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Утвърдил: 

Милен Димитров 

Кмет на община Костинброд 

П Р О Т О К О Л  № 3 

Закрито заседание 

ДНЕС: 25.03.2015 год., в 13,30 часа, в работна зала в сградата на общинска 

администрация Костинброд – община Костинброд, адрес:  гр. Костинброд, ул.»Охрид» №1, 

Комисията продължи работа по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите 

оферти в процедура по реда на ЗОП, протоколирана с настоящия протокол на основание 

чл.68, ал.10 от ЗОП, удостоверяващ закритата част на заседание и дейност на Комисията, 

назначена със Заповед № РД-05-45/13.03.2015 г. и изменена със Заповед № РД-05-

54/25.03.2015 г.  на кмета на община Костинброд, 

 Поставената задача на комисията е: разглеждане на допълнително представените 

документи въз основа Протокол 1 и 1.1 относно съответствието на участниците с критериите 

за подбор, поставени от Възложителя, при откриване на открита 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 

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; 
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2. Яна Иванова – изпълняващ длъжността «Касиер - Домакин» към ОДЗ 

«Пролет» гр.Костинброд, притежаваща професионална компетентност, свързана с предмета 

на обществената поръчка; 

3. Рилка Василева – медицинска сестра към ОДЗ «Пролет» 

гр.Костинброд , притежаваща професионална компетентност, свързана с предмета на 

обществената поръчка; 

4. Светлана Димитрова – 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. 

 

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. и изменена със 

Заповед № РД-05-54/25.03.2015 г.. Председателят разясни правните и процесуални действия, 

които следва да бъдат осъществени и откри закритото заседание от работата на Комисията, в 

изпълнение на  чл.68, ал.10. от ЗОП.  

 Председателят  отново обявяви списъка с участници, подали офертни 
предложения в настоящата процедура, и заменения член на комисията собственоръчно 
попълни  Декларация за обстоятелства по чл.35, ал.1, 2 и 3 от ЗОП, като изрично декларира 
задължение да пази в тайна обстоятелствата , които е узнал във връзка със своята работа в 
комисията.  

I. Докладване на постъпили допълнителни документи към Плик № 1 на кандидатите 

 С Протокол  № 1 и № 1.1 от 13.03.2015 г. комисията е удостоверила разглеждането на 

документите в Плик № 1 на участниците за съответствието им с критериите за подбор. 

Констатациите са идентифицирани и са сравнени с изискванията на Възложителя. За всеки 

участник са посочени конкретните несъответствия с позоваване на конкретни изисквания на 

Възложителя от утвърдената документация и обявлението на поръчката, както иуказания за 

представяне на документите, с представянето на които би се отстранило несъответствието. 

 Протокол  № 1 и № 1.1 от 13.03.2015 година е изпратен до всички участници в 

процедурата, на основание чл.68, ал.8 от ЗОП, чрез куриерска услуга на 17.03.2015г. 

Участниците са получили Протокол № 1 и № 1.1 от 13.03.2015 г. от заседанията на 

Комисията, както следва: 

1. «Ес Енд Ди Корпорейшън» ЕООД гр.Пловдив, с оферта № 08-00-21/1 от 

12.03.2015 г. получен на 18.03.2015 г., видно от обратна разписка към пратка 

113442782/17.03.2015 г. Краен срок за подаване на допълнителни документи 

към Плик № 1– 24.03.2015 г. 

2. «ЕТ. Македония – Иван Даньовски»  гр.София, с оферта № 08-00-21/2 от 

12.03.2015 г.  получен на 18.03.2015 г., видно от обратна разписка към пратка 
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113442896/17.03.2015 г. Краен срок за подаване на допълнителни документи 

към Плик № 1– 24.03.2015 г. 

3.  «България Сървиз» ЕООД - гр.София, с оферта № 08-00-21/3 от 12.03.2015 г., 

получен на 18.03.2015 г., видно от обратна разписка към пратка 

113443021/17.03.2015 г. Краен срок за подаване на допълнителни документи 

към Плик № 1– 24.03.2015 г. 

4.  «Аллур» ООД - гр.София, с оферта № 08-00-21/4 от 12.03.2015 г. получен на 

18.03.2015 г., видно от обратна разписка към пратка 113443166/17.03.2015 г. 

Краен срок за подаване на допълнителни документи към Плик № 1– 

24.03.2015 г. 

5. «Макрон» ООД - гр.София, с оферта № 08-00-21/5 от 12.03.2015 г. получен на 

18.03.2015 г., видно от обратна разписка към пратка 113443269/17.03.2015 г. 

Краен срок за подаване на допълнителни документи към Плик № 1– 

24.03.2015 г. 

6. «Криси 2007»ЕООД с.Петърч, с оферта № 08-00-21/6 от 12.03.2015 г. получен на 

18.03.2015 г., видно от обратна разписка към пратка 113443348/17.03.2015 г. 

Краен срок за подаване на допълнителни документи към Плик № 1– 

24.03.2015 г. 

В определения срок от пет работни дни след получаване на протокол № 1 и № 1.1 от 

13.03.2015 година от участниците са постъпили 3 (три) плика и 1(един) PVC джоб с 

документи, за отстраняване на констатираните несъответствия в офертите на участниците. Те 

са заведени във входящия деловоден регистър на Възложителя под №, дата и е отразен часът 

на постъпване на документите. Постъпилите допълнителни документи са предадени на 

председателя на комисията с протокол под опис. Той обяви разглеждането на допълнително 

предствените документи за Плик № 1 на участниците по предадения му Списък с опис от 

регистъра на деловодната система, както следва: 

1. Допълнителни документи с вх. № 08-00-21/6/20.03.2015 г. в 10:26 часа ,към оферта № 

08-00-21/6 от 12.03.2015 г на «Криси 2007»ЕООД с.Петърч. 

