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ПРОТОКОЛ № 1
За дейността на комисия, назначена със Заповед № ЗК- 1673 от 04.10.2017 г. на кмета на Община
Силистра – д-р Юлиян Найденов Найденов, чрез За Кмет Денка Димитрова Михайлова (на основание
Заповед №ЗК - 1664 от 03.10.2017г.) за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените за
участие оферти в обществена поръчка за „доставка” по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за
обществените поръчки (ЗОП) с предмет „Доставка на хранителни продукти по Оперативна програма
за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за Европейско подпомагане на най –
нуждаещите се лица”, операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019” BG05FMOP0013.002, разделени в обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Месо, месни и млечни продукти, риба и яйца”;
Обособена позиция № 2: „Плодове, зеленчуци и зеленчукови консерви”;
Обособена позиция № 3: „Пакетирани стоки”;
Обособена позиция № 4: „Хляб и хлебни изделия”.

На 04.10.2017 г. от 13.30 ч. в Заседателната зала (ст.202) на административната сграда на Община
Силистра, се проведе публично заседание на комисия назначена със Заповед № ЗК- 1673 от 04.10.2017 г.
на кмета на Община Силистра – д-р Юлиян Найденов Найденов, чрез За Кмет Денка Димитрова
Михайлова (на основание Заповед №ЗК - 1664 от 03.10.2017г.) за отваряне, разглеждане, оценка и
класиране на получените за участие оферти в обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни
продукти по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за
Европейско подпомагане на най – нуждаещите се лица”, операция тип 3 „Осигуряване на топъл
обяд 2016-2019” BG05FMOP001-3.002, разделени в обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Месо, месни и млечни продукти, риба и яйца”;
Обособена позиция № 2: „Плодове, зеленчуци и зеленчукови консерви”;
Обособена позиция № 3: „Пакетирани стоки”;
Обособена позиция № 4: „Хляб и хлебни изделия”.
Комисията заседава в следния състав:
Председател: Цветана Игнатова Колева – Директор дирекция „Хуманитарни дейности” при
Община Силистра.
Членове:
1. Валерий Петров Недев – юрисконсулт при Община Силистра;
2. Диляна Йовчева Кинджакова – гл. счетоводител на отдел „Обществено здраве, социална политика
и спорт” при Община Силистра.
Срок за работа на комисията – 120 календарни дни.
Председателя на комисията получи Протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, придружен от входящия
регистър за лицата подали оферти за участие.
За участие в определения срок са получени оферти от:
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1.
2.
3.
4.
5.

„КЛИО КОМЕРС - ТБ” ЕООД, гр. Разград, с Вх. №К-7723 от 26.09.2017 г. в 11:12 ч.;
„ЛЪКИ СИС” ЕООД, гр. Силистра, с Вх.№К-7977 от 03.10.2017 г. в 15:20 ч.;
„ПАРАЛЕЛ – 92 ТРЕЙД” ЕООД, гр. Силистра, с Вх.№К-7980 от 03.10.2017 г. в 15:45 ч.;
„ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ООД, гр. Русе, с Вх. №К-7989 от 03.10.2017 г. в 16:43 ч.;
„ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД, гр. Плевен, с Вх. №К-7990 от 03.10.2017 г. в 16:45 ч.;

На заседанието присъстваха представители на участниците: „ПАРАЛЕЛ – 92 ТРЕЙД” ЕООД –
Ангелина Димитрова Мирчева (упълномощен представител), „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД – Павел
Петков Велков (управител) и „ЛЪКИ СИС” ЕООД – Свилен Иванов Стоянов (управител). Не присъстваха
представители на средствата за масово осведомяване.
Гласно, бе изчетена заповедта за работа на комисията и Списъка на получените оферти за участие в
обществената поръчка, след което председателят и членовете на комисията попълниха и подписаха
Декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
Комисията установи, че всички оферти са представени в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2
от ППЗОП – в запечатани непрозрачни опаковки.
Съгласно Раздел VI.3) на Обявление за поръчката, възложителят допуска оценката на техническите и
ценови предложения на участниците преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за
подбор (чл. 104, ал. 2 от ЗОП). Проверката за наличие на основания за отстраняване и за съответствие с
критериите за подбор се извършва по начин, който не се влияе от резултатите от оценката на техническите
и ценовите предложения.
Комисията продължи своята работа при условията на чл. 61 от ППЗОП, като пристъпи към отваряне
на запечатаните непрозрачни опаковки по реда на тяхното постъпване и оповестяване на тяхното
съдържание, включително предложенията на участниците по съответния показател за оценка на офертите.
