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О Б Щ И Н А    К О С Т И Н Б Р О Д 

Общинска администрация – гр.Костинброд, Софийска област 
гр.Костинброд, п.к. 2230, ул.”Охрид” №1, тел.: 0721 68701, Fax: 0721 68777 
http://www.kostinbrod.bg, e-mail: obshtina@kbrod.net 

ISO 9001:2008                                                                                            Certificate № QS – 3999 HH 
 

Утвърдил:   

Милен Димитров 

Кмет на община Костинброд 

П Р О Т О К О Л  № 1 
Публично заседание 

ДНЕС: 13.03.2015 год., в 10,00 часа, в работна зала в сградата на общинска 
администрация Костинброд – община Костинброд  на адрес в  гр. Костинброд, ул.»Охрид» 
№1, 

Започна работата за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти в 
процедура по реда на ЗОП, протоколирана на правно основание чл.68, ал.1-6 от ЗОП с 
настоящия Протокол, удостоверяващ Публичната част от заседанието и дейността на 
Комисия, назначена със Заповед № РД-05-45/13.03.2015 г. на кмета на община Костинброд.  

 Поставената задача на комисията е: разглеждане, оценяване и класиране на 
офертите, подадени от участниците за открита процедура за възлагане на обществена 
поръчка с уникален № 00035-2015-0001 в регистъра на АОП, по Обявление № 648013 в АОП 
с изх.№ 08-00-22/11.02.2015 г., във вр. Решение № РД-05-30/11.02.2015 г. на кмета на 
община Костинброд, с предмет: „Доставка на хранителни и млечни продукти, месо и месни 
продукти, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на детските заведения, училищните столове 
и на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на 
Община Костинброд с две обособени позиции: 
обособена позиция № 1: „Доставка на хранителни и млечни продукти, месо и месни 
продукти, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на детските заведения и училищните 
столове на територията на община Костинброд“, 
обособена позиция № 2: „Доставка на хранителни и млечни продукти, месо и месни 
продукти, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на специализираните институции и 
социалните услуги в общността на територията на община Костинброд ” 
, като при своята работа Комисията се съобразява с условията и изискванията на обявлението 
за обществената поръчка и одобрената документация за участие в обществената поръчка с 
посочения по-горе предмет, . 

Комисия в състав: 
Председател: Димитър Петров – зам.-кмет „Икономическо развитие” при 

Възложителя 
 

Членове: 1. Ангел Милчев - магистър по специалност право, правоспособен 
юрист, на длъжност при възложителя –  юрисконсулт 

2. Ина  Савова – изпълняващ длъжността «Домакин» към «Социален 
патронаж» гр.Костинброд, притежаваща професионална компетентност, свързана с предмета 
на обществената поръчка ,  
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3. Рилка Василева – медицинска сестра към ОДЗ «Пролет» 
гр.Костинброд , притежаваща професионална компетентност, свързана с предмета на 
обществената поръчка ,  

4. Светлана Христова – медицинска сестра към ОДЗ «Радост» 
гр.Костинброд , притежаваща професионална компетентност, свързана с предмета на 
обществената поръчка 

Резервни членове: 
1. Снежа  Трендафилова – магистър по специалност право, правоспособен юрист, 

на длъжност при възложителя – главен юрисконсулт  
 
На заседанието присъствали: 

1. Йоана  Йорданова – управител на кандидат, подал оферта в процедурата 
«Макрон» ООД 

2. Георги Кръстанов – управител на кандидат, подал оферта в процедурата 
«Криси 2007» ЕООД,  
на основание чл.68(3) от ЗОП, лицата удостовериха присъствието си на публичното отваряне 
на офертите с попълване на нарочен списък 
 Протоколът води: Ангел  Милчев 
 Председателят, провери и удостовери присъствието в пълен състав на редовните 
членове на комисията, назначена със Заповед № РД-05-45/13.03.2015 г., разясни правните и 
процесуални действия, които следва да бъдат публично осъществени и откри работата на 
Комисията, в изпълнение на  чл.68, ал.1. от ЗОП, като докладва предадените му под опис, 
Входящ регистър за получени оферти и справка „Пълен филтър” от деловодната система на 
кандидати за участие в откритата процедура, подали оферти, по реда на постъпване по 
входящия деловоден регистър на Възложителя, всички от 12.03.2015 г. в запечатани пликове, 
както следва: 

1. Оферта № 08-00-21/1 от 12.03.2015 г. на «Ес Енд Ди Корпорейшън» ЕООД - 
гр.Пловдив, подадена в 10:47 ч.  

2. Оферта № 08-00-21/2 от 12.03.2015 г. на «ЕТ. Македония – Иван Даньовски»  
гр.София, подадена в 12:04 ч. 

3. Оферта № 08-00-21/3 от 12.03.2015 г. на «България Сервиз» ЕООД - гр.София, 
подадена в 13:04 ч. 

4. Оферта № 08-00-21/4 от 12.03.2015 г. на «Аллур» ООД - гр.София, подадена в 
14:05 ч. 

5. Оферта № 08-00-21/5 от 12.03.2015 г. на «Макрон» ООД - гр.София, подадена в 
14:37 ч. 

6. Оферта № 08-00-21/6 от 12.03.2015 г. на «Криси 2007»ЕООД – с.Петърч, подадена 
в 14:59 ч. 

 След обявяване на списъка с участници, подали офертни предложения в 
настоящата процедура, членовете на комисията собственоръчно попълниха и депозираха 
Декларации за обстоятелства по чл.35, ал.1, 2 и 3 от ЗОП, като изрично декларираха 
задължение да пазят в тайна обстоятелствата , които са узнали във връзка със своята работа в 
комисията.  

 След представяне на Декларации по чл.35, ал.1, 2 и 3 от ЗОП, Комисията пристъпи 
към изпълнение на възложената задача. 
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 І. Комисията пристъпи към публичната част от своята работа с отваряне на 
пликовете по реда на тяхното постъпване и проверка за наличието на три или пет 
отделни запечатани плика в зависимост от обособените позиции за които кандидата 
участва, съобразно чл.68, ал.4 от ЗОП, след което най-малко трима от нейните членове 
следва да подписват плик № 3. Комисията предложи представителите от присъстващите 
участници да подпишат плик № 3 на останалите участници. В присъствието на лицата по 
чл.68.ал. 3 от ЗОП, комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете й да 
подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага представителите от 
присъстващите участници да подпишат документите в плик № 2 на останалите участници. 
Комисията след това отваря плик № 1, оповестява документите, които той съдържа, и 
проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14.ЗОП.  

1. Пакет – Оферта № 08-00-21/1 от 12.03.2015 г. на «Ес Енд Ди Корпорейшън» ЕООД - 
гр.Пловдив, подадена в 10:47 ч.  

НАДПИСАН И ЗАПЕЧАТАН, НЕПРОЗРАЧЕН И В НЕНАРУШЕНА ЦЯЛОСТ, съгласно 
изискванията на документация по процедурата. Разписан от всички членове на комисията. 
Отворен публично. Констатирано наличие на шест броя плика, всички надписани, 
запечатани, непрозрачни и в ненарушена цялост. 

Подписан плик №3 “Предлагана цена” за обособена позиция 1 от членовете от 
комисията и представител на присъстващия различен от участника участник. 

Подписан плик №3 “Предлагана цена”за обособена позиция 2 от членовете от 
комисията и представител на присъстващия различен от участника участник. 

Подписан плик №2 “ Предложение за изпълнение на поръчката” за обособена позиция 
1. Отворен и констатирано съдържание на диск, Техническо предложение за обособена 
позиция 1 (Образец 2) съдържащо 3 (три) броя страници. Разписаха се всички страници от 
Техническо предложение (Образец 2) от членове на комисията и представител на 
присъстващия друг участник. 

Подписан плик №2 “ Предложение за изпълнение на поръчката”. Отворен и 
констатирано съдържание на диск, Техническо предложение за обособена позиция 2 
(Образец 2А) съдържащо 3 (три) броя страници. Разписаха се всички страници от 
Техническо предложение (Образец 2А) от членове на комисията и представител на 
присъстващия друг участник. 

Подписан плик №1 “Документи за подбор” за обособена позиция 1. Отворен и 
констатирано съдържание на папка с документи под списък по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП, диск 
и поредно номерирани документите с № от 1 до №29. Списък по чл.56, ал.1, т.14 беше 
подписан от членове на комисията и представител на присъстващия друг участник. 

Подписан плик №1 “Документи за подбор” за обособена позиция 2. Отворен и 
констатирано съдържание на списък по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП съдържащ 2(два) броя 
страници и диск. Списък по чл.56, ал.1, т.14 беше подписан от членове на комисията и 
представител на присъстващия друг участник. 

Оповестени бяха с изчитане документите които се съдържат в пликове №1 за двете 
обособени позиции. След проверка за съответствие на документите със списъка по чл. 56, ал. 
1, т. 14.ЗОП, се констатира несъответствие, изразяващо се в липса на документ за внесена 
гаранция за участие за обособена позиция 1 и 2. 

Констатации: Липсват документи за внесена гаранция за участие за обособена 
позиция 1 и 2  
 
2. Пакет – Оферта № 08-00-21/3 от 12.03.2015 г. на ЕТ«Македония – Иван Даньовски»  - 
гр.София,  подадена в 12,04 ч 
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НАДПИСАН И ЗАПЕЧАТАН, НЕПРОЗРАЧЕН И В НЕНАРУШЕНА ЦЯЛОСТ, съгласно 
изискванията на документация по процедурата. Разписан от всички членове на комисията. 
Отворен публично. Констатирано наличие на пет броя плика, всички надписани, запечатани, 
непрозрачни и в ненарушена цялост. 

Подписан плик №3 “Предлагана цена” за обособена позиция 1 от членовете от 
комисията и представител на присъстващия различен от участника участник. 

Подписан плик №3 “Предлагана цена”за обособена позиция 2 от членовете от 
комисията и представител на присъстващия различен от участника участник. 

Подписан плик №2 “ Предложение за изпълнение на поръчката” за обособена позиция 
1. Отворен и констатирано съдържание на диск, Техническо предложение за обособена 
позиция 1 (Образец 2) съдържащо 3 (три) броя страници. Разписаха се всички страници от 
Техническо предложение (Образец 2) от членове на комисията и представител на 
присъстващия друг участник. 

Подписан плик №2 “ Предложение за изпълнение на поръчката”. Отворен и 
констатирано съдържание на диск, Техническо предложение за обособена позиция 2 
(Образец 2А) съдържащо 3 (три) броя страници. Разписаха се всички страници от 
Техническо предложение (Образец 2А) от членове на комисията и представител на 
присъстващия друг участник. 

Подписан плик №1 “Документи за подбор”. Отворен и констатирано съдържание на 
папка с документи под списък по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП, диск и поредно номерирани 
документите с № от 1 до №130. Списък по чл.56, ал.1, т.14 беше подписан от членове на 
комисията и представител на присъстващия друг участник. 

Оповестени бяха с изчитане документите които се съдържат в плик №1, както и 
съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14.ЗОП представен от участника. 

 
3. Пакет – Оферта № 08-00-21/3 от 12.03.2015 г. на «България Сервиз»ЕООД - гр.София, 
 подадена в 13,07 ч 
 

НАДПИСАН И ЗАПЕЧАТАН, НЕПРОЗРАЧЕН И В НЕНАРУШЕНА ЦЯЛОСТ, съгласно 
изискванията на документация по процедурата. Разписан от всички членове на комисията. 
Отворен публично. Констатирано наличие на пет броя плика, всички надписани, запечатани, 
непрозрачни и в ненарушена цялост. 

Подписан плик №3 “Предлагана цена” за обособена позиция 1 от членовете от 
комисията и представител на присъстващия различен от участника участник. 

Подписан плик №3 “Предлагана цена”за обособена позиция 2 от членовете от 
комисията и представител на присъстващия различен от участника участник. 

Подписан плик №2 “ Предложение за изпълнение на поръчката” за обособена позиция 
1. Отворен и констатирано съдържание на диск, Техническо предложение за обособена 
позиция 1 (Образец 2) съдържащо 3 (три) броя страници. Разписаха се всички страници от 
Техническо предложение (Образец 2) от членове на комисията и представител на 
присъстващия друг участник. 

Подписан плик №2 “ Предложение за изпълнение на поръчката”. Отворен и 
констатирано съдържание на диск, Техническо предложение за обособена позиция 2 
(Образец 2А) съдържащо 3 (три) броя страници. Разписаха се всички страници от 
Техническо предложение (Образец 2А) от членове на комисията и представител на 
присъстващия друг участник. 

Подписан плик №1 “Документи за подбор”. Отворен и констатирано съдържание на 
папка с документи под списък по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП, диск и поредно номерирани 
документите с № от 1 до №40. Списък по чл.56, ал.1, т.14 беше подписан от членове на 
комисията и представител на присъстващия друг участник. 

Оповестени бяха с изчитане документите които се съдържат в плик №1, както и 
съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14.ЗОП представен от участника. 
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4. Пакет – Оферта № 08-00-21/4 от 12.03.2015 г. на «Аллур» ООД - гр.София,  подадена 
в 14,05 ч 
 
НАДПИСАН И ЗАПЕЧАТАН, НЕПРОЗРАЧЕН И В НЕНАРУШЕНА ЦЯЛОСТ, съгласно 
изискванията на документация по процедурата. Разписан от всички членове на комисията. 
Отворен публично. Констатирано наличие на пет броя плика, всички надписани, запечатани, 
непрозрачни и в ненарушена цялост. 

Подписан плик №3 “Предлагана цена” за обособена позиция 1 от членовете от 
комисията и представител на присъстващия различен от участника участник. 

Подписан плик №3 “Предлагана цена”за обособена позиция 2 от членовете от 
комисията и представител на присъстващия различен от участника участник. 

Подписан плик №2 “ Предложение за изпълнение на поръчката” за обособена позиция 
1. Отворен и констатирано съдържание на диск, Техническо предложение за обособена 
позиция 1 (Образец 2) съдържащо 9 (девет) броя страници. Разписаха се всички страници от 
Техническо предложение (Образец 2) от членове на комисията и представител на 
присъстващия друг участник. 

Подписан плик №2 “ Предложение за изпълнение на поръчката”. Отворен и 
констатирано съдържание на диск, Техническо предложение за обособена позиция 2 
(Образец 2А) съдържащо 7 (седем) броя страници. Разписаха се всички страници от 
Техническо предложение (Образец 2А) от членове на комисията и представител на 
присъстващия друг участник. 

Подписан плик №1 “Документи за подбор”. Отворен и констатирано съдържание на 
папка с документи под списък по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП, диск и поредно номерирани 
документите с № от 1 до № 45. Списък по чл.56, ал.1, т.14 беше подписан от членове на 
комисията и представител на присъстващия друг участник. 

Оповестени бяха с изчитане документите които се съдържат в плик №1, както и 
съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14.ЗОП представен от участника. 

 
5. Пакет – Оферта № 08-00-21/5 от 12.03.2015 г. на «Макрон» ООД - гр.София,  подадена 
в 14,37 ч 
 

НАДПИСАН И ЗАПЕЧАТАН, НЕПРОЗРАЧЕН И В НЕНАРУШЕНА ЦЯЛОСТ, съгласно 
изискванията на документация по процедурата. Разписан от всички членове на комисията. 
Отворен публично. Констатирано наличие на пет броя плика, всички надписани, запечатани, 
непрозрачни и в ненарушена цялост. 

Подписан плик №3 “Предлагана цена” за обособена позиция 1 от членовете от 
комисията и представител на присъстващия различен от участника участник. 

Подписан плик №3 “Предлагана цена”за обособена позиция 2 от членовете от 
комисията и представител на присъстващия различен от участника участник. 

Подписан плик №2 “ Предложение за изпълнение на поръчката” за обособена позиция 
1. Отворен и констатирано съдържание на Техническо предложение за обособена позиция 1 
(Образец 2) съдържащо 3 (три) броя страници и декларация за конфиденциалност по чл.33, 
ал.4 от ЗОП . Разписаха се всички страници от документите съдържащи се в плика от 
членове на комисията и представител на присъстващия друг участник. 

Подписан плик №2 “ Предложение за изпълнение на поръчката”. Отворен и 
констатирано съдържание на  Техническо предложение за обособена позиция 2 (Образец 2А) 
съдържащо 3 (три) броя страници и декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП . 
Разписаха се всички страници от документите съдържащи се в плика от членове на 
комисията и представител на присъстващия друг участник. 

Подписан плик №1 “Документи за подбор”. Отворен и констатирано съдържание на 
папка с документи под списък по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП,  поредно номерирани документите 
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с № от 1 до № 63 и заглавна страница. Списък по чл.56, ал.1, т.14 беше подписан от членове 
на комисията и представител на присъстващия друг участник. 

Оповестени бяха с изчитане документите които се съдържат в плик №1, както и 
съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14.ЗОП представен от участника. 

Констатации: Липсват електронни носители на които са сканирани последователно 
всички документи от Плик1 и Плик 2 в общ файл в PDF формат(поотделно за всеки един 
плик). Каквото е изискването на възложителя 

 
6. Пакет – Оферта № 08-00-21/6 от 12.03.2015 г. на «Криси 2007» ЕООД – с.Петърч, 
подадена в 14,59 ч 
 
НАДПИСАН И ЗАПЕЧАТАН, НЕПРОЗРАЧЕН И В НЕНАРУШЕНА ЦЯЛОСТ, съгласно 
изискванията на документация по процедурата. Разписан от всички членове на комисията. 
Отворен публично. Констатирано наличие на шест броя плика, всички надписани, 
запечатани, непрозрачни и в ненарушена цялост. 

Подписан плик №3 “Предлагана цена” за обособена позиция 1 от членовете от 
комисията и представител на присъстващия различен от участника участник. 

Подписан плик №3 “Предлагана цена”за обособена позиция 2 от членовете от 
комисията и представител на присъстващия различен от участника участник. 

Подписан плик №2 “ Предложение за изпълнение на поръчката” за обособена позиция 
1. Отворен и констатирано съдържание на диск,папка с Техническо предложение за 
обособена позиция 1 (Образец 2) съдържащо 3 (три) броя страници. Разписаха се всички 
страници от Техническо предложение (Образец 2) от членове на комисията и представител 
на присъстващия друг участник. 

Подписан плик №2 “ Предложение за изпълнение на поръчката”. Отворен и 
констатирано съдържание на диск, папка с Техническо предложение за обособена позиция 2 
(Образец 2А) съдържащо 3 (три) броя страници. Разписаха се всички страници от 
Техническо предложение (Образец 2А) от членове на комисията и представител на 
присъстващия друг участник. 

Подписан плик №1 “Документи за подбор” за обособена позиция 1. Отворен и 
констатирано съдържание на папка с документи под списък по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП и  
диск. Списък по чл.56, ал.1, т.14 беше подписан от членове на комисията и представител на 
присъстващия друг участник.  

Оповестени бяха с изчитане документите които се съдържат в плик №1, както и 
съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14.ЗОП представен от участника. 