2. Допълнителни документи с вх. № 08-00-21/2/20.03.2015 г. в 11:19 часа ,към оферта № 

08-00-21/2 от 12.03.2015 г на «ЕТ. Македония – Иван Даньовски»  гр.София  

3. Допълнителни документи с вх. № 08-00-21/5/21.03.2015 г. в 11:08 часа ,към оферта № 

08-00-21/5 от 12.03.2015 г на «Макрон» ООД  

4. Допълнителни документи с вх. № 08-00-21/1/23.03.2015 г. в 11:42 часа ,към оферта № 

08-00-21/1 от 12.03.2015 г на «Ес Енд Ди Корпорейшън» ЕООД гр.Пловдив 

Горепосочените и докладвани допълнително представени документи от участниците в 

откритата процедура са постъпили в законово определения срок, удостоверено от регистъра 

на деловодната система и следва да бъдат разгледани. 

II. Комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените 

документи за преценка съответствието на участниците с критериите за подбор, 

определени от Възложителя, на основание чл.68, ал.10 от ЗОП, както следва: 
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1. Документите са представени в запечатан плик, непрозрачен, с ненарушена 

цялост от участника „Криси 2007“ЕООД, с. Петърч, вх. № 08-00-21/6/20.03.2015 г. в 

10:26 часа ,към оферта № 08-00-21/6 от 12.03.2015 г 

Документите съдържат 3 броя номерирани листа, като всичките 3 броя налични листа 

бяха разписани от членовете на комисията. 

Кандидатът „Криси 2007“ЕООД, с. Петърч в придружително писмо е представил 

документи по чл.68, ал 9 от ЗОП, за отстраняване на несъответствията в Плик № 1 

“Документи за подбор” на офертата си, както следва: 

- Заверено копие на образец на търговски документ; 

- Заверено копие на попълнен образец на търговски документ, съдържащ 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; количество; производител; наименование, адрес, ветеринарен 

регистрационен номер/за храните от животински произход/ и регистрационен 

номер/за храните от неживотински произход/; доставчик – наименование, адрес 

ветеринарен регистрационен и регистрационен номер; № на транспортно средство; 

предал: - подпис и печат/управител или упълномощен представител на фирмата 

издала документа/. 

Представените изисквания на комисията в Протокол № 1 и 1.1 по отношение на 

кандидата и офертата му е: 

Указание: Да бъде представен образец на документ, удостоверяващ произхода на храната, 

издаден от обекта на произход, съгласно „Технически спецификации и изисквания към 

изпълнението“ 

Изпълнение на изискванията на основание чл. 68, ал.9: Заверено копие на попълнен 

образец на търговски документ, съдържащ 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 срок на минимална трайност; количество; производител; наименование, 

адрес, ветеринарен регистрационен номер/за храните от животински произход/ и 

регистрационен номер/за храните от неживотински произход/; доставчик – наименование, 

адрес ветеринарен регистрационен и регистрационен номер; № на транспортно средство; 

предал: - подпис и печат/управител или упълномощен представител на фирмата издала 

документа/ 

На основание извършената цялостна проверка на всички представени в Плик № 1 

документи, и допълнително представените документи за отстраняване на констатираните 

несъответствия в Протокол 1 и 1.1 от работата на комисията, осъщественият анализ на 

документите в офертата на „Криси 2007“ЕООД, по отношение изискванията към Плик № 1 

“Документи за подбор” и установеното съответствие на предложението на кандидата „Криси 

2007“ЕООД с. Петърч с оферта № 08-00-21/6 от 12.03.2015 г., с изискванията на 

Възложителя по отношение на информацията в Плик № 1, както и удостовереното 

съответствие  на участника с критериите за подбор, поставени от Възложителя, а именно 
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доказано изпълнение на минималните изисквания за технически възможности от кандидата 

за изпълнение на поръчката, комисията еденодушно взе следните 

РЕШЕНИЯ: 

1.Допуска за участие в откритата процедура за етап “Разглеждане на предложението в Плик 

№ 2 на техническото предложение за обособена позиция 1” от офертата на участник „Криси 

2007“ЕООД, с.Петърч с оферта № 08-00-21/6 от 12.03.2015 г. за установяване на 

изискванията на Възложителя по чл.69а,ал.2, т.1 от ЗОП. 

2.Допуска за участие в откритата процедура за етап “Разглеждане на предложението в Плик 

№ 2 на техническото предложение за обособена позиция 2” от офертата на участник „Криси 

2007“ЕООД с.Петърч с оферта № 08-00-21/6 от 12.03.2015 г. за установяване на изискванията 

на Възложителя по чл.69а,ал.2, т.1 от ЗОП. 

 

2. Документите са представени в PVC джоб, прозрачен, от участника 

ЕТ„Македония – Иван Даньовски“ гр. София, вх. № 08-00-21/2/20.03.2015 г. в 11:19 часа 

,към оферта № 08-00-21/2 от 12.03.2015 г 

Документите съдържат 4 броя неномерирани листа, като всичките 4 броя налични листа 

бяха подписани от членовете на комисията. 

Кандидатът ЕТ„Македония – Иван Даньовски“ гр. София в придружително писмо е 

представил документи по чл.68, ал 9 от ЗОП, за отстраняване на несъответствията в Плик № 

1 “Документи за подбор” на офертата си, както следва: 

- Списък - Декларация - списък за техническо оборудване за изпълнение на поръчката 

от управителя на ЕТ. „МАКЕДОНИЯ ИВАН ДАНЬОВСКИ»– Иван Даньовски - 

Образец №8 – 14 бр. МПС, с данни за конкретно техническо оборудване. 

Представените изисквания на комисията в Протокол № 1 и 1.1 по отношение на 

кандидата и офертата му е: 

Указание: 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. 

Изпълнение на изискванията на основание чл. 68, ал.9: Представен е Списък - 

Декларация - списък за техническо оборудване за изпълнение на поръчката от управителя на 

ЕТ. „МАКЕДОНИЯ ИВАН ДАНЬОВСКИ»– Иван Даньовски - Образец №8 – 14 бр. МПС, с 

данни за конкретно техническо оборудване, както следва: 

1. МПС с pег. № СА 1042 РТ; Нисан Примастер;нехладилен, удостоверение за регистрация 

№ 5860/19.02.2013г.  