I. Оферта с Вх.№К-7723 от 26.09.2017г. от „КЛИО КОМЕРС - ТБ” ЕООД
Документите са представени в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Комисията
отвори опаковката и оповести съдържащите се документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 и т. 2 от ППЗОП и
опис на представените документи. Участникът подава оферта за участие по обособена позиция № 3
„Пакетирани стоки”.
Комисията обяви направеното ценово предложение за обособена позиция № 3 „Пакетирани стоки” от
27 095,90 лева (двадесет и седем хиляди деветдесет и пет лева и деветдесет стотинки) без ДДС.
Членовете на комисията, както и представителя на участника „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД подписаха
Техническото и Ценово предложение за изпълнение.
II. Оферта с Вх.№К-7977 от 03.10.2017г. на участника „ЛЪКИ СИС” ЕООД
Документите са представени в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Комисията
отвори опаковката и оповести съдържащите се документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 и т. 2 от ППЗОП и
списък на представените документи. Участникът подава оферта за участие по обособени позиции № 1:
„Месо, месни и млечни продукти, риба и яйца”, № 2: „Плодове, зеленчуци и зеленчукови консерви”, №
3: „Пакетирани стоки” и Обособена позиция № 4: „Хляб и хлебни изделия”.
Комисията обяви направените ценови предложения:
Обособена позиция № 1: „Месо, месни и млечни продукти, риба и яйца”- 87 878,81 лева (осемдесет и
седем хиляди осемстотин седемдесет и осем лева и осемдесет и една стотинки) без ДДС.

2

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
Операция „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2019“
BG05FMOP001-3.002

Обособена позиция № 2: „Плодове, зеленчуци и зеленчукови консерви” – 34 972,50 лева (тридесет и
четири хиляди деветстотин седемдесет и два лева и петдесет стотинки) без ДДС.
Обособена позиция № 3: „Пакетирани стоки” – 19 803,20 лева (деветнадесет хиляди осемстотин и три
лева и двадесет стотинки) без ДДС.
Обособена позиция № 4: „Хляб и хлебни изделия” – 27 740,00 лева (двадесет и седем хиляди
седемстотин и четиридесет лева) без ДДС.
Членовете на комисията, както и представителя на участника „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД подписаха
Техническите и Ценови предложения за изпълнение на участника.
III. Оферта с Вх.№К-7980 от 03.10.2017 г. на участника „ПАРАЛЕЛ – 92 ТРЕЙД” ЕООД
Документите са представени в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Комисията
отвори опаковката и оповести съдържащите се документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 и т. 2 от ППЗОП и
опис на представените документи. Участникът подава оферта за участие по обособена позиция № 3
„Пакетирани стоки” и Обособена позиция № 4: „Хляб и хлебни изделия”.
Комисията обяви направените ценови предложения:
Обособена позиция № 3: „Пакетирани стоки” – 25 248,40 лева (двадесет и пет хиляди двеста
четиридесет и осем лева и четиридесет стотинки) без ДДС.
Обособена позиция № 4: „Хляб и хлебни изделия” – 27 284,00 лева (двадесет и седем хиляди двеста
осемдесет и четири лева) без ДДС.
Членовете на комисията, както и представителя на участника „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД подписаха
Техническите и Ценови предложения за изпълнение на участника.
IV. Оферта с Вх. №К-7989 от 03.10.2017 г. на участника „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ООД
Документите са представени в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Комисията
отвори опаковката и оповести съдържащите се документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 и т. 2 от ППЗОП и
списък на представените документи. Участникът подава оферта за участие по обособени позиции № 1:
„Месо, месни и млечни продукти, риба и яйца”, № 2: „Плодове, зеленчуци и зеленчукови консерви”, №
3: „Пакетирани стоки” и Обособена позиция № 4: „Хляб и хлебни изделия”.
Комисията обяви направените ценови предложения:
Обособена позиция № 1: „Месо, месни и млечни продукти, риба и яйца”- 108 561,90 лева (сто и осем
хиляди петстотин шестдесет и един лева и деветдесет стотинки) без ДДС.
Обособена позиция № 2: „Плодове, зеленчуци и зеленчукови консерви” – 34 269,90 лева (тридесет и
четири хиляди двеста шестдесет и девет лева и деветдесет стотинки) без ДДС.
Обособена позиция № 3: „Пакетирани стоки” – 26 404,10 лева (двадесет и шест хиляди четиристотин
и четири лева и десет стотинки) без ДДС.
Обособена позиция № 4: „Хляб и хлебни изделия” – 25 900,00 лева (двадесет и пет хиляди и
деветстотин лева) без ДДС.
Членовете на комисията, както и представителя на участника „ЛЪКИ СИС” ЕООД подписаха
Техническите и Ценови предложения за изпълнение на участника.
