да се извърши при условията на чл. 54, ал. 9  от ППЗОП.  

 

3. Участник № 3. „СТЕЛИТ – 1“ ЕООД 

 Участникът е представил опис и електронен ЕЕДОП на електронен носител – диск. 

Посоченият документ е електронно подписан от задълженото лице по чл. 40 от ППЗОП. 

 В представения от участника електронен ЕЕДОП, последният е предоставил информация 

за икономическия оператор, за представителите на икономическия оператор, декларирал е в 

част III на ЕЕДОП, че по отношение на него не са налице основанията за изключване, нито 

специфичните национални основания за изключване. Участникът е посочил, че няма да ползва 

подизпълнител и не участва в обединения с други лица. Участникът е посочил, че няма да 

ползва капацитета на трето лице за изпълнение на поръчката. 

 По отношение на съответствието на участника с критериите за подбор, комисията 

констатира:  

 1. В част IV „Критерии за подбор”, раздел „Годност“ е посочил, че отговоря на 

поставеното изискване от Възложителя. Позовал се е на удостоверение за регистрация на 

обект по чл. 12 от ЗХ № 101/12247/02.05.2019 год. на ОДБХ гр. Габрово, вкл. за видовете 

храни по обособена позиция № 2. 



 

 

 2. В част IV „Критерии за подбор”, раздел В, „Технически и професионални 

способности” на ЕЕДОП, за Обособена позиция № 2 участникът е посочил изпълнението на 

един договор: „Доставка на хранителни стоки за нуждите на заведенията, финансирани от 

бюджета на Община Ловеч 2017/2018 , по обособена позиция № 2 – зеленчукови консерви, 

компоти, конфитюри и мармалад на стойност 57 608лв. 

Съгласно одобрената документация участникът трябва да има опит при изпълнението 

на доставки, идентични или сходни с предмета и обема на обособената позиция, за която 

подава оферта, включително да е изпълнил една или няколко доставки, идентични или сходни 

с предмета на обществената поръчка през последните три години от датата на подаване на 

офертата на обща стойност не по-малко от: За обособена позиция 2-30 005лв. без ДДС. 

 

 Участникът е посочил, че разполага с транспортни средства: Икономическият оператор 

притежава три броя собствени транспортни средства, като е посочил удостоверението за 

регистрация, вида и регистрационния номер, собственик, вкл. с обхват за всички видове 

хранителни продукти, вкл. в обособена позиция 2, издадени от съответния компетентен орган 

 Участникът е посочил, че може да представи сертификати за качеството, като е посочил: 

Икономическият оператор притежава сертификат EN ISO 22 000:2005с обхват на 

сертификация, отговарящ на предмета на поръчката. 

 Комисията, след разглеждане на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП 

установи, че по отношение на участника „СТЕЛИТ – 1“ ЕООД, с дата и час на постъпване на 

офертата: 10.09.2019 год. – 11:17 часа, вх. № 3за обособена позиция № 2, не е налице липса, 

непълнота или несъответствия в предоставената информация и документи, като от същите се 

констатира съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 

 В резултат на горното комисията счита, че е налице съответствие на участника„СТЕЛИТ 

– 1“ ЕООД, с дата и час на постъпване на офертата: 10.09.2019 год. – 11:17 часа, вх. № 3 за 

обособена позиция №2 с критериите за подбор, обявени от възложителя и го допуска до 

следващия етап от разглеждане на офертите. 

3. Участник № 5. „НИК ИНВЕСТ КАЗАНЛЪК“ ЕООД  

 Участникът е представил опис и електронен ЕЕДОП на електронен носител – диск. 

Посоченият документ е електронно подписан от задълженото лице по чл. 40 от ППЗОП. 

 В представения от участника електронен ЕЕДОП, последният е предоставил информация 

за икономическия оператор, за представителите на икономическия оператор, декларирал е в 

част III на ЕЕДОП, че по отношение на него не са налице основанията за изключване, нито 

специфичните национални основания за изключване. Участникът е посочил, че няма да ползва 

подизпълнител и не участва в обединения с други лица. Участникът е посочил, че няма да 

ползва капацитета на трето лице за изпълнение на поръчката. 

 По отношение на съответствието на участника с критериите за подбор, комисията 

констатира:  

 1. В част IV „Критерии за подбор”, раздел „Годност“ е посочил, че отговоря на 

поставеното изискване от Възложителя. Позовал се е на удостоверение за регистрация на 

обект по чл. 12 от ЗХ № 101/6702/16.03.2018 год. на ОДБХ гр. Стара Загора, , вкл. за видовете 

храни по обособена позиция № 2. 



 

 

 2. В част IV „Критерии за подбор”, раздел В, „Технически и професионални 

способности” на ЕЕДОП, за Обособена позиция № 2 участникът е посочил изпълнението на 

два договора: Доставка на други хранителни продукти (плодове, зеленчуци,консерви) за 

детски градинис Възложител ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ на стойност 40722 BGN и Доставка на 

варива, макаронени изделия и пакетирани стоки с Възложител 316518 на стойност ОБЩИНА 

СТАРА ЗАГОРА 

Съгласно одобрената документация участникът трябва да има опит при изпълнението 

на доставки, идентични или сходни с предмета и обема на обособената позиция, за която 

подава оферта, включително да е изпълнил една или няколко доставки, идентични или сходни 

с предмета на обществената поръчка през последните три години от датата на подаване на 

офертата на обща стойност не по-малко от: За обособена позиция 2-30 005лв. без ДДС. 

 

 Участникът е посочил, че разполага с транспортни средства: Икономическият оператор 

притежава един брой собствено транспортно средство, като е посочил удостоверението за 

регистрация, вида и регистрационния номер, собственик, вкл. с обхват за различни видове 

хранителни продукти, вкл. в обособена позиция 2, издадено от съответния компетентен орган 

 Участникът е посочил, че може да представи сертификати за качеството. 

 В одобрената документация е посочено, че за съответствието с този критерий за подбор е 

достатъчно следното:  Посочване на информацията в Част ІV. „Критерий за подбор”, буква 

„Г”, раздел: „Сертификати от институции за контрол на качеството” от еЕЕДОП. Липсва 

изискване да посочване на данни за издадения сертефикат, поради което участникът е 

изпълнил изискването на Възложителя. 

 Комисията, след разглеждане на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП 

установи, че по отношение на участника„НИК ИНВЕСТ КАЗАНЛЪК“ ЕООД, с дата и час на 

постъпване на офертата: 10.09.2019 год. – 16:31 часа, вх. № 5за обособена позиция № 2, не е 

налице липса, непълнота или несъответствия в предоставената информация и документи, като 

от същите се констатира съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор. 