2. МПС с pег. № СА2517АМ; Мерцедес Вито 110CDI; нехладилен, удостоверение за 

регистрация 3619/28.11.2011г. 

3. МПС с pег. № СА 6610 КР; Мерцедес Вито 111; нехладилен, удостоверение за 

регистрация 3620/28.11.2011г.  

4. МПС с pег. № СО 0439 РС; Форд Транзит; нехладилен, удостоверение за регистрация 

3615/28.11.2011г.  
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5. МПС с pег. № СА8352 РВ; Пежо Партнер; нехладилен, удостоверение за регистрация 

3581/20.02.2013г. 

6. МПС с pег. № СА2646ВМ; Пежо Партнер ; нехладилен, удостоверение за регистрация 

3616/28.11.2011г.  

7. МПС с pег. № СА2890 НК; Ситроен Джъмпер; хладилен, удостоверение за регистрация 

5859/19.02.2013г. 

8. МПС с pег. № СА 8596 ХВ; Ситроен Джъмпер; хладилен, удостоверение за регистрация 

№ 6810/10.02.2014г.   

9. МПС с pег. № СА 0795 ХК; Ивеко 35С12; хладилен, удостоверение за регистрация № 

6812/10.02.2014г.  

10. МПС с pег. № СА0049АВ; Пежо Боксер 350; хладилен, удостоверение за регистрация 

3618/28.11.2011г.  

11. МПС с pег. № СА2437 МН; Пежо Боксер 350;  хладилен, удостоверение за регистрация 

3188/01.08.2011г.  

12. МПС с pег. № СА2763КА; Тойота Хайес; хладилен, удостоверение за регистрация 

3623/28.11.2011г.  

13. МПС с pег. № СА7590ММ; Фолксваген Кади; хладилен, удостоверение за регистрация 

3622/28.11.2011г.  

14. МПС с pег. № СА6895ВТ; Пежо Боксер; хладилен, удостоверение за регистрация 

3189/28.11.2011г.  

 

 На основание извършената цялостна проверка на всички представени в Плик № 1 

документи и допълнително представените документи за отстраняване на констатираните 

несъответствия в Протокол 1 и 1.1 от работата на комисията, осъщественият анализ на 

документи в офертата на ЕТ„Македония – Иван Даньовски“, по отношение изискванията към 

Плик № 1 “Документи за подбор” и установеното съответствие на предложението на 

кандидата ЕТ„Македония – Иван Даньовски“ гр. София с оферта № 08-00-21/2 от 12.03.2015 

г., с изискванията на Възложителя по отношение на информацията в Плик № 1, както и 

удостовереното съответствие  на участника с критериите за подбор, поставени от 

Възложителя, а именно доказано изпълнение на минималните изисквания за технически 

възможности от кандидата за изпълнение на поръчката, комисията единодушно взе следните 

РЕШЕНИЯ: 

1.Допуска за участие в откритата процедура за етап “Разглеждане на предложението в Плик 

№ 2 на техническото предложение за обособена позиция 1” от офертата на участник 

ЕТ„Македония – Иван Даньовски“София с оферта № 08-00-21/2 от 12.03.2015 г. за 

установяване на изискванията на Възложителя по чл.69а,ал.2, т.1 от ЗОП. 

2.Допуска за участие в откритата процедура за етап “Разглеждане на предложението в Плик 

№ 2 на техническото предложение за обособена позиция 2” от офертата на участник 

ЕТ„Македония – Иван Даньовски“София с оферта № 08-00-21/2 от 12.03.2015 г. за 

установяване на изискванията на Възложителя по чл.69а,ал.2, т.1 от ЗОП. 
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3. Документите са представени в запечатан плик, непрозрачен, с ненарушена 

цялост от участника „Макрон“ ООД, гр. София, вх. № 08-00-21/5/21.03.2015 г. в 11:18 

часа ,към оферта № 08-00-21/1 от 12.03.2015 г 

Документите съдържат 2(два) броя неномерирани листа и 3 (три) броя електрони 

носители(дискове), като всичките 2(два) броя налични листа бяха разписани от членовете на 

комисията. 

Кандидатът „Макрон“ ООД, гр. София в придружително писмо е представил документи 

по чл.68, ал 9 от ЗОП, за отстраняване на несъответствията в Плик № 1 “Документи за 

подбор” на офертата си, както следва: 

- Примерен образец на документ, удостоверяващ произхода на храната; 

- Електронен носител(диск), които съдържа файл в PDF формат,  на който са сканирани 

всички документи представени в плик №1 "Документи за подбор"; 

- Електронен носител(диск), които съдържа файл в PDF формат,  на който са сканирани 

всички документи представени в плик №2 "Предложение за изпълнение на поръчката" 

за обособена позиция  №1; 

- Електронен носител(диск), които съдържа файл в PDF формат,  на който са сканирани 

всички документи представени в плик №2 "Предложение за изпълнение на поръчката" 

за обособена позиция  №2; 

Представените изисквания на комисията в Протокол № 1 и 1.1 по отношение на 

кандидата и офертата му е: 

Указания: Да бъде представен образец на документ, удостоверяващ произхода на храната, 

издаден от обекта на произход, съгласно „Технически спецификации и изисквания към 

изпълнението“. 

Изпълнение на изискванията на основание чл. 68, ал.9: Представен примерен образец на 

документ, удостоверяващ произхода на храната (търговски документ), съдържащ 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/ 

 

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". 

Изпълнение на изискванията на основание чл. 68, ал.9: Представен електронен 

носител(диск), които съдържа файл в PDF формат, на който са сканирани всички документи 

представени в плик №1 "Документи за подбор". 
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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. 

Изпълнение на изискванията на основание чл. 68, ал.9: Не е представено 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. 