 

 

На основание чл.68, ал.(6) от ЗОП, след извършените действията по чл.68 ал. 4 и 5 от 
ЗОП, Председателят обяви  приключила публичната част от заседанието на комисията в 
11:30 часа на 13.03.2015 г, за което се подписа настоящият етап от протокола, отразяващ 
действията от публичното заседание на комисията. 

Протоколът, отразяващ етапът от работата на комисията, съдържа шест страници, 
състави се и се подписа от лицата участвалите в заседанието на комисия назначена със 
Заповед № РД-05-45/13.03.2015., както следва: 
 
 
 

Председател: Димитър  Петров:  -----П-----  

зам.-кмет „Икономическо развитие” при Възложителя 
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Членове: 1. Ангел  Милчев: ------П------   

магистър по специалност право, правоспособен юрист, на длъжност при възложителя –  
юрисконсулт, 

2. Ина  Савова:  ----П-------  

изпълняващ длъжността «Домакин» към «Социален патронаж» гр.Костинброд, притежаваща 
професионална компетентност, свързана с предмета на обществената поръчка,  

3. Рилка  Василева: ---------П---------   

медицинска сестра към ОДЗ «Пролет» гр.Костинброд , притежаваща професионална 
компетентност, свързана с предмета на обществената поръчка, 

4. Светлана  Христова:  --------П-----------   

медицинска сестра към ОДЗ «Радост» гр.Костинброд , притежаваща професионална 
компетентност, свързана с предмета на обществената поръчка 

 

Гр.Костинброд,    Протоколчик: ---------П---------   

13.03.2015 г.,11:30 часа    Ангел Милчев 
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Утвърдил:     

Милен Димитров 

Кмет на община Костинброд 

 

П Р О Т О К О Л  № 1.1. 

     Закрито заседание 

 

ДНЕС:13.03.2015 год., в 13,00 часа, в работна зала в сградата на общинска 
администрация Костинброд – община Костинброд  на адрес в  гр. Костинброд, ул.»Охрид» 
№1, 

Продължи работата за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти в 
процедура по реда на ЗОП, протоколирана на основание чл.68, ал.7 от ЗОП с настоящия 
Протокол, удостоверяващ закритата част от заседанието и дейността на Комисия, назначена 
със Заповед № РД-05-45/13.03.2015, 

 Поставената задача на комисията е: разглеждане, документите в Плик №1 на 
участниците за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя при 
откриване на откритата процедура по ЗОП с уникален № 00035-2015-0001 в регистъра на 
АОП, по Обявление № 648013 в АОП с изх.№ 08-00-22/11.02.2015 г., във вр. Решение № РД-
05-30/11.02.2015 г. на кмета на община Костинброд, с предмет: „Доставка на хранителни и 
млечни продукти, месо и месни продукти, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на детските 
заведения, училищните столове и на специализираните институции и социалните услуги в 
общността на територията на Община Костинброд с две обособени позиции: 
обособена позиция № 1: „Доставка на хранителни и млечни продукти, месо и месни 
продукти, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на детските заведения и училищните 
столове на територията на община Костинброд“, 
обособена позиция № 2: „Доставка на хранителни и млечни продукти, месо и месни 
продукти, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на специализираните институции и 
социалните услуги в общността на територията на община Костинброд ” 
, като при своята работа Комисията се съобразява с условията и изискванията на обявлението 
за обществената поръчка и одобрената документация за участие в обществената поръчка с 
посочения по-горе предмет, . 

Комисия в състав: 
Председател: Димитър Петров – зам.-кмет „Икономическо развитие” при 

Възложителя 
 

Членове: 1. Ангел Милчев - магистър по специалност право, правоспособен 
юрист, на длъжност при възложителя –  юрисконсулт 

2. Ина Савова – изпълняващ длъжността «Домакин» към «Социален 
патронаж» гр.Костинброд, притежаваща професионална компетентност, свързана с предмета 
на обществената поръчка ,  
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3. Рилка Василева – медицинска сестра към ОДЗ «Пролет» 
гр.Костинброд , притежаваща професионална компетентност, свързана с предмета на 
обществената поръчка ,  

4. Светлана Христова – медицинска сестра към ОДЗ «Радост» 
гр.Костинброд , притежаваща професионална компетентност, свързана с предмета на 
обществената поръчка 
 

 Протоколът води: Ангел Милчев 

Председателят, провери и удостовери присъствието в пълен състав на редовните членове на 
комисията, назначена със Заповед № РД-05-45/13.03.2015 г., разясни правните и 
процесуални действия, които следва да бъдат осъществени и откри закритото заседание от 
работата на Комисията, в изпълнение на  чл.68, ал.7. от ЗОП, като докладва предадените му 
под опис, Входящ регистър за получени оферти и справка „Пълен филтър” от деловодната 
система на кандидати за участие в откритата процедура, подали оферти, по реда на 
постъпване по входящия деловоден регистър на Възложителя, всички от 12.03.2015 г. в 
запечатани пликове, както следва: 

1. Оферта № 08-00-21/1 от 12.03.2015 г. на «Ес Енд Ди Корпорейшън» ЕООД - 
гр.Пловдив, подадена в 10:47 ч.  

2. Оферта № 08-00-21/2 от 12.03.2015 г. на «ЕТ. Македония – Иван Даньовски»  
гр.София, подадена в 12:04 ч. 

3. Оферта № 08-00-21/3 от 12.03.2015 г. на «България Сервиз» ЕООД - гр.София, 
подадена в 13:04 ч. 

4. Оферта № 08-00-21/4 от 12.03.2015 г. на «Аллур» ООД - гр.София, подадена в 
14:05 ч. 

5. Оферта № 08-00-21/5 от 12.03.2015 г. на «Макрон» ООД - гр.София, подадена в 
14:37 ч. 

6. Оферта № 08-00-21/6 от 12.03.2015 г. на «Криси 2007»ЕООД – с.Петърч, подадена 
в 14:59 ч. 

Комисията пристъпи към закритата част от своята работа с разглеждане, 
документите в Плик №1 на участниците за съответствие с критериите за подбор, 
поставени от Възложителя при откриване на откритата процедура по с уникален № 
00035-2015-0001 в регистъра на АОП  

 

1. Документи съдържащи се в Плик №1 "Документи за подбор" на кандидата «ЕС 
ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН» ЕООД - гр.Пловдив, Оферта № 08-00-21/1 от 12.03.2015 г.., 
подадена в 10,47ч. Офертата е подадена от «ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН» ЕООД, ЕИК: 
115755582 със седалище и адрес за кореспонденция: гр.Пловдив, п.к. 4003, ул. Васил Левски 
№ 174, представлявано от Делко Костадинов,  
 
Анализът на документите е в поредност: 1. Изисквания на Възложителят . 2. Представени 
документи от участник и сравнение с изискванията на Възложителя; 3. Констатации: 4. 
Изисквания на Възложителя за отстраняване на несъответствията. 
 

1. Изисквания на Възложителят : От стр.8 от Документацията - Раздел III, „Технически 

спецификации и изисквания към изпълнението“, т. 1 „ Приложими изисквания и стандарти за 
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изпълнение и качество“, подточка 13 а именно: Участникът представя образец на документ, 

удостоверяващ произхода на храната, издаден от обекта на произход, регистриран по реда на 

чл.12 от Закона за храните /ЗХ/, с който ще се придружават храните при транспортирането 

им и ще се предават на съответните длъжностни лица в учрежданията предмет на настоящата 

поръчка. 

Документа за произход/търговски документ/ трябва да съдържа минимум следната 
информация: пореден номер(№), дата и място на издаване, наименование и адрес на 
управление на фирмата, издала документа; получател – име и адрес; вид и наименование на 
храната; партиден номер(L) на храната; срок на трайност/или скок на минимална 
трайност; условия за съхранение; количество;производител; наименование, адрес, 
ветеринарен регистрационен номер/за храните от животински произход/ и регистрационен 
номер/за храните от неживотински произход/; страна на произход; доставчик – 
наименование, адрес ветеринарен регистрационен и регистрационен номер; № на 
транспортно средство; предал: - подпис и печат/управител или упълномощен представител 
на фирмата издала документа/ 
2. Представени документи: Няма; 
3. Констатация: Липсва образец на документ, удостоверяващ произхода на храната, издаден 
от обекта на произход, съгласно „Технически спецификации и изисквания към 
изпълнението“ 

4. Указания: Да бъде представен образец на документ, удостоверяващ произхода на храната, 
издаден от обекта на произход, съгласно „Технически спецификации и изисквания към 
изпълнението“ 
 

1. Изисквания на Възложителят : Съгласно раздел XI „Съдържание на офертата“ всички 
документи от всеки един от отделните пликове от офертата се сканират последователно в 
общ файл в PDF формат(поотделно за всеки един плик) и се предствят на електронен 
носител, който се поставя в съответния плик. 

2. Представени документи: Предоставен е електронен носител(диск) които съдържа файл в 
PDF формат  на който са сканирани всички документи представени в плик №1 "Документи за 
подбор". 
3. Констатация: Съответства с изискванията 
4.Указания: Няма 

 

1. Изисквания на Възложителят: Списък на документите, съдържащи се в офертата, 
подписан от участника (стр.1-2),  

2. Представени документи: Представени списъци – 2 бр. по един за всяка обособена 
позиция (стр.1-2) 
3. Констатация: Съответства с изискванията 
4.Указания: Няма 
 

1.Изисквания на Възложителят: Представяне на участника Образец №1 с посочване на 
единен идентификационен код по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или 
друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в 
която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за 
кореспонденция при провеждането на процедурата; 

2. Представени документи-представено Образец №1  (стр.3-4). 
3. Констатация: Комисията направи проверка с данните от публичната информация в 
Търговски регистър, и констатира съответствие с посочените данни от кандидата 
4.Указания: Няма 
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1. Изисквания на Възложителят: Декларация по чл 47, ал.9  от ЗОП- Образец № 4, 
подписана от лицата, които представляват участника. В декларацията се включва и 
информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, 
или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която 
кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези 
обстоятелства служебно на възложителя 

2. Представени документи: Декларация за липса на обстоятслства по чл.47, ал.9, от ЗОП от 
управителя на „ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН" ЕООД.– Делко Костадинов- Образец  № 4 
(стр.5-6) 
3. Констатация: Съответства на изискванията 
4. Указания: Няма 
 
1. Изисквания на Възложителят: Декларация по чл.55 ал.7 и чл.8 ал.8 т.2 от ЗОП (Образец 
№ 5.) 
2. Представени документи: Декларация за липса на обстоятелства по чл.55, и чл.8, ал.8, т.8 
от ЗОП от управителя на „ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН" ЕООД.– Делко Костадинов, 
(Образец № 5.) (стр.7) 
3. Констатация: Съответства на изискванията 
4.Указания: Няма 
 
1. Изисквания на Възложителят: Доказателства за упражняване на професионална дейност 

по чл. 49, ал.1 и 2 ЗОП, За доказване изпълението на това обстоятелство участникът 

трябва да представи копие на валидно удостоверение за регистрация на обект за търговия 

на едро с храни, издаден на основание чл.12, от Закона за храните от  областна дирекция по 

безопасност на храните(ОДБХ) който да обхваща всички групи храни предмет на 

настоящата поръчка по обособени позиции, съгласно техническите спецификации, а за 

чуждестранно лице - документ, доказващ регистрация в професионален или търговски 

регистър в държавата, в която е установено, или да представи декларация или 

удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно 

съответния национален закон, когато наличието на регистрацията е определено със закон 

като условие за осъществяване на предмета на обществената поръчка или за участниците, 

установени в друга държава - членка на Европейския съюз, еквивалентен документ, издаден 

от държавата, в която са установени. 

2. Представени документи: Заверено копие на удостоверение за регистрация на обект за 
търговия на едро № 2578/17.02.2015 г. на името на участника „ЕС ЕНД ДИ 
КОРПОРЕЙШЪН" ЕООД, като е регистриран обект под номер 1603114 и включва всички 
групи храни от  буква“а” до  буква “ф” съгласно параграф 1, т.12 от ЗХ (стр.8-9) 
3. Констатация: Съответства на изискванията 
4.Указания: Няма 
 

1. Изисквания на Възложителят : От т.3 от Раздел III, подточка 1.3 от Обявлението и стр.21 
-22 от Документацията - Раздел V, част В ”Условия за участия на обединения” - При 
участници обединения - копие на договора за обединение/споразумение с нотариална 
заверка на подписите.: Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: 
след подаването на офертата не се допускат никакви промени в състава на обединението; 
членовете на обединението/консорциума са солидарно отговорни за изпълнението на 
договора, включително по отношение на плащанията; всички членове са длъжни да останат в 
него за целия период на изпълнение на договора. Споразумението или анекс към 
споразумението за създаване следва да съдържа клаузи, от които да е видно какво е 
разпределението на дейностите на отделните съдружници, с ясно и конкретно посочване на 
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дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за обществената 
поръчка. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да 
представлява обединението/консорциума за целите на процедурата, като това определяне 
може да бъде направено в споразумението за създаване на обединението или в отделен 
документ, подписан от всички членове/партньори с нотариална заверка на подписите.  

2. Представени документи: Неприложимо; 
3. Констатация: Неприложимо.  
4. Указания: Не. 

 

1. Изисквания на Възложителят: Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП (информацията 
се посочва в Образец № 1) за подизпълнителите, ако участникът предвижда такива; 
2. Представени документи: Декларация за съгл.за участие като подизпълнители. Образец 
№6 – Неприложимо, посочено в Образец №1. 
3. Констатация: Съответства на изискванията; 
4.Указания: Няма. 

 

1. Изисквания на Възложителят: За участие в процедурата, всеки участник следва да 

докаже изпълнение на доставки, които са еднакви или сходени* с предмета на настоящата 

обществена поръчка, през последните три години, считано от датата на подаване на 

офертата, на общи стойности, акто следва: 

- За първа обособена позиция в размер на 216 000 (двеста и шестнадесет хиляди) лева 
без ДДС. 

- За втора обособена позиция в размер на 41 000 (четиридесет и една  хиляди) лева без 
ДДС. 

За участник кандидатстваш за двете обособени позиции, изискването се прилага 

комулативно. «Сходна» е изпълнена доставка на хранителни продукти. За доказване на 

съответствие с така посоченото техническо изискване, участникът следва да представи 

списък на доставките (съгласно Приложение №7) , които са еднакви или сходни с предмета 

на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на 

подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с 

доказателство за извършената доставка. Доказателството за извършената доставка се 

предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен 

орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за 

доставката. 

2. Представени документи:  Списък на услугите ,сходни с предмета на поръчката 
изпълнени за последните три години. Образец №7 от управителя на „ЕС ЕНД ДИ 
КОРПОРЕЙШЪН" ЕООД.– Делко  Костадинов(стр.10-11), с данни за изпълнени 5 договора и 
приложени относими за тях 5 броя Удостоверение/ Референия за добро изпълнение на услуги 
с предмета на поръчката, както следва: 
 - Заверено копие на референция за добро изпълнение с изх.номер 13/01.07.2013 
издадено от Д.М. Интернешенал ООД гр. Пловдив (стр.12) 
 - Заверено копие на референция за добро изпълнение с изх.номер 126/01.07.2013 
издадено от Дафна ООД гр. Пловдив.(стр.13) 

- Заверено копие на референция за добро изпълнение с изх.номер 734/20.05.2014 
издадено от Дом за медико социални грижи за деца  гр. Стара Загора.(стр.14) 

- Заверено копие на референция за добро изпълнение с изх.номер 70-00-
494/05.06.2014 издадено от Община Марица.(стр.15) 

- Заверено копие на референция за добро изпълнение с изх.номер 3077/08.08.2014 
издадено от Университет по хранителни технологии гр. Пловдив (стр.16) 
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3. Констатация: Съответства на изискванията за двете обособени позиции; 
4. Указания: Няма. 

 

1. Изисквания на Възложителят: Всеки от участниците следва да разполага със собствено, 
наето и/или друга форма на официален ангажимент, предоставящ ползването на минимален 
брой и вид техника, необходима за изпълнение на дейностите по настоящата обществена 
поръчка, както следва:  

За първа обособена позиция: 

- 2 бр. специализирани автомобили за превоз на хранителни продукти изискващи 
температурен режим на съхранение ; 

- 2 бр. специализирани автомобили за превоз на хранителни продукти изискващи 
температурен режим на съхранение  

За втора обособена позиция: 

- 2 бр. специализирани автомобили за превоз на хранителни продукти изискващи 
температурен режим на съхранение ; 

- 2 бр. специализирани автомобили за превоз на хранителни продукти изискващи 
температурен режим на съхранение  

ЗАБЕЛЕЖКА:За участник кандидатстваш за двете обособени позиции, е достатъчно да 
разполага с: 

- 2 бр. специализирани автомобили за превоз на хранителни продукти изискващи 
температурен режим на съхранение ; 

- 2 бр. специализирани автомобили за превоз на хранителни продукти изискващи 
температурен режим на съхранение  

За доказване на съответствие с така посочените технически изисквания, участникът 
следва да представи декларация за техническото оборудване, с което разполага за 
изпълнение на обществената поръчка (съгласно Образец №8) придружено със заверени 
копия на Удостоверенията за регистрация на транспортните средства за транспорт на 
храни по реда на закона за ветеринаромедицинска дейност. 

