
ПРОТОКОЛ № 2

Днес, 14.01.2019 г. в 13:30 ч., в сградата на Община Велико Търново в стая 306, 
Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 1 от ППЗОП, назначена със 
Заповед № РД 22-7/03.01.2019 г., на Кмета на Община Велико Търново, продължи 
разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие в обществена поръчка чрез 
провеждане на открита процедура с предмет: „Доставка на хранителни продукти за 
обектите към Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”, разположени 
на територията на Община Велико Търново, по обособени позиции“, Обособена 
позиция № 1: Хляб и хлебни изделия; Обособена позиция № 2: Риба; Обособена 
позиция № 3: Месо и месни произведения; Обособена позиция № 4: Млечни 
произведения; Обособена позиция № 5: Зеленчуци и плодове; Обособена позиция № 
6: Други хранителни и бакалски стоки, варива и яйца; Обособена позиция № 7: 
Консерви“, публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/627, с уникален номер на 
процедурата 00073-2018-0047 в регистъра на АОП и публикувано обявление на дата 
23.11.2018 г. с ГО 879421 в Регистъра на обществените поръчки наАОП

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пенка Игнатова -  Директор на Дирекция „Образование, младежки 
дейности и спорт” в Община Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Надя Петрова - Директор на Дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико 
Търново;
2. Трета Маринова - Юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико 
Търново;
3. Павлинка Калбанова - Главен счетоводител в Дирекция „Образование, младежки 
дейности и спорт” в Община Велико Търново;
4. Юлия Ангелова -  Главен експерт в Дирекция „Образование, младежки дейности и 
спорт” в Община Велико Търново,

Комисията започна да разглежда и анализира представените оферти. Комисията 
по изпълнение на чл. 54, ал.7 от ППЗОП започна обсъждане относно съответствието на 
участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени 
то възложителя.

КОНСТАТАЦИИ ПО ЧЛ. 54, АЛ.8 ОТ ППЗОП, относно липса, непълнота или 
несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или
критериите за подбор

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на представените от 
участниците документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и констатира 
следното:
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I. Относно оферта с вх. № 5300-2795-1/21.12.2018 г. от 13:26 ч. на участника "СТИЛ- 
90" ООД, с ЕИК: 104055828; с адрес: град Лясковец, 5140, ул. „Максим Райкович“, 
№ 29, телефон: 0619 2 2017; 0888 395 606; ел. поща: stil90@mail.bg, лице за контакти
-  Анета Бижева; - участващ за Обособена позиция №7 -  Консерви;

> Участника е представил еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от 
управителя Стефан Стефанов.

При проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, комисията установи, 
че в преписката на участника е посочено, че управителят -  Стефан Стефанов, е вписан 
освен като управител и като съдружник, заедно със Свилен Станчев.

В документацията за обществена поръчка, на стр. 8 и 9, е посочено следното:
„Участниците (обединението; партньорите в обединението; подизпълнителя, 

третото лице) са длъжни да представят в еЕЕДОП необходимата информация 
относно:

- правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си -  посочва 
се в еЕЕДОП в Част II: Информация за икономическия оператор, част А: Информация 
за икономическия оператор, в поле „Име”.

- списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, независимо 
от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат.
Посочва се в еЕЕДОП в Част II: Информация за икономическия оператор, част Б: 
Информация за представителите на икономическия оператор #1; в поле „Ако е 
необходимо, посочете подробна информация за представителството (форми, обхват, 
цел...):”

Представената информация в поле „Ако е необходимо, посочете подробна информация 
за представителството (форми, обхват, цел...):”, трябва да посочва лицата, които 
представляват участника, лицата които са членовете на управителни и надзорни органи 
на участника и други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при 
вземането на решения от тези органи /други лииа със статут, който им позволява да 
влияят пряко върху дейността на предприятието по начин. еквивалентен на този, 
валиден за представляващите го лииа, членовете на управителните ш и надзорните 
органи/. „

Съгласно чл. 40. (1) Лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП са:
1. лицата, които представляват участника или кандидата;
2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или 

кандидата;
3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на 

предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, 
членовете на управителните или надзорните органи.“

В представеният еЕЕДОП на участника, в Част II: Информация за икономическия 
оператор, част Б: Информация за представителите на икономическия оператор #1; в поле 
„Ако е необходимо, посочете подробна информация за представителството (форми, 
обхват, цел...):” е посочено само името на Стефан Стефанов, без да е попълнена 
информация за съдружника - Свилен Станчев.