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V. Оферта с Вх. №К-7990 от 03.10.2017г. на участника „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД
Документите са представени в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Комисията
отвори опаковката и оповести съдържащите се документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 и т. 2 от ППЗОП и
списък на представените документи. Участникът подава оферта за участие по обособени позиции № 1:
„Месо, месни и млечни продукти, риба и яйца”, № 2: „Плодове, зеленчуци и зеленчукови консерви”, №
3: „Пакетирани стоки” и Обособена позиция № 4: „Хляб и хлебни изделия”.
Комисията обяви направените ценови предложения:
Обособена позиция № 1: „Месо, месни и млечни продукти, риба и яйца”- 104 174,95 лева (сто и
четири хиляди сто седемдесет и четири лева и деветдесет и пет стотинки) без ДДС.
Обособена позиция № 2: „Плодове, зеленчуци и зеленчукови консерви” – 33 064,90 лева (тридесет и
три хиляди шестдесет и четири лева и деветдесет стотинки) без ДДС.
Обособена позиция № 3: „Пакетирани стоки” – 25 400,00 лева (двадесет и пет хиляди и четиристотин
лева) без ДДС.
Обособена позиция № 4: „Хляб и хлебни изделия” – 24 400,00 лева (двадесет и четири хиляди и
четиристотин лева) без ДДС.
Членовете на комисията, както и представителя на участника „ЛЪКИ СИС” ЕООД подписаха
Техническите и Ценови предложения за изпълнение на участника.
След извършване на действията по чл. 61, т. 1 и 2 от ППЗОП, приключи публичната част от
заседанието на комисията.
Комисията продължи работата си по разглеждане на представените оферти за съответствие с
предварително обявените условия и по реда на чл. 61, т. 3 от ППЗОП в две закрити заседания 05.10.2017г. и 09.10.2017г., като констатира следното за:
„КЛИО КОМЕРС - ТБ” ЕООД
Техническото предложение на участника за изпълнение на Обособена позиция № 3: „Пакетирани
стоки” не е в съответствие с предварително обявените условия на Възложителя - изготвено е по указания
образец, но не е приложено описание на предлаганите стоки, в което са описани техническите им
характеристики, като вид, марка, производител, снимкови данни и/или други на български език и/или линк
- препратка към официалната интернет страница на производител – условие заложено от възложителя в т.
I на Техническото предложение за изпълнение – образец № 3 от документацията за участие. Приложени
са:
1. Документ за упълномощаване;
2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
3. Декларация за срока на валидност на офертата - валидност 6 месеца от датата определена за краен
срок за получаване на оферти.
Ценовото предложение на участника отговаря на предварително заложените изискванията на
възложителя - приложената КСС отразяваща образуването на общата цена без включен ДДС е съобразно
посоченото количество на възложителя, без липса на офериран продукт. Представена е КСС и на магнитен
носител. Не са открити аритметични несъответствия. Предложената цена за изпълнение е в рамките на
максимално допустимия финансов ресурс, определен предварително от Възложителя.
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Комисията обсъди създалата се ситуация и счита, че не би могла да предостави възможност на
участника на основание чл. 104, ал. 5, изр. второ от ЗОП, да представи разяснение или допълнителни
доказателства за данни, посочени в офертата, в случая техническото предложение за обособена позиция №
3, тъй като чл. 104, ал. 5, изр. последно от ЗОП препятства императивно каквито и да било промени в
техническото и ценово предложение.
Комисията единодушно реши да предложи на възложителя на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от
ЗОП да отстрани от участие в процедурата участника „КЛИО КОМЕРС - ТБ” ЕООД по обособена позиция
№ 3, т. к участника е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на
поръчката.
„ЛЪКИ СИС” ЕООД
Техническите предложения на участника за изпълнение на всяка една от обособените позиции на
процедурата са в съответствие с предварително обявените условия на Възложителя - изготвени са по
указания образец, съдържащи предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация и изискванията на възложителя, включително описание на предлаганите стоки. Към всяко
техническо предложение са приложени:
1. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
2. Декларация за срока на валидност на офертата по образец – валидност 6 месеца от датата
определена за краен срок за получаване на оферти;
3. Декларация за конфиденциалност на информацията, съгласно чл. 102, ал. 1 от ЗОП с надпис
„неприложим образец”.
4. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител във връзка с чл. 66, ал. 1 от ЗОП с надпис
„неприложим образец”.
Ценовите предложения на участника за всяка от обособените позиции отговарят на предварително
заложените изискванията на възложителя - приложените КСС отразяващи образуването на общата цена
без включен ДДС за всяка от позициите е съобразно посоченото количество на възложителя, без липса на
офериран продукт. Представени са КСС и на магнитен носител. Не са открити аритметични
несъответствия. Предложените цени за изпълнение са в рамките на максимално допустимия финансов
ресурс, определен предварително от Възложителя.