2. Представени документи:  Списък - Декларация - списък за техническо оборудване за 
изпълнение на поръчката от управителя на „ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН" ЕООД.– Делко 
Костадинов - Образец №8 (стр.17-18), с данни за конкретно техническо оборудване, всички 4 
броя, собствени, под опис:  

1. МПС с pег. № PB 2052MK; Mерцедес Спринтер 311 CDI; собствен; хладилен 

1.1 Заверено копие на удостоверение за регистрация № 3056/08.05.2013г. (стр.19) 

1.2. Заверено копие на свидетелствo за регистрация Част I № 004176487(стр.23) 

2. МПС с pег. № PB 0306РР; Ивеко 35-08; собствен; хладилен 

2.1 Заверено копие на удостоверение за регистрация 2906/08.05.2013г. (стр.20) 

2.2. Заверено копие на свидетелствo за регистрация Част I № 005432036(стр.24) 

3. МПС с pег. № PB 9263KМ; Mерцедес 180; собствен; хладилен 

3.1 Заверено копие на удостоверение за регистрация 22647/30.08.2012г. (стр.21) 

3.2 Заверено копие на свидетелствo за регистрация Част I № 004988320(стр.25) 

4. МПС с pег. № PB 0578MХ; Опел Мовано; собствен; хладилен 

4.1 Заверено копие на удостоверение за регистрация 3398/14.01.2015г. (стр.22) 

4.2 Заверено копие на свидетелствo за регистрация Част I № 005656526(стр.26) 

3. Констатация: Съответства на изискванията. 
4. Указания: Няма. 
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1. Изисквания на Възложителят: Участникът следва да има въведени система за 
управление на качеството , съгласно серия европейски стандарт ISO 9001:2008 с обхват на 
дейностите по предмета на поръчката в съответсвие с чл.53 от ЗОП или еквивалентен 
сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки, както и други 
доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, съгласно чл. 53, ал. 4 от 
ЗОП. Изпълнението на това минимално изискване се доказва с копие от Сертификата за 
внедрена система ISO 9001:2008.Сертификата трябва да са издаден от независими лица, 
които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна 
агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, 
който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската 
организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за 
признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за 
оценяване на съответствието.Възложителят приема и еквивалентни сертификати, 
издадени от органи, установени в  други държави членки, както и  други  доказателства  за  
еквивалентни  мерки  за  осигуряване  на  качеството. 
2. Представени документи: Заверено копие на сертификат CI/13557 за управление на 
качеството ISO 9001:2008 издаден на участника „ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН" ЕООД; от 
«Сертификейвън Интернешенал» LTD акредитиран от "Акридитационната служба на 
Обединеното Кралство", валиден до 05.11.2016 година с обхват на дейностите по предмета 
на поръчката(стр.27-28)  
3. Констатация: Съответства на изискванията. 
4.Указания: Няма 
 
1. Изискване на възложителят: Пълномощно (оригинал или нотариално заверено копие) –
представя се, когато офертата или някой документ от нея не е подписан от управляващия и 
представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен 
негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата 
(упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има 
право да подпише офертата, да представлява участника в процедурата и/или за извършването 
на съответното действие, което е извършено от пълномощник; 
2. Представени документи:  неприложимо 
3. Констатация: неприложимо 
4.Указания: Няма 
 
1. Изискване на възложителят: Документ за внесена гаранция за участие – гаранцията за 
участие се представя чрез прилагане към офертата на оригинал на вносната бележка 
(платежно нареждане) или неотменима и безусловна банкова гаранция в оригинал в полза на 
Община Костинброд, покриваща срока на валидност на офертата, в съответствие с 
изисквания на Раздел VI „Гаранция за участие в процедурата и гаранция за изпълнение на 
договора“от настоящата документация. Участникът избира сам формата на гаранцията за 
участие.  
Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него 
може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата.; 
2. Представени документи: Няма 
3. Констатация: Липсват представени вносни бележки(платежно нареждане) за платени 
гаранции за участие по обособена позиция1 и 2, описани в списъка на документите 
съдържащи се в офертата под т. 
4.Указания: Да бъдат представени вносни бележки(платежни нареждания) или неотменимии 
безусловни банкови гаранции в оригинал в полза на Община Костинброд, покриваща срока 
на валидност на офертата за двете обособени позиции. 
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1. Изисквания на Възложителят: Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП Образец № 9. 
2. Представени документи:  Декларация по чл.56, ал. 1, т. 12 от ЗОП управителя на „ЕС 
ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН" ЕООД.– Делко Костадинов - Образец № 9.(стр.29) 
3. Констатация: Съответства на изискванията; 
4.Указания: Няма 
 

Заключение от констатациите за съответствие на предложението на кандидата 
„ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН" ЕООД - гр.Пловдив с Оферта № 08-00-21/1 от 
12.03.2015 г.., подадена в 10,47ч. с изискванията на Възложителят: Комисията 
констатира несъответствия за отстраняването на които участникът има възможност да 
представи документите, указани конкретно след всяко констатирано несъответствие, 
описано по-горе в срок от пет работни дни след получаване на настоящия протокол, на 
основание чл.68, ал.9 от ЗОП. 
 
2. Документи съдържащи се в Плик №1 "Документи за подбор" на кандидата ЕТ. 
«МАКЕДОНИЯ – ИВАН ДАНЬОВСКИ» - гр.София, Оферта № 08-00-21/2 от 12.03.2015 г.., 
подадена в 12,04ч. Офертата е подадена от ЕТ. «МАКЕДОНИЯ – ИВАН ДАНЬОВСКИ», с 
адрес  гр.София, кв. Овча Купел 1, ул. Лиляче № 19, представлявано от Иван Даньовски 
 
Анализът на документите е в поредност: 1. Изисквания на Възложителят . 2. Представени 
документи от участник и сравнение с изискванията на Възложителя; 3. Констатации: 4. 
Изисквания на Възложителя за отстраняване на несъответствията. 
 

1. Изисквания на Възложителят : От стр.8 от Документацията - Раздел III, „Технически 

спецификации и изисквания към изпълнението“, т. 1 „ Приложими изисквания и стандарти за 

изпълнение и качество“, подточка 13 а именно: Участникът представя образец на документ, 

удостоверяващ произхода на храната, издаден от обекта на произход, регистриран по реда на 

чл.12 от Закона за храните /ЗХ/, с който ще се придружават храните при транспортирането 

им и ще се предават на съответните длъжностни лица в учрежданията предмет на настоящата 

поръчка. 

Документа за произход/търговски документ/ трябва да съдържа минимум следната 
информация: пореден номер(№), дата и място на издаване, наименование и адрес на 
управление на фирмата, издала документа; получател – име и адрес; вид и наименование на 
храната; партиден номер(L) на храната; срок на трайност/или скок на минимална 
трайност; условия за съхранение; количество;производител; наименование, адрес, 
ветеринарен регистрационен номер/за храните от животински произход/ и регистрационен 
номер/за храните от неживотински произход/; страна на произход; доставчик – 
наименование, адрес ветеринарен регистрационен и регистрационен номер; № на 
транспортно средство; предал: - подпис и печат/управител или упълномощен представител 
на фирмата издала документа/ 
2. Представени документи: Образец на търговски документ издаден от ЕТ. „МАКЕДОНИЯ 
ИВАН ДАНЬОВСКИ»(стр.115-116) 
3. Констатация: Съответства с изискванията 
4. Указания: Няма 
 

1. Изисквания на Възложителят : Съгласно раздел XI „Съдържание на офертата“ всички 
документи от всеки един от отделните пликове от офертата се сканират последователно в 
общ файл в PDF формат(поотделно за всеки един плик) и се предствят на електронен 
носител, който се поставя в съответния плик. 
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2. Представени документи: Предоставен е електронени носители(дискове) – 3 бр. които 
съдържа файл в PDF формат  на който са сканирани всички документи представени в плик 
№1 "Документи за подбор". 
3. Констатация: Съответства с изискванията 
4.Указания: Няма 

 

1. Изисквания на Възложителят: Списък на документите, съдържащи се в офертата, 
подписан от участника (стр.1-2) 

2. Представени документи: Представен списък, 
3. Констатация: Съответства с изискванията 
4.Указания: Няма 
 

1.Изисквания на Възложителят: Представяне на участника Образец №1 с посочване на 
единен идентификационен код по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или 
друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в 
която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за 
кореспонденция при провеждането на процедурата; 

2. Представени документи-представено Образец №1 и извлечение от Търговския регистър 
(стр.3-5). 
3. Констатация: Комисията направи проверка с данните от публичната информация в 
Търговски регистър, и констатира съответствие с посочените данни от кандидата 
4.Указания: Няма 
 

1. Изисквания на Възложителят: Декларация по чл 47, ал.9  от ЗОП- Образец № 4, 
подписана от лицата, които представляват участника. В декларацията се включва и 
информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, 
или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която 
кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези 
обстоятелства служебно на възложителя 

2. Представени документи: Декларация за липса на обстоятслства по чл.47, ал.9, от ЗОП от 
управителя на ЕТ. «МАКЕДОНИЯ – ИВАН ДАНЬОВСКИ»– Иван Даньовски- Образец  № 4 
(стр.6-8) 
3. Констатация: Съответства на изискванията 
4. Указания: Няма 
 
1. Изисквания на Възложителят: Декларация по чл.55 ал.7 и чл.8 ал.8 т.2 от ЗОП (Образец 
№ 5.) 
2. Представени документи: Декларация за липса на обстоятелства по чл.55, и чл.8, ал.8, т.8 
от ЗОП от управителя на ЕТ. «МАКЕДОНИЯ – ИВАН ДАНЬОВСКИ»– Иван Даньовски, 
(Образец № 5.) (стр.9) 
3. Констатация: Съответства на изискванията 
4.Указания: Няма 
 
1. Изисквания на Възложителят: Доказателства за упражняване на професионална дейност 

по чл. 49, ал.1 и 2 ЗОП, За доказване изпълението на това обстоятелство участникът 

трябва да представи копие на валидно удостоверение за регистрация на обект за търговия 

на едро с храни, издаден на основание чл.12, от Закона за храните от  областна дирекция по 

безопасност на храните(ОДБХ) който да обхваща всички групи храни предмет на 

настоящата поръчка по обособени позиции, съгласно техническите спецификации, а за 

чуждестранно лице - документ, доказващ регистрация в професионален или търговски 
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регистър в държавата, в която е установено, или да представи декларация или 

удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно 

съответния национален закон, когато наличието на регистрацията е определено със закон 

като условие за осъществяване на предмета на обществената поръчка или за участниците, 

установени в друга държава - членка на Европейския съюз, еквивалентен документ, издаден 

от държавата, в която са установени. 

2. Представени документи: Заверено копие на удостоверение за вписване в списъка на 
наемателите – търговци на храни № 12251/19.09.2012 г. на името на участника ЕТ. 
«МАКЕДОНИЯ – ИВАН ДАНЬОВСКИ» към удостоверение за регистрация на обект за 
търговия на едро № 12250/19.09.2012 г. на името на „БЕРС" АД, и включва групи храни от 
буква“а”до „о“, „р“, „с“, „т“ и “у” съгласно параграф 1, т.12 от ЗХ (стр.10-12) 

Заверено копие на договор за логистично обслужване № C.L.30156/ 10.09.2012 г. 
между „БЕРС“ АД и ЕТ. „МАКЕДОНИЯ ИВАН ДАНЬОВСКИ» (стр.13-19) 

Заверено копие на анекс от 01.08.2013 към договор за логистично обслужване № 
C.L.30156/ 10.09.2012 г. между „БЕРС“ АД и ЕТ. „МАКЕДОНИЯ ИВАН ДАНЬОВСКИ» 
(стр.20) 

Заверено копие на удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро № 
12250/19.09.2012 г. на името на „БЕРС“ АД, който включва групи храни от “а”до „о“, „р“, 
„с“, „т“ и “у” съгласно параграф 1, т.12 от ЗХ (стр.21) 

Заверено копие на удостоверение за регистрация на обект със странична, локална и 
ограничена дейност, с преобладаваща търговия на дребно с храни от животински и/или 
неживотински произход  № 24650/29.01.2014 г. на името на учасника „ЕТ. „МАКЕДОНИЯ 
ИВАН ДАНЬОВСКИ», който включва всички групи храни от “а” до  “ф” съгласно параграф 
1, т.12 от ЗХ (стр.52-54) 

Заверено копие на становище № 0560/25.09.2014 г. издадено от Директора на ОДБХ 
че обекта на ЕТ. „МАКЕДОНИЯ ИВАН ДАНЬОВСКИ» отговаря на изискванията на 
Регламент ЕО/852/2004, Регламент ЕО/853/2004, Закона за ветеринаромедицинската дейност 
и Закона за храните. 

Заверено копие на договор за наем от 29.11.2013 г. между ЕЛЕНА ДИМИТРОВА И 
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ, от една страна  и ЕТ. „МАКЕДОНИЯ ИВАН ДАНЬОВСКИ» от друга 
(стр.56-59) 

Заверено копие на удостоверение за регистрация на обект за производство на храни № 
01805/07.08.2011 г. на името на участника ЕТ. «МАКЕДОНИЯ – ИВАН ДАНЬОВСКИ» и 
включва група храни „е“ съгласно параграф 1, т.12 от ЗХ (стр.60) 

Заверено копие на договор за покупко-продажба 028-10/13.12.2010 между Столичен 
общински съвет и ЕТ. «МАКЕДОНИЯ – ИВАН ДАНЬОВСКИ» (стр.61-64) 
3. Констатация: Съответства на изискванията за двете обособени позиции 
4.Указания: Няма 
 

1. Изисквания на Възложителят : От т.3 от Раздел III, подточка 1.3 от Обявлението и стр.21 
-22 от Документацията - Раздел V, част В ”Условия за участия на обединения” - При 
участници обединения - копие на договора за обединение/споразумение с нотариална 
заверка на подписите.: Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: 
след подаването на офертата не се допускат никакви промени в състава на обединението; 
членовете на обединението/консорциума са солидарно отговорни за изпълнението на 
договора, включително по отношение на плащанията; всички членове са длъжни да останат в 
него за целия период на изпълнение на договора. Споразумението или анекс към 
споразумението за създаване следва да съдържа клаузи, от които да е видно какво е 
разпределението на дейностите на отделните съдружници, с ясно и конкретно посочване на 
дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за обществената 
поръчка. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да 
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представлява обединението/консорциума за целите на процедурата, като това определяне 
може да бъде направено в споразумението за създаване на обединението или в отделен 
документ, подписан от всички членове/партньори с нотариална заверка на подписите.  

2. Представени документи: Неприложимо; 
3. Констатация: Неприложимо.  
4. Указания: Не. 

 

1. Изисквания на Възложителят: Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП (информацията 
се посочва в Образец № 1) за подизпълнителите, ако участникът предвижда такива; 
2. Представени документи: Декларация за съгл.за участие като подизпълнители. Образец 
№6 – Неприложимо, посочено в Образец №1. 
3. Констатация: Съответства на изискванията; 
4.Указания: Няма. 

 

1. Изисквания на Възложителят: За участие в процедурата, всеки участник следва да 

докаже изпълнение на доставки, които са еднакви или сходени* с предмета на настоящата 

обществена поръчка, през последните три години, считано от датата на подаване на 

офертата, на общи стойности, акто следва: 

- За първа обособена позиция в размер на 216 000 (двеста и шестнадесет хиляди) лева 
без ДДС. 

- За втора обособена позиция в размер на 41 000 (четиридесет и една  хиляди) лева без 
ДДС. 

За участник кандидатстваш за двете обособени позиции, изискването се прилага 

комулативно. «Сходна» е изпълнена доставка на хранителни продукти. За доказване на 

съответствие с така посоченото техническо изискване, участникът следва да представи 

списък на доставките (съгласно Приложение №7) , които са еднакви или сходни с предмета 

на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на 

подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с 

доказателство за извършената доставка. Доказателството за извършената доставка се 

предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен 

орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за 

доставката. 

2. Представени документи:  Списък на услугите ,сходни с предмета на поръчката 
изпълнени за последните три години. Образец №7 от управителя на ЕТ. „МАКЕДОНИЯ 
ИВАН ДАНЬОВСКИ»– Иван Даньовски (стр.22-29), с данни за изпълнени 73 договора и 
приложени относими за тях 21 броя Удостоверение/ Референия за добро изпълнение на 
услуги с предмета на поръчката, както следва: 
 - Заверено копие на препоръка за добро изпълнение с изх.номер РД-9200-
37/10.02.2011 издадена от Столична община – район „Овча Купел“ (стр.31) 
 - Заверено копие на референция за добро изпълнение с изх.номер 53/26.05.2011 
издадена от ОДЗ № 33„Сребърни звънчета“ гр. София (стр.32) 

- Заверено копие на препоръка за добро изпълнение с изх.номер 126/22.08.2011 
издадено от ОДЗ № 39 „Пролет“ гр. София (стр.33) 

- Заверено копие на препоръка за добро изпълнение с изх.номер 226/06.03.2012 
издадена от ОДЗ № 164 „Зорница“ гр. София (стр.34) 

- Заверено копие на препоръка за добро изпълнение с изх.номер 23/06.03.2012 
издадена от ОДЗ № 84 „Детелина“ гр. София (стр.35) 

- Заверено копие на препоръка за добро изпълнение с изх.номер 47/18.04.2012 
издадено от ЦДГ № 161 „Ласка“ гр. София (стр.36) 
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- Заверено копие на референция за добро изпълнение с изх.номер 69/01.06.2012 
издадена от ОДЗ № 33„Сребърни звънчета“ гр. София (стр.37) 

- Заверено копие на препоръка за добро изпълнение от дата 05.03.2012 издадена от 
ОДЗ № 39 „Пролет“ гр. София (стр.38) 

- Заверено копие на референция за добро изпълнение с изх.номер 115/13.06.2012 
издадена от 53 ОУ  „Николай Хрелков“ гр. София (стр.39) 

- Заверено копие на препоръка за добро изпълнение с изх.номер 291/12.06.2012 
издадена от 56 СОУ  „Проф. Константин Иречек“ гр. София (стр.40) 

- Заверено копие на референция за добро изпълнение с изх.номер 493/18.06.2012 
издадена от 40 СОУ  „Луи Пастьор“ гр. София (стр.41) 

- Заверено копие на референция за добро изпълнение с изх.номер 224/12.06.2012 
издадена от 66 СОУ  „Филип Станиславов“ гр. София (стр.42) 

- Заверено копие на референция за добро изпълнение с изх.номер 06/24.01.2013 
издадена от 45 Детска ясла 45  гр. София (стр.43)  

- Заверено копие на референция за добро изпълнение с изх.номер 79/27.06.2013 
издадена от ОДЗ № 33„Сребърни звънчета“ гр. София (стр.44) 

 - Заверено копие на препоръка за добро изпълнение от дата 28.01.2013 издадено от 
ЦДГ № 166 „Веселушка“ гр. София (стр.45)  

- Заверено копие на референция за добро изпълнение с изх.номер 47/25.01.2013 
издадено от ЦДГ № 93 „Славейче“ гр. София (стр.46)  

- Заверено копие на референция за добро изпълнение с изх.номер 0634/14.06.2013 
издадена от 149 СОУ  „Иван Хаджийски“ гр. София (стр.47) 

- Заверено копие на референция за добро изпълнение с изх.номер 236/28.06.2013 
издадена от 66 СОУ  „Филип Станиславов“ гр. София (стр.48)  

- Заверено копие на референция за добро изпълнение с изх.номер 419/07.04.2014 
издадена от 88 СОУ  „Димитър Попниколов“ гр. София (стр.49)  

- Заверено копие на референция за добро изпълнение с изх.номер 416/09.07.2010 
издадена от 119 СОУ  „Академик Михаил Арнаудов“ гр. София (стр.50)  

- Заверено копие на препоръка за добро изпълнение с изх.номер 417/08.07.2010 
издадена от 56 СОУ  „Проф. Константин Иречек“ гр. София (стр.51) 
3. Констатация: Съответства на изискванията за двете обособени позиции; 
4. Указания: Няма. 
 

 

1. Изисквания на Възложителят: Всеки от участниците следва да разполага със собствено, 
наето и/или друга форма на официален ангажимент, предоставящ ползването на минимален 
брой и вид техника, необходима за изпълнение на дейностите по настоящата обществена 
поръчка, както следва:  

За първа обособена позиция: 

- 2 бр. специализирани автомобили за превоз на хранителни продукти изискващи 
температурен режим на съхранение ; 

- 2 бр. специализирани автомобили за превоз на хранителни продукти изискващи 
температурен режим на съхранение  

За втора обособена позиция: 

- 2 бр. специализирани автомобили за превоз на хранителни продукти изискващи 
температурен режим на съхранение ; 

- 2 бр. специализирани автомобили за превоз на хранителни продукти изискващи 
температурен режим на съхранение  

ЗАБЕЛЕЖКА:За участник кандидатстваш за двете обособени позиции, е достатъчно да 
разполага с: 
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- 2 бр. специализирани автомобили за превоз на хранителни продукти изискващи 
температурен режим на съхранение ; 

- 2 бр. специализирани автомобили за превоз на хранителни продукти изискващи 
температурен режим на съхранение  

За доказване на съответствие с така посочените технически изисквания, участникът 
следва да представи декларация за техническото оборудване, с което разполага за 
изпълнение на обществената поръчка (съгласно Образец №8) придружено със заверени 
копия на Удостоверенията за регистрация на транспортните средства за транспорт на 
храни по реда на закона за ветеринаромедицинска дейност. 