Посочената по горе норма от ЗОП и указанията в документацията за обществена 
поръчка изискват в ЕЕДОП да бъде отразена информация за всички задължени лица, 
каквото в случая е и Свилен Станчев, в качеството на съдружник.
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На стр. 38 в документацията е указано, че - „9) Изтегленият файл се подписва 
електронно от всички лица по чл. 40. ал. 1 ППЗОП“, с което условие участника също 
трябва да се съобрази при представянето на коригиран еЕЕДОП.

Комисията трябва да може да провери съответствието на поставените от 
Възложителя изисквания за лично състоянието на участника, респективно на лицата по 
чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП. От така представеният в офертата еЕЕДОП, комисията 
установява съответствие с изисквания за лично състоянието само на управителя - 
Стефан Стефанов.

Електронният вид на ЕЕДОП трябва да бъде приложен на подходящ оптичен 
носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се 
предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото 
съдържание.

> В еЕЕДОП участника е декларирал в част II. Информация за
икономическия оператор, в раздел „В“ и „Г“, че няма да ползва капацитета на други
субекти и подизпълнител.

По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е декларирал липсата на зададените от възложителя основания за 

изключване в Част III, раздели А, Б, В и Г в представения еЕЕДОП, но основанията са 
декларирани само за лицето -  Стефан Стефанов - управител. По отношение на 
декларирането на информация за лично състояние на съдружника -  Свилен Станчев, да 
се следва горепосочената информация.

По отношение на изискването за годност:
В част IV: Критерий за подбор, в б .“А“ относно „Вписване в съответен

професионален регистър“, участника е отговорил с отговор „ДА“ като е посочил линк 
към съответните национални бази данни, в които се съдържат декларираната 
информация.

Съгласно документацията за обществена поръчка, „Участникът да разполага с 
регистриран от областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) и/или 
регионалната здравна инспекция (РЗИ) по местонахождението му обект за производство 
и/или търговия с храни в обхвата на съответната обособена позиция, съгласно 
изискванията на чл.12 от Закона за храните, а за чуждестранно лице -  аналогична 
регистрация, респ. вписване в аналогичен професионален регистър съгласно 
законодателството на държавата членка, в която е установен участника.

Обособена позиция № 7: Консерви - за групите „Зеленчуци“ и „Плодове“.
При подаване на офертата, изпълнението на изискването се декларира в Част IV, 

раздел А, т.1 от единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като 
попълва информация относно вписването му: номер и дата на регистрация и групата/ите 
храни за които е регистриран, в съответния професионален или търговски регистър в 
държавата членка, в която е установен, и се посочва дали съответният документ е на 
разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващ 
документа за регистрация и точно позоваване на документа.“

Участникът е попълнил изискуемата информация с посочване на: „Удостоверение 
за регистрация № 7925/28.04.2015 г. -  ОДБХ -  гр. Велико Търново-Група и -  зеленчуци,
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Група -  к -  плодове; Удостоверение за регистрация № 443/26.05.2011 г. -  ОДБХ -  гр. 
Велико Търново -  Плодови и зеленчукови консерви.“

От представената информация, комисията установи, че участника отговоря на 
поставените от Възложителя условия за годност.