„ПАРАЛЕЛ – 92 ТРЕЙД” ЕООД
Техническите предложения на участника за изпълнение на обособени позиции № 3 и № 4 на
процедурата не са в съответствие с предварително обявените условия на Възложителя. Изготвени са по
указания образец, но не са приложени описание на предлаганите стоки, в което са описани техническите
им характеристики, като вид, марка, производител, снимкови данни и/или други на български език и/или
линк - препратка към официалната интернет страница на производител – условие заложено от
възложителя в т. I на Техническото предложение за изпълнение – образец № 3 от документацията за
участие. Към всяко техническо предложение са приложени:
1. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
2. Декларация за срока на валидност на офертата по образец – валидност 6 месеца от датата
определена за краен срок за получаване на оферти.
Ценовите предложения на участника за обособени позиции № 3 и № 4 отговарят на предварително
заложените изискванията на възложителя - приложените КСС отразяващи образуването на общата цена
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без включен ДДС за всяка от позициите е съобразно посоченото количество на възложителя, без липса на
офериран продукт. Представени са КСС и на магнитен носител. Не са открити аритметични
несъответствия. Предложените цени за изпълнение са в рамките на максимално допустимия финансов
ресурс, определен предварително от Възложителя.
Комисията счита, че не би могла да предостави възможност на участника на основание чл. 104, ал. 5,
изр. второ от ЗОП, да представи разяснение или допълнителни доказателства за данни, посочени в
офертата, в случая техническите предложения за обособени позиции № 3 и 4, тъй като чл. 104, ал. 5, изр.
последно от ЗОП препятства императивно каквито и да било промени в техническото и ценово
предложение.
Комисията единодушно реши да предложи на възложителя на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от
ЗОП да отстрани от участие в процедурата участника „ПАРАЛЕЛ – 92 ТРЕЙД” ЕООД по обособени
позиции № 3 и № 4, т. к участника е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените
условия на поръчката.
„ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ООД
Техническите предложения на участника за изпълнение на всяка една от обособените позиции на
процедурата са в съответствие с предварително обявените условия на Възложителя - изготвени са по
указания образец, съдържащи предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация и изискванията на възложителя, включително описание на предлаганите стоки. Към всяко
техническо предложение са приложени:
1. Документ за упълномощаване;
2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
3. Декларация за срока на валидност на офертата по образец – валидност 6 месеца от датата
определена за краен срок за получаване на оферти.
Ценовите предложения на участника за всяка от обособените позиции отговарят на предварително
заложените изискванията на възложителя - приложените КСС отразяващи образуването на общата цена
без включен ДДС за всяка от позициите е съобразно посоченото количество на възложителя, без липса на
офериран продукт. Представени са КСС и на магнитен носител. Не са открити аритметични
несъответствия. Предложените цени за изпълнение са в рамките на максимално допустимия финансов
ресурс, определен предварително от Възложителя.
„ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД
Техническите предложения на участника за изпълнение на всяка една от обособените позиции на
процедурата са в съответствие с предварително обявените условия на Възложителя - изготвени са по
указания образец, съдържащи предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация и изискванията на възложителя, включително описание на предлаганите стоки. Към всяко
техническо предложение са приложени:
1. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
2. Декларация за срока на валидност на офертата по образец – валидност 6 месеца от датата
определена за краен срок за получаване на оферти.
Ценовите предложения на участника за всяка от обособените позиции отговарят на предварително
заложените изискванията на възложителя - приложените КСС отразяващи образуването на общата цена
без включен ДДС за всяка от позициите е съобразно посоченото количество на възложителя, без липса на
офериран продукт. Представени са КСС и на магнитен носител. Не са открити аритметични
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несъответствия. Предложените цени за изпълнение са в рамките на максимално допустимия финансов
ресурс, определен предварително от Възложителя.
Преценката на комисията е, че Техническите и Ценови предложения за изпълнение на участниците
„КЛИО КОМЕРС - ТБ” ЕООД, „ЛЪКИ СИС” ЕООД, „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ООД и „ХЛЕБОЗАВОД
РУСЕ” ООД са в съответствие с предварително обявените условия на Възложителя - изготвени са по
указаните образци и са приложени всички необходими документи изготвени в съответствие с
предварително заложените изисквания.
Предвид направените предложения на участниците по обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Месо, месни и млечни продукти, риба и яйца”
1. „ЛЪКИ СИС” ЕООД с предложена цена от 87 878,81 лева (осемдесет и седем хиляди осемстотин
седемдесет и осем лева и осемдесет и една стотинки) без ДДС.
2. „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД с предложена цена от 104 174,95 лева (сто и четири хиляди сто
седемдесет и четири лева и деветдесет и пет стотинки) без ДДС.