2. Представени документи:  Списък - Декларация - списък за техническо оборудване за 
изпълнение на поръчката от управителя на ЕТ. „МАКЕДОНИЯ ИВАН ДАНЬОВСКИ»– Иван 
Даньовски - Образец №8 (стр.65-66) – 6 бр. МПС, с данни за конкретно техническо 
оборудване, всички 14 броя, , под опис:  

1. МПС с pег. № СА 1042 РТ; Нисан Примастер; собствен; нехладилен 

1.1 Заверено копие на удостоверение за регистрация № 5860/19.02.2013г. (стр.67) 

1.2. Заверено копие на свидетелствo за регистрация Част I № 004539853(стр.68) 

2. МПС с pег. № СА2517АМ; Мерцедес Вито 110CDI; нает; нехладилен 

2.1 Заверено копие на удостоверение за регистрация 3619/28.11.2011г. (стр.70) 

2.2. Заверено копие на свидетелствo за регистрация Част I № 001054806(стр.69) 

2.3 Заверено копие на договор за наем (стр.73-74) 

3. МПС с pег. № СА 6610 КР; Мерцедес Вито 111; нает; нехладилен 

3.1 Заверено копие на удостоверение за регистрация 3620/28.11.2011г. (стр.72) 

3.2 Заверено копие на свидетелствo за регистрация Част I № 004272878(стр.71)  

3.3 Заверено копие на договор за наем (стр.73-74) 

4. МПС с pег. № СА2890 НК; Ситроен Джъмпер; собствен; хладилен 

4.1 Заверено копие на удостоверение за регистрация 5859/19.02.2013г.  (стр.76) 

4.2 Заверено копие на свидетелствo за регистрация Част I № 003302778(стр.75) 

5. МПС с pег. № СА 8596 ХВ; Ситроен Джъмпер ; собствен; хладилен 

5.1 Заверено копие на удостоверение за регистрация № 6810/10.02.2014г.  (стр.78) 

5.2. Заверено копие на свидетелствo за регистрация Част I № 006165327(стр.77) 

6. МПС с pег. № СА 0795 ХК; Ивеко 35С12; собствен; хладилен 

6.1 Заверено копие на удостоверение за регистрация № 6812/10.02.2014г. (стр.80) 

6.2. Заверено копие на свидетелствo за регистрация Част I № 006170030(стр.79) 

7. МПС с pег. № СА0049АВ; Пежо Боксер 350; нает; хладилен 

7.1 Заверено копие на удостоверение за регистрация 3618/28.11.2011г. (стр.82) 

7.2. Заверено копие на свидетелствo за регистрация Част I № 001054806(стр.81) 

7.3 Заверено копие на договор за наем от (стр.85-86) 

8. МПС с pег. № СА0049АВ; Пежо Боксер 350; нает;  хладилен 

8.1 Заверено копие на удостоверение за регистрация 3188/01.08.2011г. (стр.84) 

8.2. Заверено копие на свидетелствo за регистрация Част I № 000528503(стр.83) 

8.3 Заверено копие на договор за наем от (стр.85-86) 
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9. МПС с pег. № СА2763КА; Тойота Хайес ; нает; хладилен 

9.1 Заверено копие на удостоверение за регистрация 3623/28.11.2011г. (стр.88 

9.2. Заверено копие на свидетелствo за регистрация Част I № 005550252(стр.87) 

9.3 Заверено копие на договор за наем от (стр.89-90) 

10. МПС с pег. № СА2646ВМ; Пежо Партнер ; нает; хладилен 

10.1 Заверено копие на удостоверение за регистрация 3616/28.11.2011г. (стр.92) 

10.2. Заверено копие на свидетелствo за регистрация Част I № 001664792(стр.91) 

11. МПС с pег. № СА7590ММ; Фолксваген Кади ; нает; хладилен 

11.1 Заверено копие на удостоверение за регистрация 3622/28.11.2011г. (стр.94) 

11.2. Заверено копие на свидетелствo за регистрация Част I № 002852176(стр.93) 

11.3 Заверено копие на договор за наем от (стр.95-96) 

12. МПС с pег. № СА6895ВТ; Пежо Боксер ; нает; хладилен 

12.1 Заверено копие на удостоверение за регистрация 3189/28.11.2011г. (стр.101) 

12.2. Заверено копие на свидетелствo за регистрация Част I № 002047247(стр.100) 

12.3 Заверено копие на договор за наем от (стр.102-103) 

13. МПС с pег. № СО 0439 РС; Пежо Партнер ; собствен; нехладилен 
13.1 Заверено копие на удостоверение за регистрация 3615/28.11.2011г. (стр.105) 
13.2. Заверено копие на свидетелствo за регистрация Част I № 656058(стр.104) 

14. МПС с pег. № СА8352 РВ; Пежо Партнер ; лизинг; нехладилен 
14.1 Заверено копие на удостоверение за регистрация 3581/20.02.2013г. (стр.107) 
14.2. Заверено копие на свидетелствo за регистрация Част I № 003980824(стр.106) 

3. Констатация: Описаните 6 броя МПС в Списък - Декларация за техническо оборудване за 
изпълнение на поръчката от управителя на ЕТ. „МАКЕДОНИЯ ИВАН ДАНЬОВСКИ»– Иван 
Даньовски - Образец №8 (стр.65-66) не съответстват с критериите за подбор заложени от 
Възложителя. 
4. Указания: Да бъде представен Списък - Декларация  за техническо оборудване за 
изпълнение на поръчката, който включва МПС-та за които са представени документи от 
участника ЕТ. „МАКЕДОНИЯ ИВАН ДАНЬОВСКИ», че разполага. 
 
1. Изисквания на Възложителят: Участникът следва да има въведени система за 
управление на качеството , съгласно серия европейски стандарт ISO 9001:2008 с обхват на 
дейностите по предмета на поръчката в съответсвие с чл.53 от ЗОП или еквивалентен 
сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки, както и други 
доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, съгласно чл. 53, ал. 4 от 
ЗОП. Изпълнението на това минимално изискване се доказва с копие от Сертификата за 
внедрена система ISO 9001:2008.Сертификата трябва да са издаден от независими лица, 
които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна 
агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, 
който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската 
организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за 
признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за 
оценяване на съответствието.Възложителят приема и еквивалентни сертификати, 
издадени от органи, установени в  други държави членки, както и  други  доказателства  за  
еквивалентни  мерки  за  осигуряване  на  качеството. 
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2. Представени документи: Заверено копие на сертификат BG266/08.QMS за управление на 
качеството ISO 9001:2008 издаден на участника ЕТ. „МАКЕДОНИЯ ИВАН ДАНЬОВСКИ»; 
от «Джи Си Ес България» ООД, валиден до 10.08.2017 година с обхват на дейностите по 
предмета на поръчката(стр.108)  
 Заверено копие на сертификат за акредитация на «Джи Си Ес България» ООД 
издадено от агенция "Българска служба за акредитация" (стр.111) 
3. Констатация: Съответства на изискванията 
4.Указания: Няма 
 
1. Изискване на възложителят: Пълномощно (оригинал или нотариално заверено копие) –
представя се, когато офертата или някой документ от нея не е подписан от управляващия и 
представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен 
негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата 
(упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има 
право да подпише офертата, да представлява участника в процедурата и/или за извършването 
на съответното действие, което е извършено от пълномощник; 
2. Представени документи:  неприложимо 
3. Констатация: неприложимо 
4.Указания: Няма 
 
1. Изискване на възложителят: Документ за внесена гаранция за участие – гаранцията за 
участие се представя чрез прилагане към офертата на оригинал на вносната бележка 
(платежно нареждане) или неотменима и безусловна банкова гаранция в оригинал в полза на 
Община Костинброд, покриваща срока на валидност на офертата, в съответствие с 
изисквания на Раздел VI „Гаранция за участие в процедурата и гаранция за изпълнение на 
договора“от настоящата документация. Участникът избира сам формата на гаранцията за 
участие.  
Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него 
може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата.; 
2. Представени документи: Платежно нареждане от 10.03.2015 за сумата от 1080,00 
гаранция за участие за първа обособена позиция (стр.117) 

Платежно нареждане от 10.03.2015 за сумата от 205,00 гаранция за участие за втора 
обособена позиция (стр.118) 
3. Констатация: Съответства на изискванията; 
4.Указания: Няма 
 

1. Изисквания на Възложителят: Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП Образец № 9. 
2. Представени документи:  Декларация по чл.56, ал. 1, т. 12 от ЗОП управителя на ЕТ. 
„МАКЕДОНИЯ ИВАН ДАНЬОВСКИ»– Иван Даньовски. - Образец № 9.(стр.119) 
3. Констатация: Съответства на изискванията; 
4.Указания: Няма 
 

Други представени документи:  
1. Заверено копие на сертификат BG266/08.ESMS за внедрени системи за безопасност на 

храните ISO 22000:2005 издаден на участника ЕТ. „МАКЕДОНИЯ ИВАН ДАНЬОВСКИ»; от 
«Джи Си Ес България» ООД, валиден до 10.08.2017 година с обхват на дейностите по 
предмета на поръчката(стр.109)  

2. Заверено копие на сертификат BG266/08.FSMS за HACCP издаден на участника ЕТ. 
„МАКЕДОНИЯ ИВАН ДАНЬОВСКИ»; от «Джи Си Ес България» ООД, валиден до 
10.08.2017 година с обхват на дейностите по предмета на поръчката(стр.110)  
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3. Заверено копие на договор от 18.01.2013 между ЕТ. „МАКЕДОНИЯ ИВАН 
ДАНЬОВСКИ» и НАЦИОНАЛЕНЕН ДИАГНОСТИЧЕН НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ 
ВЕТЕРИНАРОМЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ – изтекъл срок (стр.112-114) 

4. Подписан и подпечата на всяка страница проект на договор (образец 10) от 
управителя на ЕТ. „МАКЕДОНИЯ ИВАН ДАНЬОВСКИ»– Иван Даньовски.(стр120-130) 
2.Констатация: Представеният документ е извън изискванията на Възложителя, същите се 
приети от комисията, но няма отношение към преценката на офертата и представените 
документи в нея за съответствие с изискванията на Възложителя.  

 
Заключение от констатациите за съответствие на предложението на кандидата 

ЕТ. «МАКЕДОНИЯ – ИВАН ДАНЬОВСКИ» - гр.София, Оферта № 08-00-21/2 от 
12.03.2015 г.., подадена в 12,04ч. с изискванията на Възложителят: Комисията 
констатира несъответствия за отстраняването на които участникът има възможност да 
представи документите, указани конкретно след всяко констатирано несъответствие, 
описано по-горе в срок от пет работни дни след получаване на настоящия протокол, на 
основание чл.68, ал.9 от ЗОП. 
 
 

3. Документи съдържащи се в Плик №1 "Документи за подбор" на кандидата 
«БЪЛГАРИЯ СЕРВИЗ» ЕООД - гр.София, Оферта № 08-00-21/3 от 12.03.2015 г.., подадена в 
13,07ч. Офертата е подадена от «БЪЛГАРИЯ СЕРВИЗ» ЕООД, ЕИК:202329644 със седалище 
: гр. София, ул. Незабравка 25, Парк Хотел „Москва“ – мецанин, и адрес за кореспонденция:  
гр.София, п.к. 1220, бул. Ломско шосе № 115А, представлявано от Румен Ковачев 

 
Анализът на документите е в поредност: 1. Изисквания на Възложителят . 2. Представени 
документи от участник и сравнение с изискванията на Възложителя; 3. Констатации: 4. 
Изисквания на Възложителя за отстраняване на несъответствията. 
 

1. Изисквания на Възложителят : От стр.8 от Документацията - Раздел III, „Технически 

спецификации и изисквания към изпълнението“, т. 1 „ Приложими изисквания и стандарти за 

изпълнение и качество“, подточка 13 а именно: Участникът представя образец на документ, 

удостоверяващ произхода на храната, издаден от обекта на произход, регистриран по реда на 

чл.12 от Закона за храните /ЗХ/, с който ще се придружават храните при транспортирането 

им и ще се предават на съответните длъжностни лица в учрежданията предмет на настоящата 

поръчка. 

Документа за произход/търговски документ/ трябва да съдържа минимум следната 
информация: пореден номер(№), дата и място на издаване, наименование и адрес на 
управление на фирмата, издала документа; получател – име и адрес; вид и наименование на 
храната; партиден номер(L) на храната; срок на трайност/или скок на минимална 
трайност; условия за съхранение; количество;производител; наименование, адрес, 
ветеринарен регистрационен номер/за храните от животински произход/ и регистрационен 
номер/за храните от неживотински произход/; страна на произход; доставчик – 
наименование, адрес ветеринарен регистрационен и регистрационен номер; № на 
транспортно средство; предал: - подпис и печат/управител или упълномощен представител 
на фирмата издала документа/ 
2. Представени документи: Няма; 
3. Констатация: Липсва образец на документ, удостоверяващ произхода на храната, издаден 
от обекта на произход, съгласно „Технически спецификации и изисквания към 
изпълнението“ 
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4. Указания: Да бъде представен образец на документ, удостоверяващ произхода на храната, 
издаден от обекта на произход, съгласно „Технически спецификации и изисквания към 
изпълнението“ 
 

1. Изисквания на Възложителят : Съгласно раздел XI „Съдържание на офертата“ всички 
документи от всеки един от отделните пликове от офертата се сканират последователно в 
общ файл в PDF формат(поотделно за всеки един плик) и се предствят на електронен 
носител, който се поставя в съответния плик. 

2. Представени документи: Предоставен е електронен носител(диск) които съдържа файл в 
PDF формат  на който са сканирани всички документи представени в плик №1 "Документи за 
подбор". 
3. Констатация: Съответства с изискванията 
4.Указания: Няма 

 

1. Изисквания на Възложителят: Списък на документите, съдържащи се в офертата, 
подписан от участника (стр.1) 

2. Представени документи: Представен списък. 
3. Констатация: Съответства с изискванията 
4.Указания: Няма 
 

1.Изисквания на Възложителят: Представяне на участника Образец №1 с посочване на 
единен идентификационен код по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или 
друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в 
която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за 
кореспонденция при провеждането на процедурата; 

2. Представени документи-представено Представяне на учасника(Образец №1)  (стр.2-3). 
 Заверено копие на удостоверение за актуално състояние 20150311104028/11.03.2015 г. 
на „БЪЛГАРИЯ СЪРВИЗ" ЕООД (стр.4) 
3. Констатация: Комисията направи проверка с данните от публичната информация в 
Търговски регистър, и констатира съответствие с посочените данни от кандидата 
4.Указания: Няма 
 

1. Изисквания на Възложителят: Декларация по чл 47, ал.9  от ЗОП- Образец № 4, 
подписана от лицата, които представляват участника. В декларацията се включва и 
информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, 
или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която 
кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези 
обстоятелства служебно на възложителя 

2. Представени документи: Декларация за липса на обстоятслства по чл.47, ал.9, от ЗОП от 
управителя на „БЪЛГАРИЯ СЪРВИЗ" ЕООД.– Румен Ковачев- Образец  № 4 (стр.6-8) 
3. Констатация: Съответства на изискванията 
4. Указания: Няма 
 
1. Изисквания на Възложителят: Декларация по чл.55 ал.7 и чл.8 ал.8 т.2 от ЗОП (Образец 
№ 5.) 
2. Представени документи: Декларация за липса на обстоятелства по чл.55, и чл.8, ал.8, т.8 
от ЗОП от управителя на „БЪЛГАРИЯ СЪРВИЗ" ЕООД.– Румен Ковачев, (Образец № 5.) 
(стр.7) 
3. Констатация: Съответства на изискванията 
4.Указания: Няма 
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1. Изисквания на Възложителят: Доказателства за упражняване на професионална дейност 

по чл. 49, ал.1 и 2 ЗОП, За доказване изпълението на това обстоятелство участникът 

трябва да представи копие на валидно удостоверение за регистрация на обект за търговия 

на едро с храни, издаден на основание чл.12, от Закона за храните от  областна дирекция по 

безопасност на храните(ОДБХ) който да обхваща всички групи храни предмет на 

настоящата поръчка по обособени позиции, съгласно техническите спецификации, а за 

чуждестранно лице - документ, доказващ регистрация в професионален или търговски 

регистър в държавата, в която е установено, или да представи декларация или 

удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно 

съответния национален закон, когато наличието на регистрацията е определено със закон 

като условие за осъществяване на предмета на обществената поръчка или за участниците, 

установени в друга държава - членка на Европейския съюз, еквивалентен документ, издаден 

от държавата, в която са установени. 

2. Представени документи: Заверено копие на удостоверение за регистрация на обект за 
търговия на дребно № 31921/26.02.2015 г. на името на участника „БЪЛГАРИЯ СЪРВИЗ" 
ЕООД, като е регистриран обект под номер 222207795 и включва следните групи храни от 
“а”, „б“, „в“, „г“, „д“, „е“, „ж“, „з“, „и“, „к“, „м“, „н“ „о“, „р“ и  “с” съгласно параграф 1, т.12 
от ЗХ (стр.10) 

Заверено копие на удостоверение за вписване в списъка на наемателите – търговци на 
храни № 16562/24.01.2013 г. на името на участника „БЪЛГАРИЯ СЪРВИЗ"  към 
удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро № 12250/19.09.2012 г. на името 
на „БЕРС" АД, и включва групи храни от “а”, „б“, „в“, „г“, „д“, „е“, „ж“, „з“, „и“, „к“ и „м“ 
съгласно параграф 1, т.12 от ЗХ (стр.11) 
3. Констатация: Комисията констатира, че в представените заверени копия на 
удостоверения по чл.12 от Закона за храните, липсват групите храни от буквите „п“ – пиво, 
вина и високоалкохолни напитки, “л” – ядкови плодове и маслодайни семена и „у“ – други 
храни, каквито са изискванията на Възложителя. 
4.Указания: Представете заверено копие на валидно удостоверение за регистрация на обект 
за търговия с храни, издаден на основание чл.12, от Закона за храните, който да обхваща 
всички групи храни предмет на настоящата поръчка по обособени позиции, съгласно 
техническите спецификации. 
 