 В резултат на горното комисията счита, че е налице съответствие на участника„НИК 

ИНВЕСТ КАЗАНЛЪК“ ЕООД, с дата и час на постъпване на офертата: 10.09.2019 год. – 16:31 

часа, вх. № 5за обособена позиция № 2  с критериите за подбор, обявени от възложителя и го 

допуска до следващия етап от разглеждане на офертите. 

 

КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 

 

1. Участник № 1„Петров комерс“ ЕООД 

 

 Участникът е представил опис и електронен ЕЕДОП на електронен носител – диск. 

Посоченият документ е електронно подписан от задълженото лице по чл. 40 от ППЗОП. 



 

 

 В представения от участника електронен ЕЕДОП, последният е предоставил информация 

за икономическия оператор, за представителите на икономическия оператор, декларирал е в 

част III на ЕЕДОП, че по отношение на него не са налице основанията за изключване, нито 

специфичните национални основания за изключване. Участникът е посочил, че няма да ползва 

подизпълнител, нито капацитета на трето лице за изпълнение на поръчката и не участва в 

обединения с други лица.  

 По отношение на съответствието на участника с критериите за подбор, комисията 

констатира:  

1. В част IV „Критерии за подбор”, раздел „Годност“ е посочил, че отговоря на поставеното 

изискване от Възложителя. 

2. В част IV „Критерии за подбор”, раздел В, „Технически и професионални способности” 

на ЕЕДОП, за Обособена позиция № 3 участникът е посочил изпълнението на един 

договоркакто следва: Доставка на пресни зеленчуци и плодове, клубеноплодни и 

кореноплодни“ на стойност 131 404 лева с получател Район Северин при Община Пловидв 

Съгласно одобрената документация участникът трябва да има опит при изпълнението 

на доставки, идентични или сходни с предмета и обема на обособената позиция, за която 

подава оферта, включително да е изпълнил една или няколко доставки, идентични или сходни 

с предмета на обществената поръчка през последните три години от датата на подаване на 

офертата на обща стойност не по-малко от: -За обособена позиция 3-20 300лв. без ДДС 

 

 Участникът е посочил, че разполага с обект по чл. 12 от ЗХ - Регистрация от ОДБХ на 

обект за търговия на едро с храни, с адрес гр. Пловдив, ул. „Георги Бенев“ № 9, вкл. за 

видовете храни по обособена позиция № 3. 

 Участникът е посочил, че разполага с транспортни средства: Икономическият оператор 

притежава три броя собствени транспортни средства, като е посочил удостоверението за 

регистрация, вида и регистрационния номер, собственик. 

Съгласно одобрената документация, участникът задължително трябва да разполага с 

технически изправно оборудване  (моторни превозни средства) за изпълнение на 

поръчката в минимално изискуем обем, както следва:  

- За обособена позиция 3 /пресни плодове и зеленчуци, клубеплодни и кореноплодни / - 1 

/едно/ регистриранов ОДБХ и технически изправно моторно превозно средство за извършване 

на доставките, предмет на обособена позиция 3, притежаващо удостоверение за регистрация 

на транспортни средства за превоз на храни от неживотински произход. 

В документацията е указано, че доказването на съответствието с този критерий за подбор 

се извършва по следния начин: Лицето или лицата попълват Част ІV. „Критерий за подбор”, 

буква „В”, „Технически и професионални способности”, раздел „Инструменти, съоръжения и 

техническо оборудване“ от еЕЕДОП – следва да се попълни информация за вид МПС /вид, 

марка и модел/, собственик на МПС, данни за удостоверението за регистрация на транспортно 

средство /номер, дата, издател, обхват на хранителните продукти/.  

Участникът не е изпълнил изискването да посочи обхвата на хранителните 

продукти за декларираните  МПС. 



 

 

 Участникът е посочил, че може да представи сертификати за качеството, като е посочил: 

Икономическият оператор притежава сертификат EN ISO 22 000:2005с обхват на 

сертификация, отговарящ на предмета на поръчката. 

 Предвид констатираното от комисията несъответствие и/или липса на информация в 

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участника „Петров комерс“ ЕООД, на основание 

чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията посочва в настоящия протокол, че участникът следва да  

представи допълнително, в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаването на 

настоящия протокол, нов електронен ЕЕДОП в частта за за обособена позиция № 3,  както 

следва: 

 Участникът следва да попълни в Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „В”, 

„Технически и професионални способности”, раздел „Инструменти, съоръжения и техническо 

оборудване“ следната информация – обхвата на хранителните продукти за декларираните  

МПС. 

          Участникът отговаря на останалите изисквания за подбор на Възложителя 

 Комисията, указва на участника, че отстраняването на установените несъответствия в 

информацията следва да се извърши при условията на чл. 54, ал. 9  от ППЗОП. 

2. Участник № 2 „НАДЕЖДА 2000“ ЕООД, Пловдив,  

 

 Участникът е представил опис и електронен ЕЕДОП на електронен носител – диск. 

Посоченият документ е електронно подписан от задълженото лице по чл. 40 от ППЗОП. 

 В представения от участника електронен ЕЕДОП, последният е предоставил информация 

за икономическия оператор, за представителите на икономическия оператор, декларирал е в 

част III на ЕЕДОП, че по отношение на него не са налице основанията за изключване, нито 

специфичните национални основания за изключване. Участникът е посочил, че няма да ползва 

подизпълнител, нито капацитета на трето лице за изпълнение на поръчката и не участва в 

обединения с други лица. 

 По отношение на съответствието на участника с критериите за подбор, комисията 

констатира:  

1. В част IV „Критерии за подбор”, раздел „Годност“ е посочил, че отговоря на поставеното 

изискване от Възложителя. 

2. В част IV „Критерии за подбор”, раздел В, „Технически и професионални способности” 

на ЕЕДОП, участникът е посочил изпълнението на следните договори както 

следва:„Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социалните 

заведения на територията на община Нова Загора” на стойност 194 366,69 с получател Община 

Нова Загора;  „Доставка на хранителни продукти за нуждите на общински заведения на 

територията на Община Калояново по обособени позиции” на стойност 137780 лв. с получател 

Община Калояново. 

 Съгласно одобрената документация, Възложителя е поставил следното изискване:  

Участникът трябва да има опит при изпълнението на доставки, идентични или сходни с 

предмета и обема на обособената позиция, за която подава оферта, включително да е изпълнил 

една или няколко доставки, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка през 



 

 

последните три години от датата на подаване на офертата на обща стойност не по-малко от- За 

обособена позиция 3-20 300лв. без ДДС. 