 

Комисията констатира, че допълнително са представени документи, извън изисканите на 

основание чл.68, ал.8 от ЗОП , а именно: 

- Електронен носител(диск), които съдържа файл в PDF формат, на който са сканирани 

всички документи, представени в плик №2 "Предложение за изпълнение на поръчката" за 

обособена позиция  №1 

- Електронен носител(диск), които съдържа файл в PDF формат, на който са сканирани 

всички документи, представени в плик №2 "Предложение за изпълнение на поръчката" за 

обособена позиция  №2 

За документите, които са представени от участника извън изискваните с Протокол 1 и1.1, 

на основание чл.68, ал.8 от ЗОП, комисията стига до заключението, че горепосочените 

електронни носители(дискове), не са относими към този етап на работата на комисията. 

След направената проверка и анализ на представените в Плик № 1 документи, и 

допълнително представените документи за отстраняване на констатираните несъответствия в 

Протокол 1 и 1.1 от работата на комисията, в офертата на „Макрон“ ООД гр. София, по 

отношение изискванията към Плик № 1 “Документи за подбор” , комисията констатира, че 

участникът не е представил в допълнителните документи - 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, което му е изискано на основание 

чл. 68, ал.8 от ЗОП. С оглед на горепосочената констатация, е осъществен прецизен контрол 

за изпълнение на специфичните изисквания за възложителя от Обявлението – Раздел III 2.1) 

т.1.5 (стр.7) и от Документацията – Раздел VII, т.2.2 на стр.25 за наличието 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), които 

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.  

От представеното заверено копие на удостоверение № 24651/30.01.2014 г. за обект: 

СКЛАД ЗА ТЪРГОВИЯ С ХРАНИ на името на участника „Макрон" ООД  е видно, че 

включва следните групи храни - буква “а”,“б”,“в”,“г”,“д”,“е”,“ж”,“з”,“и” 
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,“к”,“л”,“м”,“н”,“о”,“р”,“с”,“т”,“у”и “ф”, съгласно параграф 1, т.12 от ЗХ (стр.10-11 от 

офертата), но изискването на Възложителя е удостоверението да обхваща всички групи 

храни по обособени позиции, съгласно техническата спецификация. 

Видно от документацията Раздел III Технически спецификации и изисквания към 

изпълнението, т.2  групите храни  включени в обособените позиции, както следва: 

- за първа обособена позиция(стр.8 - 14) - групи храни – буква “а”,“б”,“в”,“г”,“д”, “е”, 

“ж”,“з”,“и”,“к”,“л”,“м”,“н”,“о”,“р”,“с” и “у”; 

- за втора обособена позиция(стр.14 - 17) - групи храни - буква “а”,“б”,“в”,“г”,“д”,“е”, 

“ж”,“з”,“и”,“к”,“л”,“м”,“н”,“о”,“п“, “р”,“с” и “у”; 

Комисията констатира, че в представеното заверено копие на удостоверения по чл.12 

от Закона за храните, № 24651/30.01.2014 г. за обект: СКЛАД ЗА ТЪРГОВИЯ С ХРАНИ на 

името на участника „Макрон" ООД, липсва група храни от буквата „п“ – пиво, вина и 

високоалкохолни напитки”, каквито са изискванията на Възложителя за обособена позиция 

2. 

След анализа за установяване на съответствието на участника с критериите за подбор, 

поставени от Възложителя, както и доказано частично изпълнението на минималните 

изисквания за технически възможности от кандидата за изпълнение на поръчката, комисията 

единодушно взе следните 

РЕШЕНИЯ: 

1.Допуска за участие в откритата процедура за етап “Разглеждане на предложението в Плик 

№ 2 на техническото предложение за обособена позиция 1” от офертата на участник 

„Макрон“ ООД, гр. София с оферта № 08-00-21/5 от 12.03.2015 г. за установяване на 

изискванията на Възложителя по чл.69а,ал.2, т.1 от ЗОП. 

2.На основание чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП предлага за отстраняване за обособена позиция 2 

от открита процедура с уникален № 00035-2015-0001,  участник “Макрон”ООД гр.София с 

оферта № 08-00-21/5 от 12.03.2015 г., със следните мотиви: 

В т.1.5 на Раздел III 2.1) „Изисквания към кандидатите или участниците, включително 

за вписването им в професионални или търговски регистри“ от Обявлението (стр.7) и в  т.2.2 

от Раздел VII „Изисквания и доказателство за финансовото и икономическото  състояние и 

техническите възможности“ от Документацията (стр.25), Възложителят е поставил 

изискването участниците да имат 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), които 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.  

Като доказателство за съответствието на участниците с това изискване, в т.1.5 от 

Раздел XI „Съдържание на офертата“ възложителят е посочил , „ за доказване изпълението 
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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.» 

В подадената от „Макрон“ООД оферта не е предствено изискуемото доказателство за 

всички групи храни предмет на настоящата поръчка по обособени позиции, съгласно 

техническите спецификации, от представения документ - заверено копие на удостоверения 

по чл.12 от Закона за храните, № 24651/30.01.2014 г. за обект: СКЛАД ЗА ТЪРГОВИЯ С 

ХРАНИ, на името на участника „Макрон" ООД, липсва група храни от буквата „п“ – пиво, 

вина и високоалкохолни напитки”, каквото е изискването на възложителя за втора обособена 

позиция, поради което, съгласно изискванията на чл.68, ал.8 и ал.9 от ЗОП, с протокол 1 и 

1.1, комисията е изискала от учасника да представи 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. В поставеният от комисията срок 

- 5 работни дни след получаването  на протокола, участникът е представил допълнително 

документи за отстраняване на констатираните несъответствия в Протокол 1 и 1.1 от работата 

на комисията, но липсва удостоверение по чл.12 от ЗХ, което да включва група храни от 

буквата „п“ – пиво, вина и високоалкохолни напитки”, каквото е изискването на възложителя 

за втора обособена позиция, поради което е установеното несъответствие с предварително 

обявените от Възложителя условия за подбор. 

3.На основание чл.69а, ал.1 от ЗОП, пликът с цената от оферта № 08-00-21/5 от 12.03.2015 г. 

на участникът “Макрон”ООД гр.София , чиято оферта на отговаря на изискванията на 

възложителя за обособена позиция 2, не се отваря. 