1. Изисквания на Възложителят : От т.3 от Раздел III, подточка 1.3 от Обявлението и стр.21 
-22 от Документацията - Раздел V, част В ”Условия за участия на обединения” - При 
участници обединения - копие на договора за обединение/споразумение с нотариална 
заверка на подписите.: Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: 
след подаването на офертата не се допускат никакви промени в състава на обединението; 
членовете на обединението/консорциума са солидарно отговорни за изпълнението на 
договора, включително по отношение на плащанията; всички членове са длъжни да останат в 
него за целия период на изпълнение на договора. Споразумението или анекс към 
споразумението за създаване следва да съдържа клаузи, от които да е видно какво е 
разпределението на дейностите на отделните съдружници, с ясно и конкретно посочване на 
дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за обществената 
поръчка. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да 
представлява обединението/консорциума за целите на процедурата, като това определяне 
може да бъде направено в споразумението за създаване на обединението или в отделен 
документ, подписан от всички членове/партньори с нотариална заверка на подписите.  

2. Представени документи: Неприложимо; 
3. Констатация: Неприложимо.  
4. Указания: Не. 
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1. Изисквания на Възложителят: Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП (информацията 
се посочва в Образец № 1) за подизпълнителите, ако участникът предвижда такива; 
2. Представени документи: Декларация за съгл.за участие като подизпълнители. Образец 
№6 – Неприложимо, посочено в Образец №1. 
3. Констатация: Съответства на изискванията; 
4.Указания: Няма. 

 

1. Изисквания на Възложителят: За участие в процедурата, всеки участник следва да 

докаже изпълнение на доставки, които са еднакви или сходени* с предмета на настоящата 

обществена поръчка, през последните три години, считано от датата на подаване на 

офертата, на общи стойности, акто следва: 

- За първа обособена позиция в размер на 216 000 (двеста и шестнадесет хиляди) лева 
без ДДС. 

- За втора обособена позиция в размер на 41 000 (четиридесет и една  хиляди) лева без 
ДДС. 

За участник кандидатстваш за двете обособени позиции, изискването се прилага 

комулативно. «Сходна» е изпълнена доставка на хранителни продукти. За доказване на 

съответствие с така посоченото техническо изискване, участникът следва да представи 

списък на доставките (съгласно Приложение №7) , които са еднакви или сходни с предмета 

на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на 

подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с 

доказателство за извършената доставка. Доказателството за извършената доставка се 

предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен 

орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за 

доставката. 

2. Представени документи:  Списък на услугите ,сходни с предмета на поръчката 
изпълнени за последните три години. Образец №7 от управителя на „БЪЛГАРИЯ СЪРВИЗ" 
ЕООД.– Румен Ковачев (стр.15-16), с данни за изпълнени 4 договора и приложени относими 
за тях 4 броя Удостоверение/ Референия за добро изпълнение на услуги с предмета на 
поръчката, както следва: 
 - Заверено копие на удостоверение за добро изпълнение с изх.номер 132/15.10.2014 
издадено от ЦДГ № 5 гр. София (стр.17) 

- Заверено копие на удостоверение за добро изпълнение с изх.номер 143/21.10.2014 
издадено от ОДЗ № 176„Зорница“ гр. София (стр.18) 
 - Заверено копие на референция за добро изпълнение от дата 18.02.2015 издадено от 
БГ Комерсиал ЕООД (стр.19) 

- Заверено копие на удостоверение за добро изпълнение с изх.номер 143/21.10.2014 
издадено от ОДЗ № 42„Чайка“ гр. София (стр.20) 

- Заверено копие на референция за добро изпълнение с изх.номер 114/10.10.2014 
издадена от ОДЗ № 42„Чайка“ гр. София .(стр.21) 

3. Констатация: Комисията констатира, че с така декларираните данни от участника се 
покриват изискванията на Възложителя за двете обособени позиции, но при направената 
справка в публичните регистри на Търговския регистър, където са публикувани Годишните 
Финансови Отчети за 2012 и 2013 година на участника „БЪЛГАРИЯ СЪРВИЗ" се констатира 
разлика между декларираните данни и приходите на  „БЪЛГАРИЯ СЪРВИЗ" за 2012 и 2013 
година. 
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4. Указания: на основание чл.68, ал.11, т.2, подточка а) дайте разяснения за разликите 
относно декларираните данни и информацията налична в публикуваните ГФО за 2012 и 2013 
в Търговския регистър. 

 

1. Изисквания на Възложителят: Всеки от участниците следва да разполага със собствено, 
наето и/или друга форма на официален ангажимент, предоставящ ползването на минимален 
брой и вид техника, необходима за изпълнение на дейностите по настоящата обществена 
поръчка, както следва:  

За първа обособена позиция: 

- 2 бр. специализирани автомобили за превоз на хранителни продукти изискващи 
температурен режим на съхранение ; 

- 2 бр. специализирани автомобили за превоз на хранителни продукти изискващи 
температурен режим на съхранение  

За втора обособена позиция: 

- 2 бр. специализирани автомобили за превоз на хранителни продукти изискващи 
температурен режим на съхранение ; 

- 2 бр. специализирани автомобили за превоз на хранителни продукти изискващи 
температурен режим на съхранение  

ЗАБЕЛЕЖКА:За участник кандидатстваш за двете обособени позиции, е достатъчно да 
разполага с: 

- 2 бр. специализирани автомобили за превоз на хранителни продукти изискващи 
температурен режим на съхранение ; 

- 2 бр. специализирани автомобили за превоз на хранителни продукти изискващи 
температурен режим на съхранение  

За доказване на съответствие с така посочените технически изисквания, участникът 
следва да представи декларация за техническото оборудване, с което разполага за 
изпълнение на обществената поръчка (съгласно Образец №8) придружено със заверени 
копия на Удостоверенията за регистрация на транспортните средства за транспорт на 
храни по реда на закона за ветеринаромедицинска дейност. 

2. Представени документи:  Списък - Декларация - списък за техническо оборудване за 
изпълнение на поръчката от управителя на „БЪЛГАРИЯ СЪРВИЗ" ЕООД.– Румен Ковачев - 
Образец №8 (стр.22-23), с данни за конкретно техническо оборудване, всички 5 броя,  под 
опис:  

1. МПС с pег. № СА 6032 ХС; Датчия-Докер; лизиг; нехладилен 

1.1 Заверено копие на удостоверение за регистрация № …../………….г.  

1.2. Заверено копие на свидетелствo за регистрация Част I № 006649723(стр.36) 

1.3. Заверено копие на договор за лизинг(стр.37-38) 

2. МПС с pег. № СА 1479 РТ; ФорднТранзит;наемен; хладилен 

2.1 Заверено копие на удостоверение за регистрация 5441/17.12.2012г. (стр.35) 

2.2. Заверено копие на договор за наем (стр.33-34)  

3. МПС с pег. № СА 4637 ХМ; Mерцедес 184D; наемен; хладилен 

3.1 Заверено копие на удостоверение за регистрация 6965/07.05.2014г. (стр.29) 

3.2 Заверено копие на договор за наем (стр.26-28)  

4. МПС с pег. № Е 4560 КЕ; Мерцедес 410; нает; хладилен 

4.1 Заверено копие на удостоверение за регистрация 6413/28.06.2013г. (стр.31) 

4.2 Заверено копие на договор за наем (стр.30) 
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5. МПС с pег. № Е 3618 КА; Мерцедес Спринтер 210 Д; нает; хладилен 

5.1 Заверено копие на удостоверение за регистрация 6414/28.06.2013г. (стр.32) 

5.2 Заверено копие на договор за наем (стр.30)  

3. Констатация: Съответства на изискванията. 

4. Указания: Няма. 
 
1. Изисквания на Възложителят: Участникът следва да има въведени система за 
управление на качеството , съгласно серия европейски стандарт ISO 9001:2008 с обхват на 
дейностите по предмета на поръчката в съответсвие с чл.53 от ЗОП или еквивалентен 
сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки, както и други 
доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, съгласно чл. 53, ал. 4 от 
ЗОП. Изпълнението на това минимално изискване се доказва с копие от Сертификата за 
внедрена система ISO 9001:2008.Сертификата трябва да са издаден от независими лица, 
които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна 
агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, 
който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската 
организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за 
признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за 
оценяване на съответствието.Възложителят приема и еквивалентни сертификати, 
издадени от органи, установени в  други държави членки, както и  други  доказателства  за  
еквивалентни  мерки  за  осигуряване  на  качеството. 
2. Представени документи:Заверено копие на сертификат № 359538 за управление на 
качеството ISO 9001:2008 издаден на участника „БЪЛГАРИЯ СЪРВИЗ" ЕООД от «ЛЛ-
С(сертификация) Чешка Република» ООД, валиден до 26.10.2017 година с обхват на 
дейностите по предмета на поръчката(стр.25)  
3. Констатация: Съответства на изискванията 
4.Указания: Няма 
 
1. Изискване на възложителят: Пълномощно (оригинал или нотариално заверено копие) –
представя се, когато офертата или някой документ от нея не е подписан от управляващия и 
представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен 
негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата 
(упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има 
право да подпише офертата, да представлява участника в процедурата и/или за извършването 
на съответното действие, което е извършено от пълномощник; 
2. Представени документи:  неприложимо 
3. Констатация: неприложимо 
4.Указания: Няма 
 
1. Изискване на възложителят: Документ за внесена гаранция за участие – гаранцията за 
участие се представя чрез прилагане към офертата на оригинал на вносната бележка 
(платежно нареждане) или неотменима и безусловна банкова гаранция в оригинал в полза на 
Община Костинброд, покриваща срока на валидност на офертата, в съответствие с 
изисквания на Раздел VI „Гаранция за участие в процедурата и гаранция за изпълнение на 
договора“от настоящата документация. Участникът избира сам формата на гаранцията за 
участие.  
Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него 
може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата.; 
2. Представени документи: Платежно нареждане от 12.03.2015 за сумата от 1080,00 
гаранция за участие за първа обособена позиция (стр.12) 
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Платежно нареждане от 12.03.2015 за сумата от 205,00 гаранция за участие за втора 
обособена позиция (стр.13) 
3. Констатация: Съответства на изискванията 
4.Указания: Няма 
 

1, Изисквания на Възложителят: Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП Образец № 9. 
2. Представени документи:  Декларация по чл.56, ал. 1, т. 12 от ЗОП от управителя на 
„БЪЛГАРИЯ СЪРВИЗ" ЕООД.– Румен Ковачев - Образец № 9.(стр.14) 
3. Констатация: Съответства на изискванията; 
4.Указания: Няма 
 
Други представени документи:  

1. Заверено копие на сертификат № 3590538 за управление на безопасност на храните 
ISO 22000:2005 издаден на участника „БЪЛГАРИЯ СЪРВИЗ" ЕООД от «ЛЛ-
С(сертификация) Чешка Република» ООД, валиден до 26.10.2017 година с обхват на 
дейностите по предмета на поръчката(стр.109) 

2. Декларация от управителя на „БЪЛГАРИЯ СЪРВИЗ" ЕООД.– Румен  Ковачев че няма 
да ползва подизпълнители – (стр.39) 

3. Декларация от управителя на „БЪЛГАРИЯ СЪРВИЗ" ЕООД.– Румен  Ковачев, приема 
мястото за изпълнение на поръчката (стр.40) 
2. Констатация: Представените документи са извън изискванията на възложителя, същите 
са приети от комисията, но нямат отношение към преценката на офертата и представените 
документи в нея за съответствие с изискванията на възложителя. 
 

Декларация по за конфиденциалност по чл.33, ал.3 от ЗОП от управителя на 
„БЪЛГАРИЯ СЪРВИЗ" ЕООД.– Румен  Ковачев (образац 11) по отношение на лични данни 
на представителите на фирмата и единичните цени на продуктите(стр.41) 

 
Заключение от констатациите за съответствие на предложението на кандидата 

«БЪЛГАРИЯ СЕРВИЗ» ЕООД - гр.София, Оферта № 08-00-21/3 от 12.03.2015 г.., 
подадена в 13,07ч. с изискванията на Възложителят: Комисията констатира 
несъответствия за отстраняването на които участникът има възможност да представи 
документите, указани конкретно след всяко констатирано несъответствие, описано по-
горе в срок от пет работни дни след получаване на настоящия протокол, на основание 
чл.68, ал.9 от ЗОП. 
 
 
4. Документи съдържащи се в Плик №1 "Документи за подбор" на кандидата 
«АЛЛУР» ООД - гр.София, Оферта № 08-00-21/4 от 12.03.2015 г.., подадена в 14,05ч. 
Офертата е подадена от «АЛЛУР» ООД, ЕИК: 202896153, със седалище и адрес за 
кореспонденция: гр.София, , бул. Проф. Цветан Лазаров № 4-8, Борса Къра, склад 216, 
представлявано от Росен Ценов 
 
Анализът на документите е в поредност: 1. Изисквания на Възложителят . 2. Представени 
документи от участник и сравнение с изискванията на Възложителя; 3. Констатации: 4. 
Изисквания на Възложителя за отстраняване на несъответствията. 
 

1. Изисквания на Възложителят : От стр.8 от Документацията - Раздел III, „Технически 

спецификации и изисквания към изпълнението“, т. 1 „ Приложими изисквания и стандарти за 

изпълнение и качество“, подточка 13 а именно: Участникът представя образец на документ, 

удостоверяващ произхода на храната, издаден от обекта на произход, регистриран по реда на 
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чл.12 от Закона за храните /ЗХ/, с който ще се придружават храните при транспортирането 

им и ще се предават на съответните длъжностни лица в учрежданията предмет на настоящата 

поръчка. 

Документа за произход/търговски документ/ трябва да съдържа минимум следната 
информация: пореден номер(№), дата и място на издаване, наименование и адрес на 
управление на фирмата, издала документа; получател – име и адрес; вид и наименование на 
храната; партиден номер(L) на храната; срок на трайност/или скок на минимална 
трайност; условия за съхранение; количество;производител; наименование, адрес, 
ветеринарен регистрационен номер/за храните от животински произход/ и регистрационен 
номер/за храните от неживотински произход/; страна на произход; доставчик – 
наименование, адрес ветеринарен регистрационен и регистрационен номер; № на 
транспортно средство; предал: - подпис и печат/управител или упълномощен представител 
на фирмата издала документа/ 
2. Представени документи: Няма; 
3. Констатация: Липсва образец на документ, удостоверяващ произхода на храната, издаден 
от обекта на произход, съгласно „Технически спецификации и изисквания към 
изпълнението“ 
4. Указания: Да бъде представен образец на документ, удостоверяващ произхода на храната, 
издаден от обекта на произход, съгласно „Технически спецификации и изисквания към 
изпълнението“ 
 

1. Изисквания на Възложителят : Съгласно раздел XI „Съдържание на офертата“ всички 
документи от всеки един от отделните пликове от офертата се сканират последователно в 
общ файл в PDF формат(поотделно за всеки един плик) и се предствят на електронен 
носител, който се поставя в съответния плик. 

2. Представени документи: Предоставен е електронен носител(диск) които съдържа файл в 
PDF формат  на който са сканирани всички документи представени в плик №1 "Документи за 
подбор". 
3. Констатация: Съответства с изискванията 
4.Указания: Няма 

 

1. Изисквания на Възложителят: Списък на документите, съдържащи се в офертата, 
подписан от участника (стр.1) 

2. Представени документи: Представен списък, 
3. Констатация: Съответства с изискванията 
4.Указания: Няма 
 

1.Изисквания на Възложителят: Представяне на участника Образец №1 с посочване на 
единен идентификационен код по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или 
друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в 
която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за 
кореспонденция при провеждането на процедурата; 

2. Представени документи: представено „Представяне на учасника“(Образец №1)  (стр.2-3). 
 Заверено копие на удостоверение за актуално състояние 20141118144407/18.11.2014 г. 
на „АЛЛУР" ООД (стр.4-5) 
3. Констатация: Комисията направи проверка с данните от публичната информация в 
Търговски регистър, и констатира съответствие с посочените данни от кандидата 
4.Указания: Няма 
 

1. Изисквания на Възложителят: Декларация по чл 47, ал.9  от ЗОП- Образец № 4, 
подписана от лицата, които представляват участника. В декларацията се включва и 
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информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, 
или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която 
кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези 
обстоятелства служебно на възложителя 

2. Представени документи: Декларация за липса на обстоятслства по чл.47, ал.9, от ЗОП от 
управителя на „АЛЛУР"  ООД.– Росен Ценов- Образец  № 4 (стр.6-8) 
3. Констатация: Съответства на изискванията 
4. Указания: Няма 
 
1. Изисквания на Възложителят: Декларация по чл.55 ал.7 и чл.8 ал.8 т.2 от ЗОП (Образец 
№ 5.) 
2. Представени документи: Декларация за липса на обстоятелства по чл.55, и чл.8, ал.8, т.8 
от ЗОП от управителя на „АЛЛУР"  ООД.– Росен Ценов, (Образец № 5.) (стр.9) 
3. Констатация: Съответства на изискванията 
4.Указания: Няма 
 
1. Изисквания на Възложителят: Доказателства за упражняване на професионална дейност 

по чл. 49, ал.1 и 2 ЗОП, За доказване изпълението на това обстоятелство участникът 

трябва да представи копие на валидно удостоверение за регистрация на обект за търговия 

на едро с храни, издаден на основание чл.12, от Закона за храните от  областна дирекция по 

безопасност на храните(ОДБХ) който да обхваща всички групи храни предмет на 

настоящата поръчка по обособени позиции, съгласно техническите спецификации, а за 

чуждестранно лице - документ, доказващ регистрация в професионален или търговски 

регистър в държавата, в която е установено, или да представи декларация или 

удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно 

съответния национален закон, когато наличието на регистрацията е определено със закон 

като условие за осъществяване на предмета на обществената поръчка или за участниците, 

установени в друга държава - членка на Европейския съюз, еквивалентен документ, издаден 

от държавата, в която са установени. 

2. Представени документи: Заверено копие на удостоверение за вписване в списъка на 
наемателите – търговци на храни № 25248/26.03.2014 г. на името на участника „АЛЛУР" 
ООД  към удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро № 00695/02.06.2011 г. 
на името на „СЛАТИНА КЪРА" ЕАД, и включва всички групи храни от “а”до „ф“ съгласно 
параграф 1, т.12 от ЗХ (стр.10-12) 
 Заверено копие на договор за наем (13-16) 
3. Констатация: Съответства на изискванията 
4.Указания: Няма 
 

1. Изисквания на Възложителят : От т.3 от Раздел III, подточка 1.3 от Обявлението и стр.21 
-22 от Документацията - Раздел V, част В ”Условия за участия на обединения” - При 
участници обединения - копие на договора за обединение/споразумение с нотариална 
заверка на подписите.: Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: 
след подаването на офертата не се допускат никакви промени в състава на обединението; 
членовете на обединението/консорциума са солидарно отговорни за изпълнението на 
договора, включително по отношение на плащанията; всички членове са длъжни да останат в 
него за целия период на изпълнение на договора. Споразумението или анекс към 
споразумението за създаване следва да съдържа клаузи, от които да е видно какво е 
разпределението на дейностите на отделните съдружници, с ясно и конкретно посочване на 
дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за обществената 
поръчка. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да 
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представлява обединението/консорциума за целите на процедурата, като това определяне 
може да бъде направено в споразумението за създаване на обединението или в отделен 
документ, подписан от всички членове/партньори с нотариална заверка на подписите.  