 Посочено е също така, че идентична или сходна с предмета на обществената поръчка е 

доставка на хранителни продукти от съответната група храна /групи храни/, предмет на 

обособената позиция. По смисъла на параграф 1, т. 12 от ДР на Закона за храните „Групи 

храни" са храни, обединени на базата на техния произход и състав. Доставките трябва да са 

приключили и приети от съответния Възложител преди датата на подаване на офертата от 

участника. Доказва се със: Лицето или лицата попълват Част ІV. „Критерий за подбор”, буква 

„В”, „Технически и професионални способности”, т. 1 б) от еЕЕДОП – списък на доставките, 

които са идентични или сходни с предмета на поръчката. Списъкът следва да съдържа 

следното: стойностите, датите и получателите. 

 Изискуемата от възложителя информация за доказване на съответствието с този 

критерий за подбор под формата на стойност на доставките, включени в Обособена 

позиция № 3 липсва в съответния раздел на ЕЕДОП на този участник. 

 Участникът е посочил, че разполага с обект по чл. 12 от ЗХ - Хладилна складова база за 

търговия на едро с хранителни продукти, Находяща се в гр.Пловдив, ул.”Брезовско 

шосе”№170, издадено Удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро с храни 

№2886/31.03.2017г. от ОДБХ-гр.Пловдив, вкл. за видовете храни по обособена позиция № 3. 

 Участникът е посочил, че разполага с транспортни средства: 1 брой лек автомобил, с 

право да превозва храни, вкл. в обособена позиция № 3. 

 Участникът е посочил, че може да представи сертификати за качеството, като е посочил: 

Притежава ИСО 22000:2005, с №206/2018г. издаден от Тюф Норд Церт България ООД, с 

обхват: Предоставяне на кетъринг услуги, производство на хляб и закуски, търговия на едро с 

плодове, зеленчуци и други хранителни продукти. Сертификатът е валиден до 30/07/2021г. 

2.ИСО 9001:2015, рег.№205/2018г,издаден от Тюф Норд Церт България ООД, с обхват: 

Предоставяне на кетъринг услуги, производство на хляб и закуски, търговия на едро с 

плодове, зеленчуци и други хранителни продукти. Сертификатът е валиден до 30/07/2021. 

 Предвид констатираното от  комисията несъответствие и/или липса на информация в 

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участника 2. „НАДЕЖДА 2000“ ЕООД, Пловдив, с 

дата и час на постъпване на офертата: 10.09.2019 год. – 10:25 часа, вх. № 2, на основание чл. 

54, ал. 8 от ППЗОП комисията посочва в настоящия протокол, че участникът следва да  

представи допълнително, в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаването на 

настоящия протокол, нов електронен ЕЕДОП в частта за за обособена позиция № 3,  както 

следва: 

 Участникът следва да попълни в част IV, раздел В следната информация – да посочи 

стойността на доставките на продуктите, включени в Обособена позиция № 3 по всеки от 

договорите, на които се позовава. 

 Комисията указва на участника, че  стойността следва да бъде не по-малко от 20 300лв. 

без ДДС, за да е налице съответствие на участника с този критерий за подбор на Възложителя.   

          Участникът отговаря на останалите изисквания за подбор на Възложителя 

 Комисията, указва на участника, че отстраняването на установените несъответствия в 

информацията следва да се извърши при условията на чл. 54, ал. 9  от ППЗОП. 



 

 

 

 

КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 

 

 

1. Участник № 1„Петров комерс“ ЕООД 

 

 Участникът е представил опис и електронен ЕЕДОП на електронен носител – диск. 

Посоченият документ е електронно подписан от задълженото лице по чл. 40 от ППЗОП. 

 В представения от участника електронен ЕЕДОП, последният е предоставил информация 

за икономическия оператор, за представителите на икономическия оператор, декларирал е в 

част III на ЕЕДОП, че по отношение на него не са налице основанията за изключване, нито 

специфичните национални основания за изключване. Участникът е посочил, че няма да ползва 

подизпълнител, нито капацитета на трето лице за изпълнение на поръчката и не участва в 

обединения с други лица.  

 По отношение на съответствието на участника с критериите за подбор, комисията 

констатира:  

1. В част IV „Критерии за подбор”, раздел „Годност“ е посочил, че отговоря на поставеното 

изискване от Възложителя. 

2. В част IV „Критерии за подбор”, раздел В, „Технически и професионални способности” 

на ЕЕДОП, за Обособена позиция № 4 участникът е посочил изпълнението на един договор 

както следва: Доставка на мляко и млечни продукти на стойност 184 685 лева с получател 

Район Тракия при Община Пловидв 

Съгласно одобрената документация участникът трябва да има опит при изпълнението 

на доставки, идентични или сходни с предмета и обема на обособената позиция, за която 

подава оферта, включително да е изпълнил една или няколко доставки, идентични или сходни 

с предмета на обществената поръчка през последните три години от датата на подаване на 

офертата на обща стойност не по-малко от: За обособена позиция 4- 24 200 лв. без ДДС. 

 

 Участникът е посочил, че разполага с обект по чл. 12 от ЗХ - Регистрация от ОДБХ на 

обект за търговия на едро с храни, с адрес гр. Пловдив, ул. „Георги Бенев“ № 9, вкл. за 

видовете храни по обособена позиция № 4. 

 Участникът е посочил, че разполага с транспортни средства: Икономическият оператор 

притежава три броя собствени транспортни средства, като е посочил удостоверението за 

регистрация, вида и регистрационния номер, собственик. 

Съгласно одобрената документация, участникът задължително трябва да разполага с 

технически изправно оборудване (моторни превозни средства) за изпълнение на поръчката 

в минимално изискуем обем, както следва:  



 

 

-  За обособена позиция  4 /мляко и млечни продукти/ - 1 /едно/ регистрирано в ОДБХи 

технически изправно моторно превозно средство за извършване на доставките, предмет на 

обособена позиция 4, притежаващо удостоверение за регистрация на транспортни средства за 

превоз на храни от животински произход, с обхват  всички видове хранителни продукти по 

групи, обект на обособена позиция 4, издаден от съответния компетентен орган; 

В документацията е указано, че доказването на съответствието с този критерий за подбор 

се извършва по следния начин: Лицето или лицата попълват Част ІV. „Критерий за подбор”, 

буква „В”, „Технически и професионални способности”, раздел „Инструменти, съоръжения и 

техническо оборудване“ от еЕЕДОП – следва да се попълни информация за вид МПС /вид, 

марка и модел/, собственик на МПС, данни за удостоверението за регистрация на транспортно 

средство /номер, дата, издател, обхват на хранителните продукти/.  

Участникът не е изпълнил изискването да посочи обхвата на хранителните 

продукти за декларираните  МПС. 

 Участникът е посочил, че може да представи сертификати за качеството, като е посочил: 

Икономическият оператор притежава сертификат EN ISO 22 000:2005с обхват на 

сертификация, отговарящ на предмета на поръчката. 