3. „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ООД с предложена цена от 108 561,90 лева (сто и осем хиляди петстотин
шестдесет и един лева и деветдесет стотинки) без ДДС.
Обособена позиция № 2: „Плодове, зеленчуци и зеленчукови консерви”
1. ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД с предложена цена от 33 064,90 лева (тридесет и три хиляди
шестдесет и четири лева и деветдесет стотинки) без ДДС.
2. „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ООД с предложена цена от 34 269,90 лева (тридесет и четири хиляди двеста
шестдесет и девет лева и деветдесет стотинки) без ДДС.
3. „ЛЪКИ СИС” ЕООД с предложена цена от 34 972,50 лева (тридесет и четири хиляди деветстотин
седемдесет и два лева и петдесет стотинки) без ДДС.
Обособена позиция № 3: „Пакетирани стоки”
1. „ЛЪКИ СИС” ЕООД с предложена цена от 19 803,20 лева (деветнадесет хиляди осемстотин и три
лева и двадесет стотинки) без ДДС.
2. „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД с предложена цена от 25 400,00 лева (двадесет и пет хиляди и
четиристотин лева) без ДДС.
3. „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ООД с предложена цена от 26 404,10 лева (двадесет и шест хиляди
четиристотин и четири лева и десет стотинки) без ДДС.
4. „КЛИО КОМЕРС - ТБ” ЕООД с предложена цена от 27 095,90 лева (двадесет и седем хиляди
деветдесет и пет лева и деветдесет стотинки) без ДДС
Обособена позиция № 4: „Хляб и хлебни изделия”
1. ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД с предложена цена от 24 400,00 лева (двадесет и четири хиляди и
четиристотин лева) без ДДС.
2. „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ООД с предложена цена от 25 900,00 лева (двадесет и пет хиляди и
деветстотин лева) без ДДС.
3. „ЛЪКИ СИС” ЕООД с предложена цена от 27 740,00 лева (двадесет и седем хиляди седемстотин
и четиридесет лева) без ДДС.
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Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, свързани
с личното състояние и критериите за подбор, на участниците „ЛЪКИ СИС” ЕООД; „ХЛЕБОЗАВОД
РУСЕ” ООД и „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ООД.
Съгласно изискванията на ЗОП и на Възложителя, при подаване на оферта участникът декларира
липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на
единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната
информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат
декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата,
в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.
„ЛЪКИ СИС” ЕООД
Участникът представя Заявление за участие по обособена позиция № 1 и Заявление за участие по
обособени позиции № 2, 3 и 4, придружени от документите по чл. 39, ал. 2, т. 1 – ЕЕДОП, подписани от
представляващия дружеството, съобразно вписаните по партидата на дружеството в Търговския регистър
към АВ данни.
При разглеждане на приложения ЕЕДОП за обособена позиция № 1 и от декларираната информация в
него, комисията констатира:
- дружеството няма да използва капацитета на други субекти за да изпълни критериите за подбор и
няма да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката (Част II, раздел В и Г на ЕЕДОП).
- не са налице основания за отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци или
социално осигурителни вноски, както и основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или
професионално нарушение (Част III, раздел А, Б и В на ЕЕДОП).
- не са налице основания за отстраняване свързани с обстоятелства по чл. 3, т. 8 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Част III, раздел Г на ЕЕДОП.
- по отношение на изискването за годност (правоспособност) за упражняване на професионална
дейност в част IV, раздел А, т. 1 на ЕЕДОП, икономическият оператор посочва данни за вписване в
Търговския регистър към АВ. Не са вписани данни за обект регистриран и вписан по чл. 12 от Закона за
храните, за производство и/или търговия с храни, за групите храни, включени в техническата
спецификация на съответната обособена позиция. Същите са вписани в Част IV: Критерии за подбор,
раздел В: Технически и професионални способности”, т. 9 от ЕЕДОП. Не са посочени и уеб адрес, орган
или служба, издаващи документа. Следва да се впишат съответните данни и да се отстрани
несъответствието.
- по отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел
В: Технически и професионални способности, т. 1б от ЕЕДОП, икономическият оператор декларира
изпълнение на дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка –
обособената позиция, в заложения от Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена офертата на
участника. В т. 9 на същия раздел декларира, че разполага с транспортно средство регистрирано в ОДБХ и
с регистрация по чл. 246, ал. 4 от Закона за ветеринарно - медицинската дейност (ЗВМД), за превоз на
суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях,
за групите храни, включени в съответната техническа спецификация.
- част VI – Заключителни положения на ЕЕДОП са посочени всички относими части/раздели/,
препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер в АОП.