2. Представени документи: Неприложимо; 
3. Констатация: Неприложимо.  
4. Указания: Не. 

 

1. Изисквания на Възложителят: Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП (информацията 
се посочва в Образец № 1) за подизпълнителите, ако участникът предвижда такива; 
2. Представени документи: Декларация за съгл.за участие като подизпълнители. Образец 
№6 – Неприложимо, посочено в Образец №1. 
3. Констатация: Съответства на изискванията; 
4.Указания: Няма. 

 

1. Изисквания на Възложителят: За участие в процедурата, всеки участник следва да 

докаже изпълнение на доставки, които са еднакви или сходени* с предмета на настоящата 

обществена поръчка, през последните три години, считано от датата на подаване на 

офертата, на общи стойности, акто следва: 

- За първа обособена позиция в размер на 216 000 (двеста и шестнадесет хиляди) лева 
без ДДС. 

- За втора обособена позиция в размер на 41 000 (четиридесет и една  хиляди) лева без 
ДДС. 

За участник кандидатстваш за двете обособени позиции, изискването се прилага 

комулативно. «Сходна» е изпълнена доставка на хранителни продукти. За доказване на 

съответствие с така посоченото техническо изискване, участникът следва да представи 

списък на доставките (съгласно Приложение №7) , които са еднакви или сходни с предмета 

на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на 

подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с 

доказателство за извършената доставка. Доказателството за извършената доставка се 

предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен 

орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за 

доставката. 

2. Представени документи:  Списък на услугите ,сходни с предмета на поръчката 
изпълнени за последните три години. Образец №7 от управителя на управителя на „АЛЛУР"  
ООД.– Росен Ценов (стр.17), с данни за изпълнени 3 договора и приложени относими за тях 
3 броя Удостоверение/ Референия за добро изпълнение на услуги с предмета на поръчката, 
както следва: 
 - Заверено копие на удостоверение за добро изпълнение с изх.номер 115/05.01.2015 
издадено от ОДЗ 117 „Надежда“ гр. София – 17575,15 лв.(стр.18) 
 - Заверено копие на удостоверение за добро изпълнение с изх.номер РД 7000-
1/05.01.2015 издадено от Столична община, район Младост – 11701,43 лв. .(стр.19) 

- Заверено копие на удостоверение за добро изпълнение с изх.номер 05/07.01.2015 
издадено от ОДЗ 28“Ян Бибиян“  гр. София – 19999,99 лв. .(стр.20) 

3. Констатация: Частично съответствие на изискванията – само за втора обособена позиция, 
пореди факта че стойността на декларираните доставки изпълнени от участника са в размер 
на 49 276,57лв. без ДДС; 
4. Указания: Да бъдат представени допълнително доказателства за изпълнени договори на 
стойност не по-малко от 207000, 00 лв. придружени с удостоверение, издадено от получателя 
или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана 
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информация за доставката, за да се покрият условията на Възложителя за двете обособени 
позиции. 

 

1. Изисквания на Възложителят: Всеки от участниците следва да разполага със собствено, 
наето и/или друга форма на официален ангажимет, предоставящ ползването на минимален 
брой и вид техника, необходима за изпълнение на дейностите по настоящата обществена 
поръчка, както следва:  

За първа обособена позиция: 

- 2 бр. специализирани автомобили за превоз на хранителни продукти изискващи 
температурен режим на съхранение ; 

- 2 бр. специализирани автомобили за превоз на хранителни продукти изискващи 
температурен режим на съхранение  

За втора обособена позиция: 

- 2 бр. специализирани автомобили за превоз на хранителни продукти изискващи 
температурен режим на съхранение ; 

- 2 бр. специализирани автомобили за превоз на хранителни продукти изискващи 
температурен режим на съхранение  

ЗАБЕЛЕЖКА:За участник кандидатстваш за двете обособени позиции, е достатъчно да 
разполага с: 

- 2 бр. специализирани автомобили за превоз на хранителни продукти изискващи 
температурен режим на съхранение ; 

- 2 бр. специализирани автомобили за превоз на хранителни продукти изискващи 
температурен режим на съхранение  

За доказване на съответствие с така посочените технически изисквания, участникът 
следва да представи декларация за техническото оборудване, с което разполага за 
изпълнение на обществената поръчка (съгласно Образец №8) придружено със заверени 
копия на Удостоверенията за регистрация на транспортните средства за транспорт на 
храни по реда на закона за ветеринаромедицинска дейност. 

2. Представени документи:  Списък - Декларация - списък за техническо оборудване за 
изпълнение на поръчката от управителя на „АЛЛУР" ООД.– Росен Ценов - Образец №8 
(стр.21-22), с данни за конкретно техническо оборудване, всички 4 броя, собствени, под 
опис:  

1. МПС с pег. № СА 3530 ХМ; Mерцедес Вито 112; собствен; хладилен 

1.1 Заверено копие на удостоверение за регистрация № 6901/09.04.2014г. (стр.24) 

1.2. Заверено копие на свидетелствo за регистрация Част I № 006393061(стр.23) 

2. МПС с pег. № СА 4061 ХМ; Mерцедес Вито 112; собствен; хладилен 

2.1 Заверено копие на удостоверение за регистрация 2906/08.05.2013г. (стр.26) 

2.2. Заверено копие на свидетелствo за регистрация Част I № 006394536(стр.25) 

3. МПС с pег. № СА 6922 ХС; Mерцедес 412 Д; собствен; хладилен 

3.1 Заверено копие на удостоверение за регистрация 7060/25.09.2014г. (стр.28) 

3.2 Заверено копие на свидетелствo за регистрация Част I № 006651621(стр.27) 

4. МПС с pег. № PB 0578MХ; Ивеко Дейли; собствен; хладилен 

4.1 Заверено копие на удостоверение за регистрация 7148/20.01.2015г. (стр.30) 

4.2 Заверено копие на свидетелствo за регистрация Част I № 006841595(стр.29) 

3. Констатация: Съответства на изискванията. 
4. Указания: Няма. 



Страница 34 от 50 

 

 
1. Изисквания на Възложителят: Участникът следва да има въведени система за 
управление на качеството , съгласно серия европейски стандарт ISO 9001:2008 с обхват на 
дейностите по предмета на поръчката в съответсвие с чл.53 от ЗОП или еквивалентен 
сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки, както и други 
доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, съгласно чл. 53, ал. 4 от 
ЗОП. Изпълнението на това минимално изискване се доказва с копие от Сертификата за 
внедрена система ISO 9001:2008.Сертификата трябва да са издаден от независими лица, 
които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна 
агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, 
който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската 
организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за 
признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за 
оценяване на съответствието.Възложителят приема и еквивалентни сертификати, 
издадени от органи, установени в  други държави членки, както и  други  доказателства  за  
еквивалентни  мерки  за  осигуряване  на  качеството. 
2. Представени документи: Заверено копие на сертификат CI/15551(BG) за управление на 
качеството ISO 9001:2008 издаден на участника „АЛЛУР“; от «Сертификейвън 
Интернешенал» LTD, валиден до 05.06.2017 година с обхват на дейностите по предмета на 
поръчката(стр.31)  
 Заверено копие на сертификат за акредитация на «Сертификейвън Интернешенал» 
LTD  издадено от агенция "Акридитационната служба на Обединеното Кралство" (стр.32-38) 
3. Констатация: Съответства на изискванията 
4.Указания: Няма 
 
1. Изискване на възложителят: Пълномощно (оригинал или нотариално заверено копие) –
представя се, когато офертата или някой документ от нея не е подписан от управляващия и 
представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен 
негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата 
(упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има 
право да подпише офертата, да представлява участника в процедурата и/или за извършването 
на съответното действие, което е извършено от пълномощник; 
2. Представени документи:  неприложимо 
3. Констатация: неприложимо 
4.Указания: Няма 
 
1. Изискване на възложителят: Документ за внесена гаранция за участие – гаранцията за 
участие се представя чрез прилагане към офертата на оригинал на вносната бележка 
(платежно нареждане) или неотменима и безусловна банкова гаранция в оригинал в полза на 
Община Костинброд, покриваща срока на валидност на офертата, в съответствие с 
изисквания на Раздел VI „Гаранция за участие в процедурата и гаранция за изпълнение на 
договора“от настоящата документация. Участникът избира сам формата на гаранцията за 
участие.  
Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него 
може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата.; 
2. Представени документи: Платежно нареждане от 10.03.2015 за сумата от 1080,00 
гаранция за участие за първа обособена позиция (стр.43) 
Платежно нареждане от 10.03.2015 за сумата от 205,00 гаранция за участие за втора 
обособена позиция (стр.44) 
3. Констатация: Съответства на изискванията 
4.Указания: Няма 
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1. Изисквания на Възложителят: Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП Образец № 9. 
2. Представени документи:  Декларация по чл.56, ал. 1, т. 12 от ЗОП управителя на 
„АЛЛУР" ООД.– Росен  Ценов - Образец № 9.(стр.45) 
3. Констатация: Съответства на изискванията; 
4.Указания: Няма 
 
Други представени документи:  
1. Заверено копие на сертификат DKNFRC98041H за управление безопасноста на 
храните ISO 22000:2005 издаден на участника „АЛЛУР“; от «БЮРО ВЕРИТАС» , валиден до 
07.05.2017 година с обхват на дейностите по предмета на поръчката(стр.39)  
 Заверено копие на превод на сертификат за акредитация на « БЮРО ВЕРИТАС »   
издадено от агенция ДАНАК, член на Европейската асоциация по акредитация (стр.40-42) 
2.Констатация: Представените документи са извън изискванията на възложителя, същите са 
приети от комисията, но нямат отношение към преценката на офертата и представените 
документи в нея за съответствие с изискванията на възложителя. 

 
Заключение от констатациите за съответствие на предложението на кандидата 

«АЛЛУР» ООД - гр.София, Оферта № 08-00-21/4 от 12.03.2015 г.., подадена в 14,05ч. с 
изискванията на Възложителят: Комисията констатира несъответствия за 
отстраняването на които участникът има възможност да представи документите, 
указани конкретно след всяко констатирано несъответствие, описано по-горе в срок от 
пет работни дни след получаване на настоящия протокол, на основание чл.68, ал.9 от 
ЗОП. 
 
 
5. Документи съдържащи се в Плик №1 "Документи за подбор" на кандидата 
«МАКРОН» ООД - гр.София, Оферта № 08-00-21/5 от 12.03.2015 г.., подадена в 14,37ч. 
Офертата е подадена от «МАКРОН» ООД, ЕИК 131373911със седалище: гр.София, ж.к. 
Дианабад, бл.3А, ет.14, ап.84 и адрес за кореспонденция  гр.София, ж.к. Враждебна, ул. 
„Осма“ № 26 Б, представлявано от Милен Петров и Йоана Йорданова. 
 
Анализът на документите е в поредност: 1. Изисквания на Възложителят . 2. Представени 
документи от участник и сравнение с изискванията на Възложителя; 3. Констатации: 4. 
Изисквания на Възложителя за отстраняване на несъответствията. 
 

1. Изисквания на Възложителят : От стр.8 от Документацията - Раздел III, „Технически 

спецификации и изисквания към изпълнението“, т. 1 „ Приложими изисквания и стандарти за 

изпълнение и качество“, подточка 13 а именно: Участникът представя образец на документ, 

удостоверяващ произхода на храната, издаден от обекта на произход, регистриран по реда на 

чл.12 от Закона за храните /ЗХ/, с който ще се придружават храните при транспортирането 

им и ще се предават на съответните длъжностни лица в учрежданията предмет на настоящата 

поръчка. 

Документа за произход/търговски документ/ трябва да съдържа минимум следната 
информация: пореден номер(№), дата и място на издаване, наименование и адрес на 
управление на фирмата, издала документа; получател – име и адрес; вид и наименование на 
храната; партиден номер(L) на храната; срок на трайност/или скок на минимална 
трайност; условия за съхранение; количество;производител; наименование, адрес, 
ветеринарен регистрационен номер/за храните от животински произход/ и регистрационен 
номер/за храните от неживотински произход/; страна на произход; доставчик – 
наименование, адрес ветеринарен регистрационен и регистрационен номер; № на 
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транспортно средство; предал: - подпис и печат/управител или упълномощен представител 
на фирмата издала документа/ 
2. Представени документи: Няма; 
3. Констатация: Липсва образец на документ, удостоверяващ произхода на храната, издаден 
от обекта на произход, съгласно „Технически спецификации и изисквания към 
изпълнението“ 

4. Указания: Да бъде представен образец на документ, удостоверяващ произхода на храната, 
издаден от обекта на произход, съгласно „Технически спецификации и изисквания към 
изпълнението“ 
 

1. Изисквания на Възложителят : Съгласно раздел XI „Съдържание на офертата“ всички 
документи от всеки един от отделните пликове от офертата се сканират последователно в 
общ файл в PDF формат(поотделно за всеки един плик) и се предствят на електронен 
носител, който се поставя в съответния плик. 

2. Представени документи: Липсва в Плик 1 „Документи за подбор“ електронен 
носител(диск) които да съдържа файл в PDF формат  на който са сканирани всички 
документи представени в плик №1 "Документи за подбор". 
3. Констатация: Несъответства на изискванията на Възложителя 
4.Указания: Да бъде представен електронен носител(диск) които да съдържа файл в PDF 
формат  на който са сканирани всички документи представени в плик №1 "Документи за 
подбор". 

 

1. Изисквания на Възложителят: Списък на документите, съдържащи се в офертата, 
подписан от участника (стр.1) 

2. Представени документи: Представен списък, 
3. Констатация: Съответства с изискванията 
4.Указания: Няма 
 

1.Изисквания на Възложителят: Представяне на участника Образец №1 с посочване на 
единен идентификационен код по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или 
друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в 
която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за 
кореспонденция при провеждането на процедурата; 

2. Представени документи: представено „Представяне на учасника“(Образец №1)  (стр.2-3). 
3. Констатация: Комисията направи проверка с данните от публичната информация в 
Търговски регистър, и констатира съответствие с посочените данни от кандидата. 
4.Указания: Няма 
 

1. Изисквания на Възложителят: Декларация по чл 47, ал.9  от ЗОП- Образец № 4, 
подписана от лицата, които представляват участника. В декларацията се включва и 
информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, 
или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която 
кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези 
обстоятелства служебно на възложителя 

2. Представени документи: Декларация за липса на обстоятслства по чл.47, ал.9, от ЗОП от 
управителя на „МАКРОН"  ООД.– Милен  Петров- Образец  № 4 (стр.4-5) 

Декларация за липса на обстоятслства по чл.47, ал.9, от ЗОП от управителя на 
„МАКРОН"  ООД.– Йоана Йорданова- Образец  № 4 (стр.6-7) 
3. Констатация: Съответства на изискванията 
4. Указания: Няма 
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1. Изисквания на Възложителят: Декларация по чл.55 ал.7 и чл.8 ал.8 т.2 от ЗОП (Образец 
№ 5.) 
2. Представени документи: Декларация за липса на обстоятелства по чл.55, и чл.8, ал.8, т.8 
от ЗОП от управителя на „МАКРОН"  ООД.– Милен  Петров - Образец № 5 (стр.8) 

Декларация за липса на обстоятелства по чл.55, и чл.8, ал.8, т.8 от ЗОП от управителя 
на „МАКРОН"  ООД.– Йоана Йорданова - Образец № 5. (стр.9) 
3. Констатация: Съответства на изискванията 
4.Указания: Няма 
 
1. Изисквания на Възложителят: Доказателства за упражняване на професионална дейност 

по чл. 49, ал.1 и 2 ЗОП, За доказване изпълението на това обстоятелство участникът 

трябва да представи копие на валидно удостоверение за регистрация на обект за търговия 

на едро с храни, издаден на основание чл.12, от Закона за храните от  областна дирекция по 

безопасност на храните(ОДБХ) който да обхваща всички групи храни предмет на 

настоящата поръчка по обособени позиции, съгласно техническите спецификации, а за 

чуждестранно лице - документ, доказващ регистрация в професионален или търговски 

регистър в държавата, в която е установено, или да представи декларация или 

удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно 

съответния национален закон, когато наличието на регистрацията е определено със закон 

като условие за осъществяване на предмета на обществената поръчка или за участниците, 

установени в друга държава - членка на Европейския съюз, еквивалентен документ, издаден 

от държавата, в която са установени. 

2. Представени документи: Заверено копие на удостоверение на обект със странична, 
локална и ограничена дейност, с преобладаваща търговия на дребно с храни от животински 
и/или неживотински произход № 24651/30.01.2014 г. за обект: СКЛАД ЗА ТЪРГОВИЯ С 
ХРАНИ на името на участника „МАКРОН" ООД  и включва следните групи храни - буква 
“а”,“б”,“в”,“г”,“д”,“е”,“ж”,“з”,“и”,“к”,“л”,“м”,“н”,“о”,“р”,“с”,“т”,“у”и “ф”, съгласно параграф 
1, т.12 от ЗХ (стр.10-11) 
 Заверено копие на нотариален акт за собственост на „МАКРОН“ ООД (12-13) 
 Заверено копие на удостоверение 12/14.08.2008г. за въвеждане в експлоатация на 
строеж издаден Гл. архитект на р-н Кремиковци, Столична община. 
 Заверено копие на уведомление 7000-543/30.11.2006г. за упражняване на търговска 
дейност на територията на р-н Кремиковци, Столична община издадено от Кмета на р-н 
Кремиковци 
3. Констатация: Комисията констатира, че в представеното заверено копие на 
удостоверения по чл.12 от Закона за храните, липсва група храни от буквата „п“ – пиво, вина 
и високоалкохолни напитки”, каквито са изискванията на Възложителя за обособена позиция 
2. 
4.Указания: Представете заверено копие на валидно удостоверение за регистрация на обект 
за търговия с храни, издаден на основание чл.12, от Закона за храните, който да обхваща 
всички групи храни предмет на настоящата поръчка по обособени позиции, съгласно 
техническите спецификации. 
 

1. Изисквания на Възложителят : От т.3 от Раздел III, подточка 1.3 от Обявлението и стр.21 
-22 от Документацията - Раздел V, част В ”Условия за участия на обединения” - При 
участници обединения - копие на договора за обединение/споразумение с нотариална 
заверка на подписите.: Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: 
след подаването на офертата не се допускат никакви промени в състава на обединението; 
членовете на обединението/консорциума са солидарно отговорни за изпълнението на 
договора, включително по отношение на плащанията; всички членове са длъжни да останат в 
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него за целия период на изпълнение на договора. Споразумението или анекс към 
споразумението за създаване следва да съдържа клаузи, от които да е видно какво е 
разпределението на дейностите на отделните съдружници, с ясно и конкретно посочване на 
дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за обществената 
поръчка. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да 
представлява обединението/консорциума за целите на процедурата, като това определяне 
може да бъде направено в споразумението за създаване на обединението или в отделен 
документ, подписан от всички членове/партньори с нотариална заверка на подписите.  