 Предвид констатираното от комисията несъответствие и/или липса на информация в 

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участника „Петров комерс“ ЕООД, на основание 

чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията посочва в настоящия протокол, че участникът следва да  

представи допълнително, в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаването на 

настоящия протокол, нов електронен ЕЕДОП в частта за за обособена позиция № 4,  както 

следва: 

 Участникът следва да попълни в Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „В”, 

„Технически и професионални способности”, раздел „Инструменти, съоръжения и техническо 

оборудване“ следната информация – обхвата на хранителните продукти за декларираните  

МПС. 

          Участникът отговаря на останалите изисквания за подбор на Възложителя 

 Комисията, указва на участника, че отстраняването на установените несъответствия в 

информацията следва да се извърши при условията на чл. 54, ал. 9  от ППЗОП. 

 

2. Участник № 2 „НАДЕЖДА 2000“ ЕООД, Пловдив,  

 

 Участникът е представил опис и електронен ЕЕДОП на електронен носител – диск. 

Посоченият документ е електронно подписан от задълженото лице по чл. 40 от ППЗОП. 

 В представения от участника електронен ЕЕДОП, последният е предоставил информация 

за икономическия оператор, за представителите на икономическия оператор, декларирал е в 

част III на ЕЕДОП, че по отношение на него не са налице основанията за изключване, нито 

специфичните национални основания за изключване. Участникът е посочил, че няма да ползва 

подизпълнител, нито капацитета на трето лице за изпълнение на поръчката и не участва в 

обединения с други лица. 



 

 

 Комисията констатира, че участникът в представяния ЕЕДОП за обособена позиция № 4 

е посочил следното: В Част II: Информация за икономическия оператор, раздел A: 

Информация за икономическия оператор, с поле с наименование „ Когато е приложимо, 

посочете съответната обособена позиция или позиции, за която(които) икономическият 

оператор желае да направи оферта: участникът е посочил „ОП№3“. В същото време, към този 

ЕЕДОП е представил техническо предложение и плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ за обособена позиция № 4. 

Както вече е отразено в настоящия протокол, комисията има задължение, при констатирана 

липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 

фактическа грешка, съгласно чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, да впише това обстоятелство в протокола  

и да даде възможност на участника по реда на чл. 54, ал.9 от ППЗОП за представяне на 

коригиран ЕЕДОП.  

 

 По отношение на съответствието на участника с критериите за подбор, комисията 

констатира:  

1. В част IV „Критерии за подбор”, раздел „Годност“ е посочил, че отговоря на поставеното 

изискване от Възложителя. 

2. В част IV „Критерии за подбор”, раздел В, „Технически и професионални способности” 

на ЕЕДОП, участникът е посочил изпълнението на следните договори както 

следва:„Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социалните 

заведения на територията на община Нова Загора” на стойност 194 366,69 с получател Община 

Нова Загора;  „Доставка на хранителни продукти за нуждите на общински заведения на 

територията на Община Калояново по обособени позиции” на стойност 137780 лв. с получател 

Община Калояново. 

 Съгласно одобрената документация, Възложителя е поставил следното изискване:  

Участникът трябва да има опит при изпълнението на доставки, идентични или сходни с 

предмета и обема на обособената позиция, за която подава оферта, включително да е изпълнил 

една или няколко доставки, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка през 

последните три години от датата на подаване на офертата на обща стойност не по-малко от-За 

обособена позиция 4 – 24 200 лв. без ДДС. 

 Посочено е също така, че идентична или сходна с предмета на обществената поръчка е 

доставка на хранителни продукти от съответната група храна /групи храни/, предмет на 

обособената позиция. По смисъла на параграф 1, т. 12 от ДР на Закона за храните „Групи 

храни" са храни, обединени на базата на техния произход и състав. Доставките трябва да са 

приключили и приети от съответния Възложител преди датата на подаване на офертата от 

участника. Доказва се със: Лицето или лицата попълват Част ІV. „Критерий за подбор”, буква 

„В”, „Технически и професионални способности”, т. 1 б) от еЕЕДОП – списък на доставките, 

които са идентични или сходни с предмета на поръчката. Списъкът следва да съдържа 

следното: стойностите, датите и получателите. 

 Изискуемата от възложителя информация за доказване на съответствието с този 

критерий за подбор под формата на стойност на доставките, включени в Обособена 

позиция № 4липсва в съответния раздел на ЕЕДОП на този участник. 



 

 

 Участникът е посочил, че разполага с обект по чл. 12 от ЗХ - Хладилна складова база за 

търговия на едро с хранителни продукти, Находяща се в гр.Пловдив, ул.”Брезовско 

шосе”№170, издадено Удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро с храни 

№2886/31.03.2017г. от ОДБХ-гр.Пловдив, вкл. за видовете хрени по обособена позиция № 4. 

 Участникът е посочил, че разполага с транспортни средства: 1 брой лек автомобил, с 

право да превозва храни, вкл. в обособена позиция № 4. 

 Участникът е посочил, че може да представи сертификати за качеството, като е посочил: 

Притежава ИСО 22000:2005, с №206/2018г. издаден от Тюф Норд Церт България ООД, с 

обхват: Предоставяне на кетъринг услуги, производство на хляб и закуски, търговия на едро с 

плодове, зеленчуци и други хранителни продукти. Сертификатът е валиден до 30/07/2021г. 

2.ИСО 9001:2015, рег.№205/2018г,издаден от Тюф Норд Церт България ООД, с обхват: 

Предоставяне на кетъринг услуги, производство на хляб и закуски, търговия на едро с 

плодове, зеленчуци и други хранителни продукти. Сертификатът е валиден до 30/07/2021. 

 Предвид констатираното от  комисията несъответствие и/или липса на информация в 

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участника 2. „НАДЕЖДА 2000“ ЕООД, Пловдив, с 

дата и час на постъпване на офертата: 10.09.2019 год. – 10:25 часа, вх. № 2, на основание чл. 

54, ал. 8 от ППЗОП комисията посочва в настоящия протокол, че участникът следва да  

представи допълнително, в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаването на 

настоящия протокол, нов електронен ЕЕДОП в частта за за обособена позиция № 4,  както 

следва: 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, раздел A: Информация за 

икономическия оператор, с поле с наименование „ Когато е приложимо, посочете съответната 

обособена позиция или позиции, за която(които) икономическият оператор желае да направи 

оферта: участникът да посочи вярният номер на обособената позиция „ОП№4, съответна на 

представеното техническо предложение и плик „Предлагани ценови параменти“. 

 - Участникът следва да попълни в част IV, раздел В следната информация – да посочи 

стойността на доставките на продуктите, включени в Обособена позиция № 4 по всеки от 

договорите, на които се позовава. 