4. Документите са представени в запечатан плик, непрозрачен, с ненарушена 

цялост от участника „Ес енд Ди Корпорейшън“ЕООД, гр. Пловдив, вх. № 08-00-

21/1/23.03.2015 г. в 11:43 часа ,към оферта № 08-00-21/1 от 12.03.2015 г 

Документите съдържат 5(пет) броя неномерирани листа, като всичките 5(пет) броя 

налични листа бяха разписани от членовете на комисията. 

Кандидатът „Ес енд Ди Корпорейшън“ЕООД, гр. Пловдив в придружително писмо е 

представил документи по чл.68, ал 9 от ЗОП, за отстраняване на несъответствията в Плик № 

1 “Документи за подбор” на офертата си, както следва: 

 - платежно нареждане, удостоверяващо внесената по сметка на Възложителя гаранция за 

участие по обособена позиция № 1 в размер на 1080,00 лв.; 



Страница 11 от 22 

 

- платежно нареждане, удостоверяващо внесената по сметка на Възложителя гаранция за 

участие по обособена позиция № 2 в размер на 205,00 лв.; 

 - образци на търговски документи, коите се представят при извършване на доставките 

Представените изисквания на комисията в Протокол № 1 и 1.1 по отношение на 

кандидата и офертата му е: 

Указание: Да бъде представен образец на документ, удостоверяващ произхода на храната, 

издаден от обекта на произход, съгласно „Технически спецификации и изисквания към 

изпълнението“ 

Изпълнение на изискванията на основание чл. 68, ал.9: Заверено копие на попълнен 

образец на търговски документ, съдържащ 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; количество; производител; наименование, 

адрес, ветеринарен регистрационен номер/за храните от животински произход/ и 

регистрационен номер/за храните от неживотински произход/; доставчик – наименование, 

адрес ветеринарен регистрационен и регистрационен номер; № на транспортно средство; 

предал: - подпис и печат/управител или упълномощен представител на фирмата издала 

документа/ 

Указания: Да бъдат представени вносни бележки(платежни нареждания) или неотменимии 

безусловни банкови гаранции в оригинал, в полза на Община Костинброд, покриващи срока 

на валидност на офертата за двете обособени позиции. 

Изпълнение на изискванията на основание чл. 68, ал.9:  

1. Платежно нареждане, удостоверяващо внесената по сметка на Възложителя гаранция за 

участие по обособена позиция № 1, в размер на 1080,00 лв., на 19.03.2015г. 

2.Платежно нареждане, удостоверяващо внесената по сметка на Възложителя гаранция за 

участие по обособена позиция № 2, в размер на 205,00 лв., на 19.03.2015 г. 

 Видно от Протокол 1 и 1.1, комисията назначена от Възложителя е констатирала 

липсата на гаранциите за участие при проверка на документите в Плик № 1 от офертата на 

„Ес енд Ди Корпорейшън“ЕООД, гр. Пловдив  и е поискала представянето им на основание 

чл.68, ал8 от ЗОП в 5-дневен срок. Участникът е представил платежните нареждания със 

съответните суми в указания срок, т.е. е изпълнено своевременно изискването на 

Възложителя за предствяне на гаранция за участие. Комисията, позовавайки се на основание 

чл.24, ал.5 от ППЗОП, а именно: „Документите, които участниците представят по чл.68, ал.9 

от ЗОП, могат да удостоверят и факти, настъпили след крайния срок за подаване на 

оферти“(Решение № 921/2014 на КЗК) приема представените гаранции за участие от 

участника „Ес енд Ди Корпорейшън“ЕООД, гр. Пловдив. 

На основание извършената цялостна проверка на всички представени в Плик № 1 

документи и допълнително представените документи за отстраняване на констатираните 

несъответствия в Протокол 1 и 1.1 от работата на комисията, осъщественият анализ на 

документите в офертата на „Ес енд Ди Корпорейшън“ЕООД, по отношение изискванията 

към Плик № 1 “Документи за подбор” и установеното съответствие на предложението на 

кандидата „Ес енд Ди Корпорейшън“ЕООД“, гр. Пловдив с оферта № 08-00-21/1 от 
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12.03.2015 г., с изискванията на Възложителя по отношение на информацията в Плик № 1, 

както и удостовереното съответствие  на участника с критериите за подбор, поставени от 

Възложителя, а именно доказано изпълнение на минималните изисквания за технически 

възможности от кандидата за изпълнение на поръчката, комисията единодушно взе следните 

 

РЕШЕНИЯ: 

1.Допуска за участие в откритата процедура за етап “Разглеждане на предложението в Плик 

№ 2 на техническото предложение за обособена позиция 1” от офертата на участник „Ес енд 

Ди Корпорейшън“ЕООД Пловдив с оферта № 08-00-21/1 от 12.03.2015 г. за установяване на 

изискванията на Възложителя по чл.69а,ал.2, т.1 от ЗОП. 

2.Допуска за участие в откритата процедура за етап “Разглеждане на предложението в Плик 

№ 2 на техническото предложение за обособена позиция 2” от офертата на участник „Ес енд 

Ди Корпорейшън“ЕООД София с оферта № 08-00-21/1 от 12.03.2015 г. за установяване на 

изискванията на Възложителя по чл.69а,ал.2, т.1 от ЗОП. 

 

III. Комисията пристъпва към обсъждане на офертите на участниците които не са 

представили  допълнително изисканите 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, на основание чл.68, 

ал.9 от ЗОП, както следва: 

1. «БЪЛГАРИЯ СЪРВИЗ» ЕООД - гр.София, Оферта № 08-00-21/3 от 12.03.2015 г.., 

подадена в 13,07ч. Офертата е подадена от «България сървиз» 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 

С Протокол  № 1 и № 1.1 от 13.03.2015 г. комисията е удостоверила разглеждането на 

документите в Плик № 1 на участника“ България сървиз“ ЕООД за съответствието му с 

критериите за подбор. Констатациите са идентифицирани и са сравнени с изискванията на 

Възложителя, като за „България сървиз“ ЕООД са посочени конкретните несъответствия, 

посочени с позоваване на конкретни изисквания на Възложителя от утвърдената 

документация и обявлението на поръчката и указания за представяне на документите, с 

представянето на които, би се отстранило несъответствието. 