2. Представени документи: Неприложимо; 
3. Констатация: Неприложимо.  
4. Указания: Не. 

 

1. Изисквания на Възложителят: Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП (информацията 
се посочва в Образец № 1) за подизпълнителите, ако участникът предвижда такива; 
2. Представени документи: Декларация за съгл.за участие като подизпълнители. Образец 
№6 – Неприложимо, посочено в Образец №1. 
3. Констатация: Съответства на изискванията; 
4.Указания: Няма. 

 

1. Изисквания на Възложителят: За участие в процедурата, всеки участник следва да 

докаже изпълнение на доставки, които са еднакви или сходени* с предмета на настоящата 

обществена поръчка, през последните три години, считано от датата на подаване на 

офертата, на общи стойности, акто следва: 

- За първа обособена позиция в размер на 216 000 (двеста и шестнадесет хиляди) лева 
без ДДС. 

- За втора обособена позиция в размер на 41 000 (четиридесет и една  хиляди) лева без 
ДДС. 

За участник кандидатстваш за двете обособени позиции, изискването се прилага 

комулативно. «Сходна» е изпълнена доставка на хранителни продукти. За доказване на 

съответствие с така посоченото техническо изискване, участникът следва да представи 

списък на доставките (съгласно Приложение №7) , които са еднакви или сходни с предмета 

на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на 

подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с 

доказателство за извършената доставка. Доказателството за извършената доставка се 

предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен 

орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за 

доставката. 

2. Представени документи:  Списък на услугите ,сходни с предмета на поръчката 
изпълнени за последните три години. Образец №7 от управителя на „МАКРОН”– Милен  
Петров (стр.16-18), с данни за изпълнени 71 договора и приложени относими за тях 15 броя 
Удостоверение/ Референия за добро изпълнение на услуги с предмета на поръчката, както 
следва: 
 - Заверено копие на референция за добро изпълнение с изх.номер 7000-315/21.03.2011 
издадено от район „Искър“, Столична община (стр.19) 
 - Заверено копие на референция за добро изпълнение с баркод 0090189286388 
издадено от район Студенски, Столична община.(стр.20) 

- Заверено копие на референция за добро изпълнение с изх.номер 7000-839/25.07.2011 
издадено от район „Искър“, Столична община (стр.21)  
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- Заверено копие на референция за добро изпълнение с изх.номер 7000-817/25.07.2011 
издадена от район „Триадица“, Столична община (стр.21) 

- Заверено копие на референция за добро изпълнение с изх.номер 371/13.07.2012 
издадена от „Ученически отдих и спорт“ ЕАД, гр.София (стр.23)  

- Заверено копие на референция за добро изпълнение с изх.номер 462/23.05.2014 
издадена от „Ученически отдих и спорт“ ЕАД, гр.София (стр.24)  

- Заверено копие на референция за добро изпълнение с изх.номер УО121-
5055/06.03.2013 г. издадена от Община Елин Пелин (стр.25-26) 

- Заверено копие на референция за добро изпълнение с изх.номер 7000-634/10.07.2012 
издадено от район „Панчарево“, Столична община (стр.27) 

- Заверено копие на референция за добро изпълнение с изх.номер УО-
2331/2//06.07.2012 г. издадена от Община Елин Пелин(стр.28) 

- Заверено копие на референция за добро изпълнение с изх.номер 1523/29.06.2012 г. 
издадена от 55 СОУ „Петко Каравелов“ (стр.30) 

- Заверено копие на референция за добро изпълнение с баркод 0090189046449 
издадено от район Студенски, Столична община (стр.30) 

- Заверено копие на референция за добро изпълнение с изх.номер 7000-208/06.03.2013 
г. издадено от район Панчарево, Столична община.(стр.31) 

- Заверено копие на референция за добро изпълнение с изх.номер РД-26-00-
91/10.05.2013 г. издадено от район Сердика, Столична община(стр.32) 

- Заверено копие на референция за добро изпълнение с изх.номер 8/12.01.2015 г. 
издадена от 16 ОДЗ „Приказен свят“ (стр.33) 

- Заверено копие на референция за добро изпълнение с изх.номер РД-26-00-
14/04.02.2015 г. издадено от район Сердика, Столична община(стр.34) 

3. Констатация: Съответства на изискванията за двете обособени позиции; 
4. Указания: Няма. 
 

 

1. Изисквания на Възложителят: Всеки от участниците следва да разполага със собствено, 
наето и/или друга форма на официален ангажимент, предоставящ ползването на минимален 
брой и вид техника, необходима за изпълнение на дейностите по настоящата обществена 
поръчка, както следва:  

За първа обособена позиция: 

- 2 бр. специализирани автомобили за превоз на хранителни продукти изискващи 
температурен режим на съхранение ; 

- 2 бр. специализирани автомобили за превоз на хранителни продукти изискващи 
температурен режим на съхранение  

За втора обособена позиция: 

- 2 бр. специализирани автомобили за превоз на хранителни продукти изискващи 
температурен режим на съхранение ; 

- 2 бр. специализирани автомобили за превоз на хранителни продукти изискващи 
температурен режим на съхранение  

ЗАБЕЛЕЖКА:За участник кандидатстваш за двете обособени позиции, е достатъчно да 
разполага с: 

- 2 бр. специализирани автомобили за превоз на хранителни продукти изискващи 
температурен режим на съхранение ; 

- 2 бр. специализирани автомобили за превоз на хранителни продукти изискващи 
температурен режим на съхранение  

За доказване на съответствие с така посочените технически изисквания, участникът 
следва да представи декларация за техническото оборудване, с което разполага за 
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изпълнение на обществената поръчка (съгласно Образец №8) придружено със заверени 
копия на Удостоверенията за регистрация на транспортните средства за транспорт на 
храни по реда на закона за ветеринаромедицинска дейност. 

2. Представени документи:  Списък - Декларация - списък за техническо оборудване за 
изпълнение на поръчката от управителя на „МАКРОН" ООД.– Милен Петров - Образец №8 
(стр.35), с данни за конкретно техническо оборудване, всички 11 броя, собствени, под опис:  

1. МПС с pег. № СА 5119 МВ; Ивеко Дейли; собствен; хладилен 

1.1 Заверено копие на удостоверение за регистрация № 6156/12.04.2013г. (стр.47) 

1.2. Заверено копие на свидетелствo за регистрация Част I № 002676265(стр.36) 

2. МПС с pег. № СА1240 МН; Ситроен Джъмпер; собствен; хладилен 

2.1 Заверено копие на удостоверение за регистрация 6154/12.04.2013г. (стр.48) 

2.2. Заверено копие на свидетелствo за регистрация Част I № 002909294(стр.37) 

3. МПС с pег. № СА 3307 ВТ; Рено Мастер; собствен; хладилен 

3.1 Заверено копие на удостоверение за регистрация 6157/12.04.2013г. (стр.49) 

3.2 Заверено копие на свидетелствo за регистрация Част I № 003319724(стр.38)  

4. МПС с pег. № СА 2117 КР; Деу Матиз; собствен; нехладилен 

4.1 Заверено копие на удостоверение за регистрация 2227010471/17.09.2008г.  (стр.50) 

4.2 Заверено копие на свидетелствo за регистрация Част I № 00005560177(стр.39) 

5. МПС с pег. № СА 3980 ХС; Ивеко 35.10 ; собствен; хладилен 

5.1 Заверено копие на удостоверение за регистрация № 6152/12.04.2013г. (стр.51) 

5.2. Заверено копие на свидетелствo за регистрация Част I № 003312140(стр.40) 

6. МПС с pег. № СА 4264 МА; Ситроен Джъмпер; собствен; хладилен 

6.1 Заверено копие на удостоверение за регистрация № 6153/12.04.2013г. (стр.52) 

6.2. Заверено копие на свидетелствo за регистрация Част I № 003776281(стр.41) 

7. МПС с pег. № СА 4263АВ; Ситроен Джъмпер; собствен; хладилен 

7.1 Заверено копие на удостоверение за регистрация 6158/12.04.2014 (стр.53) 

7.2. Заверено копие на свидетелствo за регистрация Част I № 003776280(стр.42) 

8. МПС с pег. № СА8082 ХВ; Ситроен Джъмпер; собствен; хладилен 

8.1 Заверено копие на удостоверение за регистрация 6804/03.02.2014г. (стр.54) 

8.2. Заверено копие на свидетелствo за регистрация Част I № 006166905(стр.43) 

8.3 Заверено копие на договор за наем от (стр.85-86) 

9. МПС с pег. № СА4860 ХВ; Ивеко 35С12 ; собствен; хладилен 

9.1 Заверено копие на удостоверение за регистрация 6803/03.02.2014г. (стр.55) 

9.2. Заверено копие на свидетелствo за регистрация Част I № 006093559(стр.44) 

9.3 Заверено копие на договор за наем от (стр.89-90) 

10. МПС с pег. № СА 4731 ХВ; Ситроен Джъмпер; собствен; хладилен 

10.1 Заверено копие на удостоверение за регистрация 6802/03.02.2014г. (стр.56) 

10.2. Заверено копие на свидетелствo за регистрация Част I № 006093458(стр.45) 

11. МПС с pег. № СА4507 РА; Ивеко 35С9 ; собствен; хладилен 

11.1 Заверено копие на удостоверение за регистрация 6800/31.01.2014г. (стр.57) 
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11.2. Заверено копие на свидетелствo за регистрация Част I № 006166906(стр.46) 

3. Констатация: Съответства на изискванията. 
4. Указания: Няма. 
 
1. Изисквания на Възложителят: Участникът следва да има въведени система за 
управление на качеството , съгласно серия европейски стандарт ISO 9001:2008 с обхват на 
дейностите по предмета на поръчката в съответсвие с чл.53 от ЗОП или еквивалентен 
сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки, както и други 
доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, съгласно чл. 53, ал. 4 от 
ЗОП. Изпълнението на това минимално изискване се доказва с копие от Сертификата за 
внедрена система ISO 9001:2008.Сертификата трябва да са издаден от независими лица, 
които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна 
агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, 
който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската 
организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за 
признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за 
оценяване на съответствието.Възложителят приема и еквивалентни сертификати, 
издадени от органи, установени в  други държави членки, както и  други  доказателства  за  
еквивалентни  мерки  за  осигуряване  на  качеството. 
2. Представени документи: Заверено копие на сертификат Q081103-02 за управление на 
качеството ISO 9001:2008 валиден до 08.12.2017 година с обхват на дейностите по предмета 
на поръчката, издаден на участника „МАКРОН“ООД; от «Интертек Сертификейвън 
Лимитид» LTD, които е акредитиран със сертификат 14 от "Акридитационната служба на 
Обединеното Кралство" (UKAS) (стр.58)  
3. Констатация: Съответства на изискванията 
4.Указания: Няма 
 
1. Изискване на възложителят: Пълномощно (оригинал или нотариално заверено копие) –
представя се, когато офертата или някой документ от нея не е подписан от управляващия и 
представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен 
негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата 
(упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има 
право да подпише офертата, да представлява участника в процедурата и/или за извършването 
на съответното действие, което е извършено от пълномощник; 
2. Представени документи:  неприложимо 
3. Констатация: неприложимо 
4.Указания: Няма 
 
1. Изискване на възложителят: Документ за внесена гаранция за участие – гаранцията за 
участие се представя чрез прилагане към офертата на оригинал на вносната бележка 
(платежно нареждане) или неотменима и безусловна банкова гаранция в оригинал в полза на 
Община Костинброд, покриваща срока на валидност на офертата, в съответствие с 
изисквания на Раздел VI „Гаранция за участие в процедурата и гаранция за изпълнение на 
договора“от настоящата документация. Участникът избира сам формата на гаранцията за 
участие.  
Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него 
може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата.; 
2. Представени документи: Платежно нареждане от 12.03.2015 за сумата от 1080,00 
гаранция за участие за първа обособена позиция (стр.61) 

Платежно нареждане от 12.03.2015 за сумата от 205,00 гаранция за участие за втора 
обособена позиция (стр.62) 
3. Констатация: Съответства на изискванията 
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4.Указания: Няма 
 

2. Изисквания на Възложителят: Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП Образец № 9. 
2. Представени документи:  Декларация по чл.56, ал. 1, т. 12 от ЗОП управителя на 
„МАКРОН" ООД.– Милен Петров - Образец № 9.(стр.63) 
3. Констатация: Съответства на изискванията; 
4.Указания: Няма 
 
Други представени документи:  
1. Заверено копие на сертификат F081103-02 за управление на безопасност на 
хранителните продукти ISO 22000:2005 валиден до 07.12.2017 година с обхват на дейностите 
по предмета на поръчката, издаден на участника „МАКРОН“ООД; от «Интертек 
Сертификейвън Лимитид» LTD, които е акредитиран със сертификат 14 от 
"Акридитационната служба на Обединеното Кралство" (UKAS) (стр.59) 

Заверено копие на сертификат Q081103-01 за внедрена и прилагана система HACCP 
валиден до 08.12.2017 година с обхват на дейностите по предмета на поръчката, издаден на 
участника „МАКРОН“ООД; от «Интертек Сертификейвън Лимитид» LTD, които е 
акредитиран със сертификат 14 от "Акридитационната служба на Обединеното Кралство" 
(UKAS) (стр.60)  
2.Констатация: Представените документи са извън изискванията на възложителя, същите са 
приети от комисията, но нямат отношение към преценката на офертата и представените 
документи в нея за съответствие с изискванията на възложителя. 

 
Заключение от констатациите за съответствие на предложението на кандидата 

«МАКРОН» ООД, ЕИК 131373911 - гр.София, Оферта № 08-00-21/5 от 12.03.2015 г.., 
подадена в 14,37ч. с изискванията на Възложителят: Комисията констатира 
несъответствия за отстраняването на които участникът има възможност да представи 
документите, указани конкретно след всяко констатирано несъответствие, описано по-
горе в срок от пет работни дни след получаване на настоящия протокол, на основание 
чл.68, ал.9 от ЗОП. 
 
 
6. Документи съдържащи се в Плик №1 "Документи за подбор" на кандидата 
«КРИСИ 2007» ЕООД – с.Петърч, Община Костинрод, Оферта № 08-00-21/5 от 12.03.2015 
г.., подадена в 14,59ч. Офертата е подадена от «КРИСИ 2007» ЕООД, ЕИК:175270007  със 
седалище и адрес за кореспонденция: с. Петърч, Община Костинброд, ул. Шопска комуна № 
62, представлявано от Георги  Кръстанов. 
 
Анализът на документите е в поредност: 1. Изисквания на Възложителят . 2. Представени 
документи от участник и сравнение с изискванията на Възложителя; 3. Констатации: 4. 
Изисквания на Възложителя за отстраняване на несъответствията. 
 

1. Изисквания на Възложителят : От стр.8 от Документацията - Раздел III, „Технически 

спецификации и изисквания към изпълнението“, т. 1 „ Приложими изисквания и стандарти за 

изпълнение и качество“, подточка 13 а именно: Участникът представя образец на документ, 

удостоверяващ произхода на храната, издаден от обекта на произход, регистриран по реда на 

чл.12 от Закона за храните /ЗХ/, с който ще се придружават храните при транспортирането 

им и ще се предават на съответните длъжностни лица в учрежданията предмет на настоящата 

поръчка. 

Документа за произход/търговски документ/ трябва да съдържа минимум следната 
информация: пореден номер(№), дата и място на издаване, наименование и адрес на 
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управление на фирмата, издала документа; получател – име и адрес; вид и наименование на 
храната; партиден номер(L) на храната; срок на трайност/или скок на минимална 
трайност; условия за съхранение; количество;производител; наименование, адрес, 
ветеринарен регистрационен номер/за храните от животински произход/ и регистрационен 
номер/за храните от неживотински произход/; страна на произход; доставчик – 
наименование, адрес ветеринарен регистрационен и регистрационен номер; № на 
транспортно средство; предал: - подпис и печат/управител или упълномощен представител 
на фирмата издала документа/ 
2. Представени документи: Няма; 
3. Констатация: Липсва образец на документ, удостоверяващ произхода на храната, издаден 
от обекта на произход, съгласно „Технически спецификации и изисквания към 
изпълнението“ 

4. Указания: Да бъде представен образец на документ, удостоверяващ произхода на храната, 
издаден от обекта на произход, съгласно „Технически спецификации и изисквания към 
изпълнението“ 
 

1. Изисквания на Възложителят : Съгласно раздел XI „Съдържание на офертата“ всички 
документи от всеки един от отделните пликове от офертата се сканират последователно в 
общ файл в PDF формат(поотделно за всеки един плик) и се предствят на електронен 
носител, който се поставя в съответния плик. 

2. Представени документи: Предоставен е електронен носител(диск) които съдържа файл в 
PDF формат  на който са сканирани всички документи представени в плик №1 "Документи за 
подбор". 
3. Констатация: Съответства с изискванията 
4.Указания: Няма 

 

1. Изисквания на Възложителят: Списък на документите, съдържащи се в офертата, 
подписан от участника (стр.1-3) 

2. Представени документи: Представен списък, 
3. Констатация: Съответства с изискванията 
4.Указания: Няма 
 

1.Изисквания на Възложителят: Представяне на участника Образец №1 с посочване на 
единен идентификационен код по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или 
друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в 
която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за 
кореспонденция при провеждането на процедурата; 

2. Представени документи: представено „Представяне на учасника“(Образец №1)  (стр.4-6). 
3. Констатация: Комисията направи проверка с данните от публичната информация в 
Търговски регистър, и констатира съответствие с посочените данни от кандидата 
4.Указания: Няма 
 

1. Изисквания на Възложителят: Декларация по чл 47, ал.9  от ЗОП- Образец № 4, 
подписана от лицата, които представляват участника. В декларацията се включва и 
информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, 
или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която 
кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези 
обстоятелства служебно на възложителя 

2. Представени документи: Декларация за липса на обстоятслства по чл.47, ал.9, от ЗОП от 
управителя на „КРИСИ 2007"  ЕООД.– Георги Кръстанов- Образец  № 4 (стр.7-9) 
3. Констатация: Съответства на изискванията 
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4. Указания: Няма 
 
1. Изисквания на Възложителят: Декларация по чл.55 ал.7 и чл.8 ал.8 т.2 от ЗОП (Образец 
№ 5.) 
2. Представени документи: Декларация за липса на обстоятелства по чл.55, и чл.8, ал.8, т.8 
от ЗОП от управителя на „КРИСИ 2007"  ЕООД.– Георги  Кръстанов, (Образец № 5.) (стр.10) 
3. Констатация: Съответства на изискванията 
4.Указания: Няма 
 
1. Изисквания на Възложителят: Доказателства за упражняване на професионална дейност 

по чл. 49, ал.1 и 2 ЗОП, За доказване изпълението на това обстоятелство участникът 

трябва да представи копие на валидно удостоверение за регистрация на обект за търговия 

на едро с храни, издаден на основание чл.12, от Закона за храните от  областна дирекция по 

безопасност на храните(ОДБХ) който да обхваща всички групи храни предмет на 

настоящата поръчка по обособени позиции, съгласно техническите спецификации, а за 

чуждестранно лице - документ, доказващ регистрация в професионален или търговски 

регистър в държавата, в която е установено, или да представи декларация или 

удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно 

съответния национален закон, когато наличието на регистрацията е определено със закон 

като условие за осъществяване на предмета на обществената поръчка или за участниците, 

установени в друга държава - членка на Европейския съюз, еквивалентен документ, издаден 

от държавата, в която са установени. 