 Комисията указва на участника, че  стойността следва да бъде не по-малко от  24 200лв. 

без ДДС , за да е налице съответствие на участника с този критерий за подбор на 

Възложителя.   

          Участникът отговаря на останалите изисквания за подбор на Възложителя 

 Комисията, указва на участника, че отстраняването на установените несъответствия в 

информацията следва да се извърши при условията на чл. 54, ал. 9  от ППЗОП. 

3. Участник № 5. „НИК ИНВЕСТ КАЗАНЛЪК“ ЕООД  

 Участникът е представил опис и електронен ЕЕДОП на електронен носител – диск. 

Посоченият документ е електронно подписан от задълженото лице по чл. 40 от ППЗОП. 

 В представения от участника електронен ЕЕДОП, последният е предоставил информация 

за икономическия оператор, за представителите на икономическия оператор, декларирал е в 

част III на ЕЕДОП, че по отношение на него не са налице основанията за изключване, нито 

специфичните национални основания за изключване. Участникът е посочил, че няма да ползва 



 

 

подизпълнител и не участва в обединения с други лица. Участникът е посочил, че няма да 

ползва капацитета на трето лице за изпълнение на поръчката. 

 По отношение на съответствието на участника с критериите за подбор, комисията 

констатира:  

 1. В част IV „Критерии за подбор”, раздел „Годност“ е посочил, че отговоря на 

поставеното изискване от Възложителя. Позовал се е на удостоверение за регистрация на 

обект по чл. 12 от ЗХ № 101/6702/16.03.2018 год. на ОДБХ гр. Стара Загора, , вкл. за видовете 

храни по обособена позиция № 4. 

 2. В част IV „Критерии за подбор”, раздел В, „Технически и професионални 

способности” на ЕЕДОП, за Обособена позиция № 4 участникът е посочил изпълнението на 

един договор - ДОСТАВКА НА МЛЯКО, МАРГАРИН И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ с Възложител 

Община Стара Загова на стойност 1010183 лева 

Съгласно одобрената документация участникът трябва да има опит при изпълнението 

на доставки, идентични или сходни с предмета и обема на обособената позиция, за която 

подава оферта, включително да е изпълнил една или няколко доставки, идентични или сходни 

с предмета на обществената поръчка през последните три години от датата на подаване на 

офертата на обща стойност не по-малко от: За обособена позиция 4- 24 200 лв. без ДДС. 

 

 Участникът е посочил, че разполага с транспортни средства: Икономическият оператор 

притежава един брой собствено транспортно средство, като е посочил удостоверението за 

регистрация, вида и регистрационния номер, собственик, вкл. с обхват за различни видове 

хранителни продукти, вкл. в обособена позиция 4, издадено от съответния компетентен орган 

 Участникът е посочил, че може да представи сертификати за качеството. 

 В одобрената документация е посочено, че за съответствието с този критерий за подбор е 

достатъчно следното:  Посочване на информацията в Част ІV. „Критерий за подбор”, буква 

„Г”, раздел: „Сертификати от институции за контрол на качеството” от еЕЕДОП. Липсва 

изискване да посочване на данни за издадения сертификат, поради което участникът е 

изпълнил изискването на Възложителя. 

 Комисията, след разглеждане на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП 

установи, че по отношение на участника„НИК ИНВЕСТ КАЗАНЛЪК“ ЕООД, с дата и час на 

постъпване на офертата: 10.09.2019 год. – 16:31 часа, вх. № 5за обособена позиция № 4, не е 

налице липса, непълнота или несъответствия в предоставената информация и документи, като 

от същите се констатира съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор. 

 В резултат на горното комисията счита, че е налице съответствие на участника„НИК 

ИНВЕСТ КАЗАНЛЪК“ ЕООД, с дата и час на постъпване на офертата: 10.09.2019 год. – 16:31 

часа, вх. № 5 за обособена позиция № 4  с критериите за подбор, обявени от възложителя и го 

допуска до следващия етап от разглеждане на офертите. 

 

КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 

 



 

 

1. Участник № 1„СИМИД АГРО“ ЕООД, Пловдив,  

 

 Участникът е представил опис и електронен ЕЕДОП на електронен носител – диск. 

Посоченият документ е електронно подписан от задължените лица – двама управители по чл. 

40 от ППЗОП. 

 В представения от участника електронен ЕЕДОП, последният е предоставил информация 

за икономическия оператор, за представителите на икономическия оператор, декларирал е в 

част III на ЕЕДОП, че по отношение на него не са налице основанията за изключване, нито 

специфичните национални основания за изключване. Участникът е посочил, че няма да ползва 

подизпълнител, нито капацитета на трето лице за изпълнение на поръчката и не участва в 

обединения с други лица.  

 По отношение на съответствието на участника с критериите за подбор, комисията 

констатира:  

1. В част IV „Критерии за подбор”, раздел „Годност“ е посочил, че отговоря на поставеното 

изискване от Възложителя.Позовал се е на удостоверение за регистрация на обект по чл. 12 от 

ЗХ № 01606/30.09.2016 год. на ОДБХ гр. Пловдив, вкл. за видовете храни по обособена 

позиция № 5. 

 

2. В част IV „Критерии за подбор”, раздел В, „Технически и професионални способности” 

на ЕЕДОП, за Обособена позиция № 5 участникът е посочил изпълнението на следните 

договори:Доставка на хляб на стойност  3316522 лева с получател  СИМИД СОФИЯ ООД; 

Доставка на хляб на стойност 272 256 лева с получател ХЛЕБМАШ КОМЕРС 95”;   Доставка 

на хляб , хлебни изделия и закуски, на стойност 1672554 лева с получател „ Хебър“ ЕАД; 

 Съгласно одобрената документация, Възложителят е поставил следното 

изискване:Участникът трябва да има опит при изпълнението на доставки, идентични или 

сходни с предмета и обема на обособената позиция, за която подава оферта, включително да е 

изпълнил една или няколко доставки, идентични или сходни с предмета на обществената 

поръчка през последните три години от датата на подаване на офертата на обща стойност не 

по-малко от: За обособена позиция 5- 21 705 лв. без ДДС. 

 Участникът е посочил, че разполага с транспортни средства: Икономическият оператор 

притежава 3 броя транспортни средства, като е посочил удостоверението за регистрация, вида 

и регистрационния номер. 