Протоколи  № 1 и № 1.1 от 13.03.2015 година е изпратен до „България сървиз“ ЕООД,  на 

основание чл.68, ал.8 от ЗОП, чрез куриерска услуга с пратка 113443021/17.03.2015г. Видно 

от обратната разписка към пратка 113443021/17.03.2015 г. участникът е получил Протоколи  

№ 1 и № 1.1 на 18.03.2015 г.. Съгласно  чл.68, ал.9 от ЗОП, в срок от пет работни дни, от 

получаване на изпратения им по куриер Протокол 1 и 1.1, участникът „БЪЛГАРИЯ 

СЪРВИЗ“ ЕООД е трябвало да представи документите, с представянето на които, биха се 

отстранили несъответствията, които са констатирани от комисията. Срокът от 5 работни дни 

е изтекъл на 24.03.2015 година. Видно от входящия деловоден регистър на Възложителя за 
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допълнително предствени документи за открита процедура по ЗОП с уникален № 00035-

2015-0001 в регистъра на АОП, който съдържа вх №, дата и отразен часът на постъпване на 

документите, до 17:00 на 24.03.2015 година не са постъпили допълнителни документи за 

отстраняване на несъответствието от учасника „България сървиз“ ЕООД.  

Констатираните несъответствия в Плик 1 „Документи  за подбор“ от оферта № 08-00-21/3 

от 12.03.2015 г на участника „България сървиз“ ЕООД и посочените указания за представяне 

на допълнителни документи са описанини в Протокол 1.1, както следва: 

1. Изисквания на Възложителя: 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“ 

4. Указания: Да бъде представен образец на документ, удостоверяващ произхода на храната, 

издаден от обекта на произход, съгласно „Технически спецификации и изисквания към 

изпълнението“ 

5. Изпълнение на изискванията на основание чл. 68, ал.9: Не е представен образец на 

документ, удостоверяващ произхода на храната, издаден от обекта на произход, съгласно 

„Технически спецификации и изисквания към изпълнението“ 

 На база констатираното в горепосочената точка 5 от комисията и изскването на 

Възложителя за представяне на образец на документ, удостоверяващ произхода на храната, 

издаден от обекта на произход, съгласно „Технически спецификации и изисквания към 

изпълнението“, указано в стр.8 от Документацията - Раздел III, „Технически спецификации и 

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

качество“, подточка 13, комисията прави заключение: тъй като възложителя не е указал 

изрично в кой от двата плика, а именно Плик №1 „Документи за подбор“ или Плик № 2 

„Предложение за изпълнение на поръчката“ да бъде представен документа - образец на 

документ, удостоверяващ произхода на храната, издаден от обекта на произход, съгласно 

„Технически спецификации и изисквания към изпълнението“, комисията приема, че 
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документа може да бъде представен от участника в пликове № 2 „Предложение за 

изпълнение на поръчката“ за двете обособени позици. 

 

1. Изисквания на Възложителя: 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, издадено на основание чл.12, от Закона за храните от  Областна дирекция 

по безопасност на храните(ОДБХ), което 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 № 

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. 

5. Изпълнение на изискванията на основание чл. 68, ал.9: Не е предствано 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 Възложителя: За участие в процедурата, всеки участник следва да докаже 

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

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

офертата, на общи стойности, както следва: 

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

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

ДДС. 

За участник кандидатстващ за двете обособени позиции, изискването се прилага 

кумулативно. «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 Удостоверения/ Референции 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. 

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. 

5. Изпълнение на изискванията на основание чл. 68, ал.9: Не са представени разяснения 

за разликите относно декларираните данни и информацията налична в публикуваните ГФО 

за 2012 и 2013 в Търговския регистър. 

 

На основание извършената цялостна проверка на всички представени в Плик № 1 

документи и липсата на допълнително представените документи за отстраняване на 

констатираните несъответствия в Протокол 1 и 1.1 от работата на комисията и 

осъщественият анализ на документи в офертата на “България сървиз“ ЕООД, по отношение 

изискванията към Плик № 1 “Документи за подбор” ,комисията единодушно взе следното 
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РЕШЕНИЕ: 

1.На основание чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП предлага за отстраняване за двете обособени 

позиция от открита процедура с уникален № 00035-2015-0001,  участник “България сървиз“ 

ЕООД гр.София с оферта № 08-00-21/3 от 12.03.2015 г., със следните мотиви: 

 

В т.1.5 на Раздел III 2.1) „Изисквания към кандидатите или участниците, 

включително за вписването им в професионални или търговски регистри“ от Обявлението 

(стр.7) и в  т.2.2 от Раздел VII „Изисквания и доказателство за финансовото и 

икономическото  състояние и техническите възможности“ от Документацията (стр.25) 

Възложителят е поставил изискването участниците да имат 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), което 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.  

Като доказателство за съответствието на участниците с това изискване, в т.1.5 от 

Раздел XI „Съдържание на офертата“ Възложителят е посочил ,„ за доказване изпълнението 

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,) което 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.» 

В подадената от “България сървиз“ ЕООД оферта не е предствено изискуемото 
доказателство за всички групи храни, предмет на настоящата поръчка по обособени позиции, 
съгласно техническите спецификации. От представените документи - заверени копия на 
удостоверения по чл.12 от Закона за храните, № 31921/26.02.2015 г. и № 16562/24.01.2013 г. 
на името на участника “България сървиз“ ЕООД липсват групите храни от буквите „п“ – 
пиво, вина и високоалкохолни напитки, “л” – ядкови плодове и маслодайни семена и „у“ – 
други храни, каквото е изискването на Възложителя за двете обособени позиции, поради 
което, съгласно изискванията на чл.68, ал.8 и ал.9 от ЗОП, с протокол 1 и 1.1, комисията е 
изискала от учасника да представи 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. В посоченият от комисията срок от 5 работни дни, 
след получаването  на протокола, участникът не е представил допълнително документи за 
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отстраняване на констатираните несъответствия в Протокол 1 и 1.1 от работата на 
комисията, поради което е установено несъответствие с предварително обявените от 
възложителя условия за подбор.  