>  По отношение на изискването за технически и професионални 
способности:

Съгласно документацията за обществена поръчка, „Участникът, през последните 
3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил доставки 
с предмет и обем, идентични или сходни с тези на съответната обособена позиция, както 
следва:

За Обособена позиция № 7: Консерви - на минимум 1 (една) доставка на хранителни 
продукти от групите "Зеленчуци“ и „Плодове“ -  „консервирани" е общ обем/количество 
от 30 000 бр.“
Също съгласно документацията за поръчка /стр. 48/ - „Указания за попълване на 
еЕЕДОП: от представената от участника информация в Част IV, Раздел В „Технически и 
професионални способности", в поле „За поръчки за доставки: извършени доставки от 
конкретния вид" от еЕЕДОП: трябва да е видно съответствието с изисканото минимално 
ниво, а именно участника трябва да представи минимум информация в поле „Описание" 
на доставките - (посочване на конкретни доставки, били предмет на изпълнение и които 
са включени в обхвата на поръчката, както и вида и количествата на доставките, 
идентични или сходни с тези на обособената позиция в поле „Сума" - стойност на 
изпълнена/и доставки в лева; в полета: „Дати" - периода на изпълнение на доставките; в 
поле „Получатели" - пълно наименование на получателите.“
В представената в еЕЕДОП информация в Част IV, Раздел В „Технически и 
професионални способности", в поле „За поръчки за доставки: извършени доставки от 
конкретния вид", участника е попълнил информация съдържаща следното:

Доставка на хранителни продукти за структури, разположени на територията на 
Община Велико Търново, по обособени позиции - Позиция № 4 "Консерви за 
мероприятията към ЦСУ. Консерви за организация "Детски градини". Посочена е сума - 
327673.04 В01Ч, начална дата -  30.10.2012 и крайна дата -  28.04.2016. Получател -  
Община Велико Търново.

- Доставка на хранителни продукти за нуждите на звената на бюджетна издръжка в 
Община Стражица по обособени позиции: Обособена позиция № 4 - Плодове и 
зеленчуци, преработени и консервирани. Посочена е сума - 30416.29 В014, начална дата 
-  13.03.2015 и крайна дата -  13.03.2017. Получател - Община Стражица.

Доставка на хранителни продукти за структури, разположени на територията на 
Община Велико Търново, по обособени позиции- Обособена позиция № 9 "Консерви, 
непопадащи в обхвата на доставките, които се възлагат на специализираните 
предприятия или кооперации на хора с увреждания, за мероприятията към ЦСУ. 
Посочена е сума - 64818.36 ВО ^, начална дата -  28.04.2016 и крайна дата -  28.04.2019, 
Получател -  Община Велико Търново.

От така представената информация, комисията не може да установи 
съответствие на поставеното минимално изискване за изпълнена -  „минимум 1 (една) 
доставка на хранителни продукти от групите "Зеленчуци“ и „Плодове“ -  
„ консервирани" с общ обем/количество от 30 000 бр.“

В документацията за обществена поръчка е посочено изискването - участниците да 
разполагат с минимум с 2 бр. транспортни средства за обособената позиция, за която
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участва, които да са регистрирани в ОДБХ за групите храни от поръчката за съответната 
позиция, комисията установи следното:

В Част IV, Раздел В, „Технически и професионални способности”, поле 
„Инструменти, съоръжения или техническо оборудване”, от представеният еЕЕДОП, 
участникът е декларирал, че разполага с 3 броя транспортни средства, като за всяко е 
посочил вид и регистрационен номер на транспортното средство; - вида на суровините, 
които могат да се превозват с транспортното средство, в съответствие с обособената 
позиция, за която се участва; -номер и дата на удостоверението за регистрация на 
транспортното средство.

От представената информация, комисията установи, че участника отговоря на 
поставените от Възложителя условия за „Технически и професионални способности“ в 
частта „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване”.

II. Относно оферта с вх. № 5300-1035-10/27.12.2018 г. от 10:47 ч. на участника 
"ЛАКТИМА" ЕАД, с ЕИК: 104052885 с адрес: град София, 1680, ул. „Ралевица“, № 
98, ет.1 над партер; телефон: 02/980 22 99; ел. поща: office@lactima.net, лице за 
контакти -  Георги Георгиев; - участващ за Обособена позиция №4 -  Млечни 
произведения;

> Участника е представил еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от Георги 
Георгиев, Паулина Христова и Михаела Христова.

При проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, комисията установи, 
че в преписката на участника - "ЛАКТИМА" ЕАД - Паулина Христова и Михаела 
Христова са посочени, като представители, а Михаела Христова, Юлиян Николов и 
Паулина Христова -  в съвет на директорите. Като прокурист е посочен -  Георги 
Георгиев. Едноличен собственик на капитала на "ЛАКТИМА" ЕАД е "ПРОПЪРТИС 
МЕНИДЖМЪНТ ТРУП" ЕАД, ЕИК/ПИК 175195113.

В „ПРОПЪРТИС МЕНИДЖМЪНТ ГРУП" ЕАД, ЕИК/ПИК 175195113, като 
представители са посочени лицата - Паулина Христова и Михаела Христова.

В документацията за обществена поръчка, на стр. 8 и 9, е посочено следното:
„Участниците (обединението; партньорите в обединението; подизпълнителя, 

третото лице) са длъжни да представят в еЕЕДОП необходимата информация 
относно:

- правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си -  посочва 
се в еЕЕДОП в Част II: Информация за икономическия оператор, част А: Информация 
за икономическия оператор, в поле „Име”.

- списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54. ал. 2 от ЗОП, независимо 
от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат.
Посочва се в еЕЕДОП в Част И: Информация за икономическия оператор, част Б: 
Информация за представителите на икономическия оператор #1; в поле „Ако е 
необходимо, посочете подробна информация за представителството (форми, обхват, 
цел...):”

Представената информация в поле „Ако е необходимо, посочете подробна информация 
за представителството (форми, обхват, цел...):”, трябва да посочва лицата, които 
представляват участника, лицата които са членовете на управителни и надзорни органи
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на участника и други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при 
вземането на решения от тези органи /други лииа със статут, който им позволява да 
влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, 
вачиден за представляващите го лииа, членовете на управителните или надзорните 
органи/. „

Съгласно чл. 40. (1) Лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП са:
1. лицата, които представляват участника или кандидата;
2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или 

кандидата;
3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на 

предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, 
членовете на управителните или надзорните органи.“

В представеният еЕЕДОП на участника, в Част II: Информация за икономическия 
оператор, част Б: Информация за представителите на икономическия оператор #1; в поле 
„Ако е необходимо, посочете подробна информация за представителството (форми, 
обхват, цел...):” са посочени само имената на Георги Георгиев, Паулина Христова и 
Михаела Христова, без да е попълнена информация за другият представител на съвета 
на директорите - Юлиян Николов.

На стр. 38 в документацията е указано, че - „9) Изтегленият файл се подписва 
електронно от всички лица по чл. 40. ал. 1 ППЗОП.“. в които попада и лицето Юлиян 
Николов, като представител на съвета на директорите.

Електронният вид на ЕЕДОП трябва да бъде приложен на подходящ оптичен 
носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се 
предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото 
съдържание.

По отношение на изискването за годност:
В част IV: Критерий за подбор, в б. “А“, относно „Вписване в съответен 

професионален регистър“, участника е отговорил с отговор „ДА“ като е посочил линк 
към съответните национални бази данни, в които се съдържат декларираната 
информация.

Съгласно документацията за обществена поръчка, „Участникът да разполага с 
регистриран от областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) и/или 
регионалната здравна инспекция (РЗИ) по местонахождението му обект за производство 
и/или търговия с храни в обхвата на съответната обособена позиция, съгласно 
изискванията на чл.12 от Закона за храните, а за чуждестранно лице -  аналогична 
регистрация, респ. вписване в аналогичен професионален регистър съгласно 
законодателството на държавата членка, в която е установен участника.