Съгласно одобрената документация, участникът задължително трябва да разполага с 

технически изправно оборудване  (моторни превозни средства) за изпълнение на 

поръчката в минимално изискуем обем, както следва:  

За обособена позиция 5 /хляб и тестени изделия/ - 1 /едно/ регистрирано в ОДБХи 

технически изправно моторно превозно средство за извършване на доставките, предмет на 

обособена позиция 5, притежаващо удостоверение за регистрация на транспортни средства за 

превоз на храни от неживотински произход, с обхват  всички видове хранителни продукти по 

групи, обект на обособена позиция 5, издаден от съответния компетентен орган 

В документацията е указано, че доказването на съответствието с този критерий за подбор 

се извършва по следния начин: Лицето или лицата попълват Част ІV. „Критерий за подбор”, 



 

 

буква „В”, „Технически и професионални способности”, раздел „Инструменти, съоръжения и 

техническо оборудване“ от еЕЕДОП – следва да се попълни информация за вид МПС /вид, 

марка и модел/, собственик на МПС, данни за удостоверението за регистрация на транспортно 

средство /номер, дата, издател, обхват на хранителните продукти/.  

Участникът не е изпълнил изискването да посочи обхвата на хранителните 

продукти за декларираните  МПС. 

 Участникът е посочил, че може да представи сертификати за качеството. 

 В одобрената документация е посочено, че за съответствието с този критерий за подбор е 

достатъчно следното:  Посочване на информацията в Част ІV. „Критерий за подбор”, буква 

„Г”, раздел: „Сертификати от институции за контрол на качеството” от еЕЕДОП. Липсва 

изискване да посочване на данни за издадения сертификат, поради което участникът е 

изпълнил изискването на Възложителя. 

Предвид констатираното от комисията несъответствие и/или липса на информация в 

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участника „СИМИД АГРО“ ЕООД, Пловдив, на 

основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията посочва в настоящия протокол, че участникът 

следва да  представи допълнително, в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на 

получаването на настоящия протокол, нов електронен ЕЕДОП в частта за обособена 

позиция № 5,  както следва: 

 Участникът следва да попълни в Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „В”, 

„Технически и професионални способности”, раздел „Инструменти, съоръжения и техническо 

оборудване“ следната информация – обхвата на хранителните продукти за декларираните  

МПС. 

          Участникът отговаря на останалите изисквания за подбор на Възложителя 

 Комисията, указва на участника, че отстраняването на установените несъответствия в 

информацията следва да се извърши при условията на чл. 54, ал. 9  от ППЗОП. 

 

2. Участник № 5. „НИК ИНВЕСТ КАЗАНЛЪК“ ЕООД  

 Участникът е представил опис и електронен ЕЕДОП на електронен носител – диск. 

Посоченият документ е електронно подписан от задълженото лице по чл. 40 от ППЗОП. 

 В представения от участника електронен ЕЕДОП, последният е предоставил информация 

за икономическия оператор, за представителите на икономическия оператор, декларирал е в 

част III на ЕЕДОП, че по отношение на него не са налице основанията за изключване, нито 

специфичните национални основания за изключване. Участникът е посочил, че няма да ползва 

подизпълнител и не участва в обединения с други лица. Участникът е посочил, че няма да 

ползва капацитета на трето лице за изпълнение на поръчката. 

 По отношение на съответствието на участника с критериите за подбор, комисията 

констатира:  

 1. В част IV „Критерии за подбор”, раздел „Годност“ е посочил, че отговоря на 

поставеното изискване от Възложителя. Позовал се е на удостоверение за регистрация на 

обект по чл. 12 от ЗХ № 101/6702/16.03.2018 год. на ОДБХ гр. Стара Загора, , вкл. за видовете 

храни по обособена позиция № 5. 



 

 

 2. В част IV „Критерии за подбор”, раздел В, „Технически и професионални 

способности” на ЕЕДОП, за Обособена позиция № 5 участникът е посочил изпълнението на 

два договора – ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ОССУ на стойност 86 399 

лева с Възложител ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ и ДОСТАВКА НА ВАРИВА, МАКАРОНЕНИ 

ИЗДЕЛИЯ И ПАКЕТИРАНИ СТОКИ на стойност 316 518 лева с Възложител Община Стара 

Загора.  

 Съгласно одобрената документация, Възложителя е поставил следното изискване:  

Участникът трябва да има опит при изпълнението на доставки, идентични или сходни с 

предмета и обема на обособената позиция, за която подава оферта, включително да е изпълнил 

една или няколко доставки, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка през 

последните три години от датата на подаване на офертата на обща стойност не по-малко от-За 

обособена позиция 5- 21 705 лв. без ДДС. 

 Посочено е също така, че идентична или сходна с предмета на обществената поръчка е 

доставка на хранителни продукти от съответната група храна /групи храни/, предмет на 

обособената позиция. По смисъла на параграф 1, т. 12 от ДР на Закона за храните „Групи 

храни" са храни, обединени на базата на техния произход и състав. Доставките трябва да са 

приключили и приети от съответния Възложител преди датата на подаване на офертата от 

участника. Доказва се със: Лицето или лицата попълват Част ІV. „Критерий за подбор”, буква 

„В”, „Технически и професионални способности”, т. 1 б) от еЕЕДОП – списък на доставките, 

които са идентични или сходни с предмета на поръчката. Списъкът следва да съдържа 

следното: стойностите, датите и получателите. 

 Изискуемата от възложителя информация за доказване на съответствието с този 

критерий за подбор под формата на стойност на доставките, включени в Обособена 

позиция № 5 липсва в съответния раздел на ЕЕДОП на този участник. 

 Участникът е посочил, че разполага с транспортни средства: Икономическият оператор 

притежава един брой собствено транспортно средство, като е посочил удостоверението за 

регистрация, вида и регистрационния номер, собственик, вкл. с обхват за различни видове 

хранителни продукти, вкл. в обособена позиция 5, издадено от съответния компетентен орган 

 Участникът е посочил, че може да представи сертификати за качеството. 

 В одобрената документация е посочено, че за съответствието с този критерий за подбор е 

достатъчно следното:  Посочване на информацията в Част ІV. „Критерий за подбор”, буква 

„Г”, раздел: „Сертификати от институции за контрол на качеството” от еЕЕДОП. Липсва 

изискване да посочване на данни за издадения сертификат, поради което участникът е 

изпълнил изискването на Възложителя. 

Предвид констатираното от  комисията несъответствие и/или липса на информация в 

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участника „НИК ИНВЕСТ КАЗАНЛЪК“ ЕООД, с 

дата и час на постъпване на офертата: 10.09.2019 год. – 16:31 часа, вх. № 5за обособена 

позиция № 5на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията посочва в настоящия протокол, че 

участникът следва да  представи допълнително, в срок от 5 (пет) работни дни, считано от 

датата на получаването на настоящия протокол, нов електронен ЕЕДОП в частта за 

обособена позиция № 5,  както следва: 

 Участникът следва да попълни в част IV, раздел В следната информация – да посочи 

стойността на доставките на продуктите, включени в Обособена позиция № 5 по всеки от 

договорите, на които се позовава. 