2.На основание чл.69а, ал.1 от ЗОП, пликовете с цената от оферта № 08-00-21/3 от 12.03.2015 
г. на участника “България сървиз“ ЕООД, гр.София , чиято оферта не отговаря на 
изискванията на Възложителя, не се отварят. 

 

2. «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 
 

С Протокол  № 1 и № 1.1 от 13.03.2015 г. комисията е удостоверила разглеждането на 

документите в Плик № 1 на участника “Аллур“ ООД за съответствието му с критериите за 

подбор. Констатациите са идентифицирани и са сравнени с изискванията на Възложителя. За 

“АЛЛУР“ ООД са посочени конкретните несъответствия с позоваване на конкретни 

изисквания на Възложителя от утвърдената документация и обявлението на поръчката, както  

и указанията за представяне на документите, с представянето на които, биха се отстранили 

несъответствията. 

Протоколи  № 1 и № 1.1 от 13.03.2015 година е изпратен до “Аллур“ ООД,  на основание 

чл.68, ал.8 от ЗОП, чрез куриерска услуга с пратка 113443166/17.03.2015г. Видно от 

обратната разписка ъм пратка 113443166/17.03.2015 г.,  участникът е получил Протоколи  № 

1 и № 1.1 на 18.03.2015 г.. Съгласно  чл.68, ал.9 от ЗОП, в срок от пет работни дни, от 

получаване на изпратеният им по куриер Протокол 1 и 1.1, участникът „Аллур“ ООД е 

трябвало да представи документите, с представянето на които, биха се отстранили 

несъответствията, констатирани от комисията. Срокът от 5 работни дни е изтекъл на 

24.03.2015 година. Видно от входящия деловоден регистър на Възложителя за допълнително 

предствени документи за открита процедура по ЗОП с уникален № 00035-2015-0001 в 

регистъра на АОП, който съдържа вх №, дата и отразен ,часът на постъпване на документите, 

до 17:00 на 24.03.2015 година не са постъпили допълнителни документи за отстраняване на 

несъответствието от учасника “Аллур“ ООД.  

Констатираните несъответствия в Плик 1 „Документи  за подбор“ от оферта № 08-00-21/4 

от 12.03.2015 г на участника “Аллур“ ООД и посочените указания за представяне на 

допълнителни документи са описанини в Протокол 1.1, както следва: 

1. Изисквания на Възложителя: 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 учрежденията, описани в настоящата 

поръчка. 

Документът за произход/търговски документ/ трябва да съдържа минимум 

следната информация: пореден номер(№), дата и място на издаване, наименование и адрес 
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на управление на фирмата, издала документа; получател – име и адрес; вид и наименование 

на храната; партиден номер(L) на храната; срок на трайност/или срок 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“ 

5. Изпълнение на изискванията на основание чл. 68, ал.9: Не е предстван образец на 

документ, удостоверяващ произхода на храната, издаден от обекта на произход, съгласно 

„Технически спецификации и изисквания към изпълнението“ 

На база констатираното в горепосочената точка 5 от комисията и изискването на 

Възложителя за представяне на образец на документ, удостоверяващ произхода на храната, 

издаден от обекта на произход, съгласно „Технически спецификации и изисквания към 

изпълнението“ указано в стр.8 от Документацията - Раздел III, „Технически спецификации и 

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

качество“, подточка 13, комисията прави извода, че тъй като Възложителят не е указал 

изрично в кой от двата плика, а именно Плик №1 „Документи за подбор“ или Плик № 2 

„Предложение за изпълнение на поръчката“ да бъде представен документа - образец на 

документ, удостоверяващ произхода на храната, издаден от обекта на произход, съгласно 

„Технически спецификации и изисквания към изпълнението“, комисията приема, че 

документът може да бъде представен от участника в пликове № 2 „Предложение за 

изпълнение на поръчката“ за двете обособени позиции. 

 

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

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

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

офертата, на общи стойности, както 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, кандидатстващ за двете обособени позиции, изискването се прилага 

кумулативно. «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 
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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 Удостоверения/ Референции 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; 
 - Заверено копие на удостоверение за добро изпълнение с изх.номер РД 7000-
1/05.01.2015 издадено от Столична община, район Младост; 

- Заверено копие на удостоверение за добро изпълнение с изх.номер 05/07.01.2015 
издадено от ОДЗ 28“Ян Бибиян“, гр. София; 

3. Констатация: Частично съответствие на изискванията – само за втора обособена позиция, 

поради 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 207723,43 лв. придружени с удостоверение, издадено от получателя 

или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана 

информация за доставката, за да се покрият условията на Възложителя за двете обособени 

позиции. 

5. Изпълнение на изискванията на основание чл. 68, ал.9: Не са представени 

допълнително доказателства за изпълнени договори на стойност, не по-малко от 207723,43 

лв., придружени с удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или 

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

да се покрият условията на Възложителя за двете обособени позиции. 

 

На основание извършената цялостна проверка на всички представени в Плик № 1 

документи и  липсата на допълнително представените документи за отстраняване на 

констатираните несъответствия в Протокол 1 и 1.1 от работата на комисията, осъщественият 

анализ на документи в офертата на “Аллур“ ООД, по отношение изискванията към Плик № 1 

“Документи за подбор” ,комисията единодушно взе следните 

РЕШЕНИЯ: 

1.На основание чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП предлага за отстраняване за първа обособена 

позиция от открита процедура с уникален № 00035-2015-0001,  участник “АЛЛУР“ ООД 

гр.София с оферта № 08-00-21/4 от 12.03.2015 г., със следните мотиви: 

 В  Раздел III 2.3) „Технически възможности“ от Обявлението (стр.8) и в  т.2.1 от 

Раздел VII „Изисквания и доказателство за финансовото и икономическото  състояние и 

техническите възможности“ от Документацията (стр.25), Възложителят е поставил 

изискването, че за участие в процедурата, всеки участник следва да докаже изпълнение на 

доставки, които са еднакви или сходни* с предмета на настоящата обществена поръчка, през 

последните три години, считано от датата на подаване на офертата, на общи стойности, както 

следва: 
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- 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 
кумулативно. «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. 