При разглеждане на приложения ЕЕДОП за обособени позиции № 2, 3 и 4 и от декларираната
информация в него, комисията констатира:
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- дружеството няма да използва капацитета на други субекти за да изпълни критериите за подбор и
няма да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката (Част II, раздел В и Г на ЕЕДОП).
- не са налице основания за отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци или
социално осигурителни вноски, както и основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или
професионално нарушение (Част III, раздел А, Б и В на ЕЕДОП).
- не са налице основания за отстраняване свързани с обстоятелства по чл. 3, т. 8 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Част III, раздел Г на ЕЕДОП.
- по отношение на изискването за годност (правоспособност) за упражняване на професионална
дейност в част IV, раздел А, т. 1 на ЕЕДОП, икономическият оператор посочва данни за вписване в
Търговския регистър към АВ. Не са вписани данни за обект регистриран и вписан по чл. 12 от Закона
за храните, за производство и/или търговия с храни, за групите храни, включени в техническата
спецификация на съответната обособена позиция. Същите са вписани в Част IV: Критерии за подбор,
раздел В: Технически и професионални способности”, т. 9 от ЕЕДОП. Не са посочени и уеб адрес, орган
или служба, издаващи документа. Следва да се впишат съответните данни и да се отстрани
несъответствието.
- по отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел
В: Технически и професионални способности, т. 1б от ЕЕДОП, икономическият оператор декларира
изпълнение на дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка –
обособените позиции, в заложения от Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена офертата на
участника. В т. 9 на същия раздел декларира, че разполага с транспортни средства регистрирани в ОДБХ,
едното от които е и с регистрация по чл. 246, ал. 4 от Закона за ветеринарно - медицинската дейност
(ЗВМД), за превоз на суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и
продукти, получени от тях.
- част VI – Заключителни положения на ЕЕДОП са посочени всички относими части/раздели/,
препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер в АОП.
Относно констатираната липса и несъответствие на информацията в представените ЕЕДОП -и, на
основание чл. 61, т. 5 и 6 от ППЗОП в срок до 5 /пет/ работни дни от получаването на уведомление,
участникът следва да представи нови ЕЕДОП – и и/или други документи, които съдържат променена
и/или допълнена информация за обособени позиции № 1 и № 3. Допълнително предоставената
информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за
получаване на оферти за участие.
„ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД
Участникът представя Заявление за участие по обособена позиция № 1 и Заявление за участие по
обособени позиции № 2, 3 и 4, придружени от документите по чл. 39, ал. 2, т. 1 – ЕЕДОП, подписани от
представляващия дружеството, съобразно вписаните по партидата на дружеството в Търговския регистър
към АВ данни.
При разглеждане на приложения от участника ЕЕДОП за обособена позиция № 1 и от декларираната
информация в него, комисията констатира:
- дружеството ще използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор (Част II,
раздел В ЕЕДОП).
- Част II, раздел Г на ЕЕДОП, не съдържа отговор от страна на икономическия оператор, дали ще
възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката. Следва да се впишат съответните
данни.
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- не са налице основания за отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци или
социално осигурителни вноски, както и основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или
професионално нарушение (Част III, раздел А, Б и В на ЕЕДОП).
- в последната част на Част III, раздел Б на ЕЕДОП не са посочени уеб адрес, орган или служба,
издаващи документа, точно позоваване на документа. Следва да се впишат съответните данни.
- не са налице основания за отстраняване свързани с обстоятелства по чл. 3, т. 8 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Част III, раздел Г на ЕЕДОП.
- по отношение на изискването за годност (правоспособност) за упражняване на професионална
дейност в част IV, раздел А, т. 1 на ЕЕДОП, икономическият оператор посочва данни за обект регистриран
и вписан по чл. 12 от Закона за храните, за производство и/или търговия с храни, за групите храни,
включени в техническата спецификация на съответната обособена позиция, но липсват данни за вписване
в Търговския регистър към АВ. Следва да се впишат съответните данни.
- по отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел
В: Технически и професионални способности, т. 1б от ЕЕДОП, икономическият оператор декларира
изпълнение на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка –
обособената позиция, в заложения от Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена офертата на
участника. В т. 9 на същия раздел декларира, че разполага с наети транспортни средства регистрирани в
ОДБХ и с регистрация по чл. 246, ал. 4 от Закона за ветеринарно - медицинската дейност (ЗВМД), за
превоз на суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти,
получени от тях, за групите храни, включени в съответната техническа спецификация.
- част VI – Заключителни положения на ЕЕДОП са посочени всички относими части/раздели/, но не е
направена препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, както и липса на
референтен номер в АОП. Следва да се впишат съответните данни.