 

 

 Комисията указва на участника, че  стойността следва да бъде не по-малко от 21 705 лв. 

без ДДС, за да е налице съответствие на участника с този критерий за подбор на Възложителя.   

          Участникът отговаря на останалите изисквания за подбор на Възложителя 

 Комисията, указва на участника, че отстраняването на установените несъответствия в 

информацията следва да се извърши при условията на чл. 54, ал. 9  от ППЗОП. 

  

 

КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 

 

1. Участник № 1„Петров комерс“ ЕООД 

 

 Участникът е представил опис и електронен ЕЕДОП на електронен носител – диск. 

Посоченият документ е електронно подписан от задълженото лице по чл. 40 от ППЗОП. 

 В представения от участника електронен ЕЕДОП, последният е предоставил информация 

за икономическия оператор, за представителите на икономическия оператор, декларирал е в 

част III на ЕЕДОП, че по отношение на него не са налице основанията за изключване, нито 

специфичните национални основания за изключване. Участникът е посочил, че няма да ползва 

подизпълнител, нито капацитета на трето лице за изпълнение на поръчката и не участва в 

обединения с други лица.  

 По отношение на съответствието на участника с критериите за подбор, комисията 

констатира:  

1. В част IV „Критерии за подбор”, раздел „Годност“ е посочил, че отговоря на поставеното 

изискване от Възложителя. 

2. В част IV „Критерии за подбор”, раздел В, „Технически и професионални способности” 

на ЕЕДОП, за Обособена позиция № 6 участникът е посочил изпълнението на един договор 

както следва: Доставка на трайни хранителни продукти, подправки, шоколадови и захарни 

изделия на стойност 14 142 лева с получател Община Брацигово.  

Съгласно одобрената документация участникът трябва да има опит при изпълнението 

на доставки, идентични или сходни с предмета и обема на обособената позиция, за която 

подава оферта, включително да е изпълнил една или няколко доставки, идентични или сходни 

с предмета на обществената поръчка през последните три години от датата на подаване на 

офертата на обща стойност не по-малко от: За обособена позиция 6-8 790 лв. без ДДС 

 

 Участникът е посочил, че разполага с обект по чл. 12 от ЗХ - Регистрация от ОДБХ на 

обект за търговия на едро с храни, с адрес гр. Пловдив, ул. „Георги Бенев“ № 9, вкл. за 

видовете храни по обособена позиция № 6. 



 

 

 Участникът е посочил, че разполага с транспортни средства: Икономическият оператор 

притежава три броя собствени транспортни средства, като е посочил удостоверението за 

регистрация, вида и регистрационния номер, собственик. 

Съгласно одобрената документация, участникът задължително трябва да разполага с 

технически изправно оборудване  (моторни превозни средства) за изпълнение на 

поръчката в минимално изискуем обем, както следва:  

- За обособена позиция 6 / Доставка на различни хранителни стоки, продукти и напитки/ 

- 1 /едно/ регистрирано в ОДБХ и технически изправно моторно превозно средство за 

извършване на доставките, предмет на обособена позиция 6, притежаващо удостоверение за 

регистрация на транспортни средства за превоз на храни от неживотински произход. 

В документацията е указано, че доказването на съответствието с този критерий за подбор 

се извършва по следния начин: Лицето или лицата попълват Част ІV. „Критерий за подбор”, 

буква „В”, „Технически и професионални способности”, раздел „Инструменти, съоръжения и 

техническо оборудване“ от еЕЕДОП – следва да се попълни информация за вид МПС /вид, 

марка и модел/, собственик на МПС, данни за удостоверението за регистрация на транспортно 

средство /номер, дата, издател, обхват на хранителните продукти/.  

Участникът не е изпълнил изискването да посочи обхвата на хранителните 

продукти за декларираните  МПС. 

 Участникът е посочил, че може да представи сертификати за качеството, като е посочил: 

Икономическият оператор притежава сертификат EN ISO 22 000:2005с обхват на 

сертификация, отговарящ на предмета на поръчката. 

 Предвид констатираното от комисията несъответствие и/или липса на информация в 

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участника „Петров комерс“ ЕООД, на основание 

чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията посочва в настоящия протокол, че участникът следва да  

представи допълнително, в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаването на 

настоящия протокол, нов електронен ЕЕДОП в частта за обособена позиция №6,  както 

следва: 

 Участникът следва да попълни в Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „В”, 

„Технически и професионални способности”, раздел „Инструменти, съоръжения и техническо 

оборудване“ следната информация – обхвата на хранителните продукти за декларираните  

МПС. 

          Участникът отговаря на останалите изисквания за подбор на Възложителя 

 Комисията, указва на участника, че отстраняването на установените несъответствия в 

информацията следва да се извърши при условията на чл. 54, ал. 9  от ППЗОП. 

2. Участник № 3. „СТЕЛИТ – 1“ ЕООД 

 Участникът е представил опис и електронен ЕЕДОП на електронен носител – диск. 

Посоченият документ е електронно подписан от задълженото лице по чл. 40 от ППЗОП. 

 В представения от участника електронен ЕЕДОП, последният е предоставил информация 

за икономическия оператор, за представителите на икономическия оператор, декларирал е в 

част III на ЕЕДОП, че по отношение на него не са налице основанията за изключване, нито 

специфичните национални основания за изключване. Участникът е посочил, че няма да ползва 



 

 

подизпълнител и не участва в обединения с други лица. Участникът е посочил, че няма ползва 

капацитета на трето лице за изпълнение на поръчката. 

 По отношение на съответствието на участника с критериите за подбор, комисията 

констатира:  

 1. В част IV „Критерии за подбор”, раздел „Годност“ е посочил, че отговоря на 

поставеното изискване от Възложителя. Позовал се е на удостоверение за регистрация на 

обект по чл. 12 от ЗХ № 101/12247/02.05.2019 год. на ОДБХ гр. Габрово, вкл. за видовете 

храни по обособена позиция № 6. 

 2. В част IV „Критерии за подбор”, раздел В, „Технически и професионални 

способности” на ЕЕДОП, за Обособена позиция № 6 участникът е посочил изпълнението на 

един договор: „Доставка на хранителни стоки за нуждине на заведенията, финансирани от 

бюджета на Община Ловеч 2017/2018 , по обособена позиция № 8 – Други хранителни стоки 

на стойност 107 279 лв. 

Съгласно одобрената документация участникът трябва да има опит при изпълнението 

на доставки, идентични или сходни с предмета и обема на обособената позиция, за която 

подава оферта, включително да е изпълнил една или няколко доставки, идентични или сходни 

с предмета на обществената поръчка през последните три години от датата на подаване на 

офертата на обща стойност не по-малко от: За обособена позиция 6-8 790лв. без ДДС. 