 

В подадената от „АЛЛУР“ООД оферта е представен 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 Удостоверения/ Референции 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; 
 - Заверено копие на удостоверение за добро изпълнение с изх.номер РД 7000-
1/05.01.2015 издадено от Столична община, район Младост; 

- Заверено копие на удостоверение за добро изпълнение с изх.номер 05/07.01.2015 
издадено от ОДЗ 28“Ян Бибиян“; гр. София. 

Комисията констатира, че общата стойност на изпълнените договори е в размер на 49 
276,57лв. без ДДС което не покрива изискването на Възложителя за двете обособени 
позиции. Съгласно изискванията на чл.68, ал.8 и ал.9 от ЗОП, с протокол 1 и 1.1, комисията е 
изискала от участника да представи допълнително доказателства за изпълнени договори на 
стойност, не по-малко от 207000, 00 лв. придружени с удостоверения, издадени от получателя или от 
компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за 
доставките, за да се покрият условията на Възложителя за двете обособени позиции. В посочения  
от комисията срок от 5 работни дни след получаването на протокола, участникът не е 
представил допълнително документи за отстраняване на констатираните несъответствия в 
Протокол 1 и 1.1 от работата на комисията, поради което е установено несъответствие с 
предварително обявените от Възложителя условия за подбор за обособена позиция 1. 

2.На основание чл.69а, ал.1 от ЗОП, плик № 3 „Предлагана цена“ за обособена позиция № 1 
от оферта № 08-00-21/4 от 12.03.2015 г. на участника “Аллур“ ООД  гр.София , чиято оферта 
не отговаря на изискванията на Възложителя за обособена позиция № 1, да не се отваря. 

3. Допуска за участие в откритата процедура за етап “Разглеждане на предложението в Плик 

№ 2 на техническото предложение за обособена позиция 2” от офертата на участник „ 

Аллур“ ООД, гр.София с оферта № 08-00-21/4 от 12.03.2015 г. за установяване на 

изискванията на Възложителя по чл.69а,ал.2, т.1 от ЗОП. 

 

След осъщественото разглеждане и оценка на допълнително представените документи 

и съответствие на участниците с критериите за подбор, взетите решения и направените 

предложения, се състави списък на допуснатите участници и списък на предложените за 
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отстраняване от открита процедура, с мотиви, подробно изложени при разглеждане и оценка 

на представените оферти за всеки учасник, както следва: 

 Допуснати участници в открита процедура с уникален № 00035-2015-0001 в регистъра 

на АОП представили оферти, съответстващи с определените от Възложителя критерии за 

подбор за всяка обособена позиция, по реда на подадените оферти: 

За обособена позиция 1: 

1. «Ес Енд Ди Корпорейшън» ЕООД гр.Пловдив, с оферта № 08-00-21/1 от 12.03.2015 г.  

2. «ЕТ. Македония – Иван Даньовски»  гр.София, с оферта № 08-00-21/2 от 12.03.2015 г.  

3. «Макрон» ООД - гр.София, с оферта № 08-00-21/5 от 12.03.2015 г.  

4. «Криси 2007»ЕООД с.Петърч, с оферта № 08-00-21/6 от 12.03.2015 г.  

 

За обособена позиция 2: 

1. «Ес Енд Ди Корпорейшън» ЕООД гр.Пловдив, с оферта № 08-00-21/1 от 12.03.2015 г.  

2. «ЕТ. Македония – Иван Даньовски»  гр.София, с оферта № 08-00-21/2 от 12.03.2015 г.  

3. «Аллур» ООД - гр.София, с оферта № 08-00-21/4 от 12.03.2015 г.  

4. «Криси 2007»ЕООД с.Петърч, с оферта № 08-00-21/6 от 12.03.2015 г.  

 

Предлижени за отстраняване, участници в открита процедура с уникален № 00035-2015-

0001 в регистъра на АОП поради несъответствие на участниците и представените от тях 

оферти с  критерии за подбор за всяка обособена позиция, по реда на подадените оферти: 

За обособена позиция 1: 

1. «България Сървиз» ЕООД гр. София, с оферта № 08-00-21/3 от 12.03.2015 г.  

2. «Аллур» ООД - гр.София, с оферта № 08-00-21/4 от 12.03.2015 г.  

 

За обособена позиция 2: 

1. «България Сървиз» ЕООД гр. София, с оферта № 08-00-21/3 от 12.03.2015 г.  

2.  «Макрон» ООД  гр.София, с оферта № 08-00-21/5 от 12.03.2015 г.  

 

 С така осъществените действия, надлежно протоколирани, завърши етапа от работата 

на комисията по разглеждане на допълнително представените документи, въз основа 

Протокол 1 и 1.1, относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени 

от Възложителя при откриването на открита процедура по ЗОП с уникален № 00035-2015-

0001 в регистъра на АОП, 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: 
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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 ” с допуск и 
предложения за отстраняване от участие на участници, обосновани с анализи и заключения 
от комисията в настоящия протокол от своята работа в закрито заседание. 
 

Етапът от работата на комисията е описан в настоящата част от Протокола, който 
съдържа всичко 22 броя страници, и е подписан от членовете на комисията назначена  със 
Заповед № РД-05-45/13.03.2015 и изменена със Заповед РД-05-54/25.03.2015.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. Яна Иванова:  П  

изпълняващ длъжността «Касиер - Домакин» към ОДЗ «Пролет» 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  Димитрова:   П  

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

 

 

Гр.Костинброд,    Протоколчик:  П  

25.03.2015 г.,17:00 часа    Ангел  Милчев 
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