При разглеждане на приложения ЕЕДОП за обособена позиция № 1 от посоченото от участника
„трето лице” по смисъла на чл. 65, ал. 1 от ЗОП - „ВЕЛА И” ООД, комисията констатира:
- не са налице основания за отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци или
социално осигурителни вноски, както и основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или
професионално нарушение (Част III, раздел А, Б и В на ЕЕДОП).
- не са налице основания за отстраняване свързани с обстоятелства по чл. 3, т. 8 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Част III, раздел Г на ЕЕДОП.
- по отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел
В: Технически и професионални способности, т. 9 декларира, че притежава транспортни средства
регистрирани в ОДБХ, част от които и с регистрация по чл. 246, ал. 4 от Закона за ветеринарно медицинската дейност (ЗВМД), за превоз на суровини и храни от животински произход, странични
животински продукти и продукти, получени от тях, за групите храни, включени в съответната техническа
спецификация.
- част VI – Заключителни положения на ЕЕДОП са посочени всички относими части/раздели/, но не е
направена препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, както и липса на
референтен номер в АОП. Следва да се впишат съответните данни.
При разглеждане на приложения от участника ЕЕДОП за обособена позиция № 2, 3 и 4 и от
декларираната информация в него, комисията констатира:
- дружеството ще използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор (Част II,
раздел В ЕЕДОП).
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- Част II, раздел Г на ЕЕДОП, не съдържа отговор от страна на икономическият оператор, дали ще
възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката. Следва да се впишат съответните
данни.
- не са налице основания за отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци или
социално осигурителни вноски, както и основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или
професионално нарушение (Част III, раздел А, Б и В на ЕЕДОП).
- в последната част на Част III, раздел Б на ЕЕДОП не са посочени уеб адрес, орган или служба,
издаващи документа, точно позоваване на документа. Следва да се впишат съответните данни.
- не са налице основания за отстраняване свързани с обстоятелства по чл. 3, т. 8 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Част III, раздел Г на ЕЕДОП.
- по отношение на изискването за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност в
част IV, раздел А, т. 1 на ЕЕДОП, икономическият оператор посочва данни за обект регистриран и вписан
по чл. 12 от Закона за храните, за производство и/или търговия с храни, за групите храни, включени в
техническата спецификация на съответната обособена позиция, но липсват данни за вписване в Търговския
регистър към АВ. Следва да се впишат съответните данни.
- по отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел
В: Технически и професионални способности, т. 1б от ЕЕДОП, икономическият оператор декларира
изпълнение на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка –
обособената позиция, в заложения от Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена офертата на
участника. В т. 9 на същия раздел декларира, че разполага с наети транспортни средства регистрирани в
ОДБХ и с регистрация по чл. 246, ал. 4 от Закона за ветеринарно - медицинската дейност (ЗВМД), за
превоз на суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти,
получени от тях.
- част VI – Заключителни положения на ЕЕДОП са посочени всички относими части/раздели/, но не е
направена препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, както и липса на
референтен номер в АОП. Следва да се впишат съответните данни.
При разглеждане на приложения ЕЕДОП за обособени позиции № 2, 3 и 4 от посоченото от участника
„трето лице” по смисъла на чл. 65, ал. 1 от ЗОП - „ВЕЛА И” ООД, комисията констатира:
- не са налице основания за отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци или
социално осигурителни вноски, както и основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или
професионално нарушение (Част III, раздел А, Б и В на ЕЕДОП).
- не са налице основания за отстраняване свързани с обстоятелства по чл. 3, т. 8 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Част III, раздел Г на ЕЕДОП.
- по отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел
В: Технически и професионални способности, т. 9 декларира, че притежава транспортни средства
регистрирани в ОДБХ, част от които и с регистрация по чл. 246, ал. 4 от Закона за ветеринарно медицинската дейност (ЗВМД), за превоз на суровини и храни от животински произход, странични
животински продукти и продукти, получени от тях.
- част VI – Заключителни положения на ЕЕДОП са посочени всички относими части/раздели/, но не е
направена препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, както и липса на
референтен номер в АОП. Следва да се впишат съответните данни.
Участникът е приложил по своя преценка и други документи, включително документи, чрез които се
доказва информацията, посочена в ЕЕДОП:
1. Удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро с храни, издадени от ОДБХ;
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2. Удостоверения за регистрация на МПС, издадени от ОДБХ;
Относно констатираната липса и непълнота на информацията в представените ЕЕДОП -и, на
основание чл. 61, т. 5 и 6 от ППЗОП в срок до 5 /пет/ работни дни от получаването на уведомление,
участникът следва да представи нови ЕЕДОП – и и/или други документи, които съдържат променена
и/или допълнена информация за обособени позиции № 1, № 2, 3 и 4. Допълнително предоставената
информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за
получаване на оферти за участие.
„ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ООД
Участникът представя Заявление за участие по обособена позиция № 1 и Заявление за участие по
обособени позиции № 2, 3 и 4, придружени от документите по чл. 39, ал. 2, т. 1 – ЕЕДОП, подписани от
представляващия дружеството, съобразно вписаните по партидата на дружеството в Търговския регистър
към АВ данни.
При разглеждане на приложения от участника ЕЕДОП за обособени позиции № 2, 3 и 4 и от
декларираната информация в него, комисията констатира:
- дружеството ще използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор (Част II,
раздел В ЕЕДОП).
- Част II, раздел Г на ЕЕДОП, не съдържа отговор от страна на икономическия оператор, дали ще
възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката. Следва да се впишат съответните
данни.
- не са налице основания за отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци или
социално осигурителни вноски, както и основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или
професионално нарушение (Част III, раздел А, Б и В на ЕЕДОП).
- в последната част на Част III, раздел Б на ЕЕДОП не са посочени уеб адрес, орган или служба,
издаващи документа, точно позоваване на документа. Следва да се впишат съответните данни.
- не са налице основания за отстраняване свързани с обстоятелства по чл. 3, т. 8 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Част III, раздел Г на ЕЕДОП.
- по отношение на изискването за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност в
част IV, раздел А, т. 1 на ЕЕДОП, икономическият оператор посочва данни за обект регистриран и вписан
по чл. 12 от Закона за храните, за производство и/или търговия с храни, за групите храни, включени в
техническата спецификация на съответната обособена позиция, но липсват данни за вписване в Търговския
регистър към АВ. Следва да се впишат съответните данни.
- по отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел
В: Технически и професионални способности, т. 1б от ЕЕДОП, икономическият оператор декларира
изпълнение на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка –
обособената позиция, в заложения от Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена офертата на
участника. В т. 9 на същия раздел декларира, че разполага с транспортни средства, регистрирани в ОДБХ,
част от които и с регистрация по чл. 246, ал. 4 от Закона за ветеринарно - медицинската дейност (ЗВМД),
за превоз на суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти,
получени от тях. Участникът ще разполага с едно наето транспортно средство регистрирано в ОДБХ и с
регистрация по чл. 246, ал. 4 от Закона за ветеринарно - медицинската дейност (ЗВМД).
- част VI – Заключителни положения на ЕЕДОП са посочени всички относими части/раздели/, но не е
направена препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, както и липса на
референтен номер в АОП. Следва да се впишат съответните данни.
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При разглеждане на приложения ЕЕДОП за обособени позиции № 2, 3 и 4 от посоченото от участника
„трето лице” по смисъла на чл. 65, ал. 1 от ЗОП - Тодор Желязков Йорданов, комисията констатира:
- не са налице основания за отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци или
социално осигурителни вноски, както и основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или
професионално нарушение (Част III, раздел А, Б и В на ЕЕДОП).
- по отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел
В: Технически и професионални способности, т. 9 декларира, че притежава 1 (едно) транспортно средство
регистрирано в ОДБХ и с регистрация по чл. 246, ал. 4 от Закона за ветеринарно - медицинската дейност
(ЗВМД).
- част VI – Заключителни положения на ЕЕДОП са посочени всички относими части/раздели/, но не е
направена препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, както и липса на
референтен номер в АОП. Следва да се впишат съответните данни.
- част VI – Заключителни положения на ЕЕДОП липсва положен подпис от Тодор Желязков
Йорданов. Следва да бъде представен нов ЕЕДОП, подписан от Тодор Желязков Йорданов.
Участникът е приложил по своя преценка и други документи, включително документи, чрез които се
доказва информацията, посочена в ЕЕДОП:
1. Удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро с храни, издадено от ОДБХ;
2. Удостоверения за регистрация на МПС, издадени от ОДБХ.
Относно констатираната липса, непълнота, несъответствие и нередовност на информацията в
представените ЕЕДОП -и, на основание чл. 61, т. 5 и 6 от ППЗОП в срок до 5 /пет/ работни дни от
получаването на уведомление, участникът следва да представи нови ЕЕДОП – и и/или други документи,
които съдържат променена и/или допълнена информация за обособени позиции № 2 и 4. Допълнително
предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния
срок за получаване на оферти за участие.
С това комисията приключи своята работа на този етап.
Протоколът е съставен на 10.10.2017г.

Председател: ________п__________ Цветана Колева

Заличени данни на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Членове:
1. _______п__________ Валерий Недев

Заличени данни на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

2. _______п__________ Диляна Кинджакова

Заличени данни на осн. чл. 2 от ЗЗЛД
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