 

 Участникът е посочил, че разполага с транспортни средства: Икономическият оператор 

притежава три броя собствени транспортни средства, като е посочил удостоверението за 

регистрация, вида и регистрационния номер, собственик, вкл. с обхват за всички видове 

хранителни продукти, вкл. в обособена позиция 6, издадени от съответния компетентен орган 

 Участникът е посочил, че може да представи сертификати за качеството, като е посочил: 

Икономическият оператор притежава сертификат EN ISO 22 000:2005с обхват на 

сертификация, отговарящ на предмета на поръчката. 

 Комисията, след разглеждане на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП 

установи, че по отношение на участника „СТЕЛИТ – 1“ ЕООД, с дата и час на постъпване на 

офертата: 10.09.2019 год. – 11:17 часа, вх. №3за обособена позиция № 6, не е налице липса, 

непълнота или несъответствия в предоставената информация и документи, като от същите се 

констатира съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 

 В резултат на горното комисията счита, че е налице съответствие на участника„СТЕЛИТ 

– 1“ ЕООД, с дата и час на постъпване на офертата: 10.09.2019 год. – 11:17 часа, вх. № 3за 

обособена позиция № 6 с критериите за подбор, обявени от възложителя и го допуска до 

следващия етап от разглеждане на офертите. 

 

3. Участник № 5. „НИК ИНВЕСТ КАЗАНЛЪК“ ЕООД  

 Участникът е представил опис и електронен ЕЕДОП на електронен носител – диск. 

Посоченият документ е електронно подписан от задълженото лице по чл. 40 от ППЗОП. 

 В представения от участника електронен ЕЕДОП, последният е предоставил информация 

за икономическия оператор, за представителите на икономическия оператор, декларирал е в 

част III на ЕЕДОП, че по отношение на него не са налице основанията за изключване, нито 



 

 

специфичните национални основания за изключване. Участникът е посочил, че няма да ползва 

подизпълнител и не участва в обединения с други лица. Участникът е посочил, че няма да 

ползва ползва капацитета на трето лице за изпълнение на поръчката. 

 По отношение на съответствието на участника с критериите за подбор, комисията 

констатира:  

 1. В част IV „Критерии за подбор”, раздел „Годност“ е посочил, че отговоря на 

поставеното изискване от Възложителя. Позовал се е на удостоверение за регистрация на 

обект по чл. 12 от ЗХ № 101/6702/16.03.2018 год. на ОДБХ гр. Стара Загора,  вкл. за видовете 

храни по обособена позиция № 6. 

 2.    В част IV „Критерии за подбор”, раздел В, „Технически и професионални 

способности” на ЕЕДОП, за Обособена позиция № 6 участникът е посочил изпълнението на 

два договор –ДОСТАВКА НА БАКАЛСКИ СТОКИ на стойност 147 420 лева с Възложетел 

ПРО ЕАД – клон Павел Баня и ДОСТАВКА НА ВАРИВА, МАКАРОНЕНИ ИЗДЕЛИЯ И 

ПАКЕТИРАНИ СТОКИ на стойност 316 518 лева с Възложетел Община Стара Загора.  

Съгласно одобрената документация участникът трябва да има опит при изпълнението 

на доставки, идентични или сходни с предмета и обема на обособената позиция, за която 

подава оферта, включително да е изпълнил една или няколко доставки, идентични или сходни 

с предмета на обществената поръчка през последните три години от датата на подаване на 

офертата на обща стойност не по-малко от: За обособена позиция 6  - 8 790 без ДДС. 

 

 Участникът е посочил, че разполага с транспортни средства: Икономическият оператор 

притежава един брой собствено транспортно средство, като е посочил удостоверението за 

регистрация, вида и регистрационния номер, собственик, вкл. с обхват за различни видове 

хранителни продукти, вкл. в обособена позиция 6, издадено от съответния компетентен орган 

 Участникът е посочил, че може да представи сертификати за качеството. 

 В одобрената документация е посочено, че за съответствието с този критерий за подбор е 

достатъчно следното:  Посочване на информацията в Част ІV. „Критерий за подбор”, буква 

„Г”, раздел: „Сертификати от институции за контрол на качеството” от еЕЕДОП. Липсва 

изискване да посочване на данни за издадения сертификат, поради което участникът е 

изпълнил изискването на Възложителя. 

 Комисията, след разглеждане на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП 

установи, че по отношение на участника„НИК ИНВЕСТ КАЗАНЛЪК“ ЕООД, с дата и час на 

постъпване на офертата: 10.09.2019 год. – 16:31 часа, вх. № 5за обособена позиция № 6, не е 

налице липса, непълнота или несъответствия в предоставената информация и документи, като 

от същите се констатира съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор. 

 В резултат на горното комисията счита, че е налице съответствие на участника„НИК 

ИНВЕСТ КАЗАНЛЪК“ ЕООД, с дата и час на постъпване на офертата: 10.09.2019 год. – 16:31 

часа, вх. № 5 за обособена позиция № 6  с критериите за подбор, обявени от възложителя и го 

допуска до следващия етап от разглеждане на офертите. 

Въз основа на горното, комисията взе следните 

  

  



 

 

                                                          

    РЕШЕНИЯ: 

 

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП да се изпрати настоящия протокол в деня на 

публикуването му в профила на купувача до всички участници в процедурата с оглед 

запознаване с констатираните липси, непълноти или несъответствия на информацията с 

изискванията към личното състояние или критериите за подбор. 

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП се предоставя на участниците срок от 5 (пет) 

работни дни, считано от датата на получаването на настоящия протокол, за представяне на нов 

електронен ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 

информация.  

Комисията напомня, че на основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП няма да разглежда 

техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на 

изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.   

Изпращането на протокола да се осъществи на посочените от участниците адреси за 

кореспонденция по някой от начините, посочени в чл. 43, ал. 2 от ЗОП.  

Следващото заседание на комисията ще се проведе след получаване на изисканите 

документи и/или изтичането на срока за представянето им, видно от доказателствата за 

получаване на протокола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове на дата 

07.10. 2019г., както следва: 

 

 

Председател: 

   

         ……………П……………….  

                       /адв.Нели Симеонова/ 

 

 

  Членове: 

 
             ...................П.......................... 

1. /Тодора Богутова/ 

 

     …………П………..… 

   2. /Невенка Ахмакова/ 

 
                                               …………П……..................... 
                            3. /Добромир Марковски/ 

 

                                              …..….П……….                                            

                                              4. /Славка Чавова/ 

 

 ………П…………….. 

                        5. /Величка Костова/ 

 
     ….………П……………… 

                       6. /Кунка Гайдарска/ 
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