2. Представени документи: Заверено копие на удостоверение за вписване в списъка на 
наемателите – търговци на храни № 21433/16.09.2013 г. на името на участника „КРИСИ 
2007" ЕООД  към удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро № 
03141/03.10.2011 г. на името на „ТРАНСКАПИТАЛ" ЕООД, и включва всички групи храни 
от буква“а”до буква „ф“ съгласно параграф 1, т.12 от ЗХ (стр.11) 
 Заверено копие на договор за наем 0420-C1 (стр. 12-16) 

Заверено копие на анекс към договор за наем 0420-C1 (стр.17) 
Заверено копие на удостоверение за вписване в списъка на наемателите – търговци на 

храни № 44/05.01.2015 г. на името на участника „КРИСИ 2007" ЕООД  към удостоверение за 
регистрация на обект складова база № 064/19.12.2012 г. на името на „СОЛИНЕКС" АД, и 
включва всички групи храни от буква“а”до буква „ф“ съгласно параграф 1, т.12 от ЗХ 
(стр.18) 
 Заверено копие на договор за наем  (стр. 19-24) 
3. Констатация: Съответства на изискванията 
4.Указания: Няма 
 

1. Изисквания на Възложителят : От т.3 от Раздел III, подточка 1.3 от Обявлението и стр.21 
-22 от Документацията - Раздел V, част В ”Условия за участия на обединения” - При 
участници обединения - копие на договора за обединение/споразумение с нотариална 
заверка на подписите.: Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: 
след подаването на офертата не се допускат никакви промени в състава на обединението; 
членовете на обединението/консорциума са солидарно отговорни за изпълнението на 
договора, включително по отношение на плащанията; всички членове са длъжни да останат в 
него за целия период на изпълнение на договора. Споразумението или анекс към 
споразумението за създаване следва да съдържа клаузи, от които да е видно какво е 
разпределението на дейностите на отделните съдружници, с ясно и конкретно посочване на 
дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за обществената 
поръчка. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да 
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представлява обединението/консорциума за целите на процедурата, като това определяне 
може да бъде направено в споразумението за създаване на обединението или в отделен 
документ, подписан от всички членове/партньори с нотариална заверка на подписите.  

2. Представени документи: Неприложимо; 
3. Констатация: Неприложимо.  
4. Указания: Не. 

 

1. Изисквания на Възложителят: Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП (информацията 
се посочва в Образец № 1) за подизпълнителите, ако участникът предвижда такива; 
2. Представени документи: Декларация за съгл.за участие като подизпълнители. Образец 
№6 – Неприложимо, посочено в Образец №1. 
3. Констатация: Съответства на изискванията; 
4.Указания: Няма. 

 

1. Изисквания на Възложителят: За участие в процедурата, всеки участник следва да 

докаже изпълнение на доставки, които са еднакви или сходени* с предмета на настоящата 

обществена поръчка, през последните три години, считано от датата на подаване на 

офертата, на общи стойности, акто следва: 

- За първа обособена позиция в размер на 216 000 (двеста и шестнадесет хиляди) лева 
без ДДС. 

- За втора обособена позиция в размер на 41 000 (четиридесет и една  хиляди) лева без 
ДДС. 

За участник кандидатстваш за двете обособени позиции, изискването се прилага 

комулативно. «Сходна» е изпълнена доставка на хранителни продукти. За доказване на 

съответствие с така посоченото техническо изискване, участникът следва да представи 

списък на доставките (съгласно Приложение №7) , които са еднакви или сходни с предмета 

на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на 

подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с 

доказателство за извършената доставка. Доказателството за извършената доставка се 

предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен 

орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за 

доставката. 

2. Представени документи:  Списък на услугите ,сходни с предмета на поръчката 
изпълнени за последните три години. Образец №7 от управителя на „КРИСИ 2007" ЕООД.– 
Георги Костадинов Кръстанов (стр.27-30), с данни за изпълнени 16 договора и приложени 
относими за тях 20 броя Удостоверение/ Референия за добро изпълнение на услуги с 
предмета на поръчката, както следва: 
 - Заверено копие на референция за добро изпълнение с изх.номер 6376/19.11.2011 
издадена от Община Трън.(стр.31) 

- Заверено копие на референция за добро изпълнение с изх.номер П-И-856/23.11.2012 
издадена от Община Божурище.(стр.32)  

- Заверено копие на референция за добро изпълнение с изх.номер 143/12.11.2012 
издадена от СОУ „Д-р Петър Берон“ Костинброд.(стр.33) 

- Заверено копие на референция за добро изпълнение с изх.номер 71/08.11.2012 
издадена от ЦДГ „Виолина“ с.Петърч, община Костинброд.(стр.34-35) 

- Заверено копие на референция за добро изпълнение с изх.номер АО-04-
5806/16.10.2013 издадена от Община Трън.(стр.36) 

- Заверено копие на референция за добро изпълнение с изх.номер 818/12.11.2012 
издадена от ДПБ“Св. Иван Рилски“ гр. Нови Искър.(стр.37) 
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- Заверено копие на референция за добро изпълнение с изх.номер П-И-960/22.11.2013 
издадена от Община Божурище.(стр.38)  

- Заверено копие на референция за добро изпълнение с изх.номер 103/12.11.2012 
издадена от ОДЗ „Пролет“ гр. Костинброд.(стр.39) 

- Заверено копие на референция за добро изпълнение с изх.номер 68/12.11.2012 
издадена от ОДЗ „Радост“ гр. Костинброд.(стр.40) 

- Заверено копие на референция за добро изпълнение с изх.номер 08-00-
991/23.09.2014 издадена от Община Годеч.(стр.41) 

- Заверено копие на референция за добро изпълнение с изх.номер 642/09.10.2013 
издадена от СБПФЗДПЛР „Цар Фердинанд“ с. Искрец (стр.42-43) 

- Заверено копие на референция за добро изпълнение с изх.номер 68/12.11.2012 
издадена от ОДЗ „Юри Гагарин“ гр. Годеч.(стр.44) 

- Заверено копие на референция за добро изпълнение с изх.номер АО-04-
5805/16.10.2013 издадена от Община Трън.(стр.45) 

- Заверено копие на референция за добро изпълнение с изх.номер 075/15.11.2013 
издадена от СОУ „Д-р Петър Берон“ Костинброд.(стр.46) 

- Заверено копие на референция за добро изпълнение с изх.номер 47/09.10.2013 
издадена от ДСП Община Брезник (стр.47) 

- Заверено копие на референция за добро изпълнение с изх.номер 70-00-
248/16.07.2014 издадена от Община Костинброд (стр.48)  

- Заверено копие на референция за добро изпълнение с изх.номер П-И-66/21.01.2014 
издадена от Община Божурище.(стр.49)  

- Заверено копие на референция за добро изпълнение с изх.номер 600/15.08.2014 
издадена от ДПБ“Св. Иван Рилски“ гр. Нови Искър.(стр.50) 

 - Заверено копие на референция за добро изпълнение с изх.номер АО-04-
3078/25.07.2014 издадена от Община Трън.(стр.51) 

3. Констатация: Съответства на изискванията за двете обособени позиции; 
4. Указания: Няма. 
 

 

1. Изисквания на Възложителят: Всеки от участниците следва да разполага със собствено, 
наето и/или друга форма на официален ангажимент, предоставящ ползването на минимален 
брой и вид техника, необходима за изпълнение на дейностите по настоящата обществена 
поръчка, както следва:  

За първа обособена позиция: 

- 2 бр. специализирани автомобили за превоз на хранителни продукти изискващи 
температурен режим на съхранение ; 

- 2 бр. специализирани автомобили за превоз на хранителни продукти изискващи 
температурен режим на съхранение  

За втора обособена позиция: 

- 2 бр. специализирани автомобили за превоз на хранителни продукти изискващи 
температурен режим на съхранение ; 

- 2 бр. специализирани автомобили за превоз на хранителни продукти изискващи 
температурен режим на съхранение  

ЗАБЕЛЕЖКА: За участник кандидатстваш за двете обособени позиции, е достатъчно да 
разполага с: 

- 2 бр. специализирани автомобили за превоз на хранителни продукти изискващи 
температурен режим на съхранение ; 

- 2 бр. специализирани автомобили за превоз на хранителни продукти изискващи 
температурен режим на съхранение  
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За доказване на съответствие с така посочените технически изисквания, участникът 
следва да представи декларация за техническото оборудване, с което разполага за 
изпълнение на обществената поръчка (съгласно Образец №8) придружено със заверени 
копия на Удостоверенията за регистрация на транспортните средства за транспорт на 
храни по реда на закона за ветеринаромедицинска дейност. 

2. Представени документи:  Списък - Декларация - списък за техническо оборудване за 
изпълнение на поръчката от управителя на „КРИСИ 2007" ЕООД.– Георги Кръстанов - 
Образец №8 (стр.53-54), с данни за конкретно техническо оборудване, всички 6 броя,  под 
опис:  

1. МПС с pег. № СА 3881 ХС; Форд Транзит; наем; хладилен 

1.1 Заверено копие на удостоверение за регистрация № 7064/14.10.2014г. (стр.55) 

1.2. Заверено копие на свидетелствo за регистрация Част I № 0066455059(стр.65) 

1.3. Заверено копие на договор за наем(стр.73-75) 

2. МПС с pег. № СА 7264 ТМ; Ивеко Дейли; наем; хладилен 

2.1 Заверено копие на удостоверение за регистрация № 7065/14.10.2014г. (стр.56) 

2.2. Заверено копие на свидетелствo за регистрация Част I № 0055455891(стр.63) 

2.3. Заверено копие на договор за наем(стр.67-69) 

3. МПС с pег. № С 8320 ВХ; Форд Транзит; наем; хладилен 

3.1 Заверено копие на удостоверение за регистрация № 3065/22.06.2011г. (стр.60) 

3.2. Заверено копие на свидетелствo за регистрация Част I № 0055455891(стр.64) 

3.3. Заверено копие на договор за наем(стр.70-72) 

4. МПС с pег. № СА 5623 ВР; Пежо Боксер; наем; хладилен 

4.1 Заверено копие на удостоверение за регистрация № 386/07.09.2006г. (стр.57) 

4.2. Заверено копие на свидетелствo за регистрация Част I № 001834042(стр.66) 

4.3. Заверено копие на договор за наем(стр.76-78) 

5. МПС с pег. № СО 7959 АН; Пежо Боксер; собствен; хладилен 

5.1 Заверено копие на удостоверение за регистрация 391/14.10.2013г. (стр.59) 

5.2. Заверено копие на свидетелствo за регистрация Част I № 002779745(стр.61) 

6. МПС с pег. № СО 1827 АТ; Фиат Дукато; собствен; нехладилен 

6.1 Заверено копие на удостоверение за регистрация 224/16.11.2012г. (стр.58) 

6.2. Заверено копие на свидетелствo за регистрация Част I № 005124109(стр.62) 

3. Констатация: Съответства на изискванията. 
4. Указания: Няма. 
 
1. Изисквания на Възложителят: Участникът следва да има въведени система за 
управление на качеството , съгласно серия европейски стандарт ISO 9001:2008 с обхват на 
дейностите по предмета на поръчката в съответсвие с чл.53 от ЗОП или еквивалентен 
сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки, както и други 
доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, съгласно чл. 53, ал. 4 от 
ЗОП. Изпълнението на това минимално изискване се доказва с копие от Сертификата за 
внедрена система ISO 9001:2008.Сертификата трябва да са издаден от независими лица, 
които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна 
агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, 
който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската 
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организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за 
признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за 
оценяване на съответствието.Възложителят приема и еквивалентни сертификати, 
издадени от органи, установени в  други държави членки, както и  други  доказателства  за  
еквивалентни  мерки  за  осигуряване  на  качеството. 
2. Представени документи: Заверено копие на сертификат № 3590513 за управление на 
качеството ISO 9001:2008 издаден на участника „КРИСИ 2007“ ЕООД; от «ЛЛ-
С(сертификация) Чешка Република» ООД, валиден до 21.07.2017 година с обхват на 
дейностите по предмета на поръчката(стр.79)  
 Заверено копие с легализиран превод на сертификат за акредитация на «ЛЛ-
С(сертификация) Чешка Република» ООД  издадено от агенция "Чешки институт за 
акредитация" Дружество от обществена полза –“EA” MLA (стр.81-84) 
3. Констатация: Съответства на изискванията 
4.Указания: Няма 
 
1. Изискване на възложителят: Пълномощно (оригинал или нотариално заверено копие) –
представя се, когато офертата или някой документ от нея не е подписан от управляващия и 
представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен 
негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата 
(упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има 
право да подпише офертата, да представлява участника в процедурата и/или за извършването 
на съответното действие, което е извършено от пълномощник; 
2. Представени документи:  неприложимо 
3. Констатация: неприложимо 
4.Указания: Няма 
 
1. Изискване на възложителят: Документ за внесена гаранция за участие – гаранцията за 
участие се представя чрез прилагане към офертата на оригинал на вносната бележка 
(платежно нареждане) или неотменима и безусловна банкова гаранция в оригинал в полза на 
Община Костинброд, покриваща срока на валидност на офертата, в съответствие с 
изисквания на Раздел VI „Гаранция за участие в процедурата и гаранция за изпълнение на 
договора“от настоящата документация. Участникът избира сам формата на гаранцията за 
участие.  
Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него 
може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата.; 
2. Представени документи: Платежно нареждане от 04.03.2015 за сумата от 1080,00 
гаранция за участие за първа обособена позиция (стр.25) 
Платежно нареждане от 04.03.2015 за сумата от 205,00 гаранция за участие за втора 
обособена позиция (стр.25) 
3. Констатация: Съответства на изискванията 
4.Указания: Няма 
 

3. Изисквания на Възложителят: Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП Образец № 9. 
2. Представени документи:  Декларация по чл.56, ал. 1, т. 12 от ЗОП управителя на „КРИСИ 
2007" ЕООД.– Георги  Кръстанов - Образец № 9.(стр.26) 
3. Констатация: Съответства на изискванията; 
4.Указания: Няма 
 
Други представени документи:  
1. Заверено копие на сертификат № 3590513 за управление на безопасност на храните 
ISO 22000:2005 издаден на участника „КРИСИ 2007“ ЕООД; от «ЛЛ-С(сертификация) Чешка 
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Република» ООД, валиден до 21.07.2017 година с обхват на дейностите по предмета на 
поръчката(стр.80)  
2.Констатация: Представеният документ е извън изискванията на възложителя, същият е 
приет от комисията, но няма отношение към преценката на офертата и представените 
документи в нея за съответствие с изискванията на възложителя. 
 

Декларация по за конфиденциалност по чл.33, ал.3 от ЗОП от управителя на КРИСИ 
2007“ ЕООД – Георги Кръстанов (образац 11) по отношение на единичните цени на 
продуктите (стр.85) 
 
Заключение от констатациите за съответствие на предложението на кандидата 
«КРИСИ 2007» ЕООД, ЕИК 175270007 с Оферта № 08-00-21/6 от 12.03.2015 г.., подадена 
в 14,59 ч. с изискванията на Възложителят: Комисията констатира несъответствия за 
отстраняването на които участникът има възможност да представи документите, 
указани конкретно след всяко констатирано несъответствие, описано по-горе в срок от 
пет работни дни след получаване на настоящия протокол, на основание чл.68, ал.9 от 
ЗОП. 
 

След осъщественото разглеждане на документите в Плик №1 от офертите на 
шестимата кандидати за участие в процедурата и във връзка установените несъответствия 
и/или нередовности комисията,  

Р Е Ш И: 

На основание чл.68, ал.8 от ЗОП, с публикация в «профила на купувача» и в деня на 
публикацията по куриер с обратна разписка да се изпрати настоящия протокол по чл.68, ал.7 
от ЗОП, удостоверяващ заседанията на комисията назначена със Заповед № РД-05-
45/13.03.2015г. на кмета на община Костинброд за разглеждане, оценяване и класиране на 
офертите, подадени от участниците за открита процедура за възлагане на обществена 
поръчка с уникален с уникален № 00035-2015-0001 в регистъра на АОП, по Обявление № 
648013 в АОП с изх.№ 08-00-22/11.02.2015 г., във вр. Решение № РД-05-30/11.02.2015 г. на 
кмета на община Костинброд, с предмет: „Доставка на хранителни и млечни продукти, месо 
и месни продукти, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на детските заведения, училищните 
столове и на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията 
на Община Костинброд с две обособени позиции: 
обособена позиция № 1: „Доставка на хранителни и млечни продукти, месо и месни 
продукти, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на детските заведения и училищните 
столове на територията на община Костинброд“, 
обособена позиция № 2: „Доставка на хранителни и млечни продукти, месо и месни 
продукти, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на специализираните институции и 
социалните услуги в общността на територията на община Костинброд ” да бъде изпратен на 
участниците в процедурата. 
 

На основание чл.68, ал.9 от ЗОП, в срок от пет работни дни, от получаване на 
изпратеният им по пощата настоящ Протокол, участниците по чиито оферти са установени 
несъответствия могат да представят документи за отстраняване на несъответствията, 
посочени в протокола в частта на офертата им, както и да представят или заменят документи 
или да представят нови, с които смятат, че ще удоволетворят поставените от Възложителя 
критерии за подбор.  
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Протоколът съдържа всичко 50 страници, от двата етапа ( публична и закрита част) от 
работата на комисията, състави се и се подписа от лицата участвалите в заседанието на 
комисия назначена със Заповед № РД-05-45/13.03.2015.на кмета на община Костинброд 

 

Председател: Димитър  Петров: ------ П --------   

зам.-кмет „Икономическо развитие” при Възложителя 
 
 

Членове: 1. Ангел Милчев: --------П------------   

магистър по специалност право, правоспособен юрист, на длъжност при възложителя –  
юрисконсулт, 

2. Ина  Савова: ------П-------   

изпълняващ длъжността «Домакин» към «Социален патронаж» гр.Костинброд, притежаваща 
професионална компетентност, свързана с предмета на обществената поръчка,  

 

3. Рилка  Василева: ---------П-------   

медицинска сестра към ОДЗ «Пролет» гр.Костинброд , притежаваща професионална 
компетентност, свързана с предмета на обществената поръчка, 

 

 

4. Светлана  Христова:  -----П------   

медицинска сестра към ОДЗ «Радост» гр.Костинброд , притежаваща професионална 
компетентност, свързана с предмета на обществената поръчка 

 

 

Гр.Костинброд,    Протоколчик: --------П--------   

13.03.2015 г.,17:00 часа    Ангел  Милчев 
 

 

 

 

 

Заличена информация на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 
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