Обособена позиция № 4: Млечни произведения- за група „Мляко и млечни 
продукти;“

„При подаване на офертата, изпълнението на изискването се декларира в Част IV, 
раздел А, т.1 от единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като 
попълва информация относно вписването му: номер и дата на регистрация и групата/ите 
храни за които е регистриран, в съответния професионален или търговски регистър в 
държавата членка, в която е установен, и се посочва дали съответният документ е на
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разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващ 
документа за регистрация и точно позоваване на документа.“

Участникът е попълнил изискуемата информация с посочване на: Удостоверение 
за регистрация на обект за производство на храни №101/13696 от 07.06.2016 г. за 
производство на храни по регламент ЕО №852/2004 и ЕО/ 853/2004 за адрес: гр. Велико 
Търново, ул. Магистрални №5 издадено от Министерство на земеделието и храните 
БАБХ Обектът е вписан в Регистъра на обектите за производство на храни и за търговия 
с храни.

>  По отношение на изискването за технически и професионални 
способности:

Съгласно документацията за обществена поръчка, „Участникът, през последните 
3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил доставки 
с предмет и обем, идентични или сходни с тези на съответната обособена позиция, както 
следва:

За Обособена позиция № 4: Млечни произведения - на минимум 1 (една) доставка 
на хранителни продукти от съответната група - "Мляко и млечни продукти", без значение 
за вид, консистенция, преработка, съдържание и разфасовка на млечните произведения,
с общ обем от 15 000 кг. и 50 000 л  “

Също съгласно документацията за поръчка /стр. 48/ - „Указания за попълване на 
еЕЕДОП: от представената от участника информация в Част IV, Раздел В „Технически и 
професионални способности", в поле „За поръчки за доставки: извършени доставки от 
конкретния вид" от еЕЕДОП: трябва да е видно съответствието с изисканото минимално 
ниво, а именно участника трябва да представи минимум информация в поле „Описание" 
на доставките - (посочване на конкретни доставки, били предмет на изпълнение и които 
са включени в обхвата на поръчката, както и вида и количествата на доставките, 
идентични или сходни с тези на обособената позиция в поле „Сума" - стойност на 
изпълнена/и доставки в лева; в полета: „Дати" - периода на изпълнение на доставките; в 
поле „Получатели" - пълно наименование на получателите.“

В представената в еЕЕДОП информация в Част IV, Раздел В „Технически и 
професионални способности", в поле „За поръчки за доставки: извършени доставки от 
конкретния вид", участника е попълнил следното:

1.Кисело мляко БДС 12:2010 2% 200гр. 72 431 бр. 2.Кисело мляко БДС 12:2010 
2% 400гр. 174 132 бр. 3.Кисело мляко БДС 12:2010 3.6% 400гр. 140 880 бр. 4.Кисело 
мляко Балкан БДС 12:2010 3.6% 400гр- 48 бр. 5.МК Десерт Еорска Ягода 200гр. 2 555 бр. 
6.МК Десерт Малина 200гр. 289 бр. 7. Айрян ЗЗОмл- 16 бр. 8. Прясно мляко 2% 250мл.- 
21 953бр. 9. Прясно мляко 2% 1л- 56 569 бр. 10.Прясно Мляко 3% 1л.- 80 854 бр. 11. 
Прясно Мляко 3.2% 1л.- 2 544 бр. 12.Безсолна Извара lK g -  797 кг. 13. Кашкавал БДС 
14:2010 1 кг. вакуум / училищно- 5 550 кг. 14.Кашкавал БДС 14:2010 0,250 кг. вакуум
1 040 кг. 15.Кашкавал БДС 14:2010- 0,500 кг. вакуум 42,5 кг. 16.Кашкавал БДС 14:2010 
тост 344кг. 17. Кашкавал вакуум БДС 14:2010 2кг 636 кг. 18. Краве масло 0.125кг. 74 578 
бр. 19.Крема Сирене 0.125кг- 4 929 бр. 20.Майонеза 0.950кг -12 бр. 21.Майонеза 0.200кг-
2 574 бр. 22Сирене Краве вакуумирано 1кг 2 655 кг. 23.Сухо мляко 1кг, вакуум-419 кг. 
24. Сирене краве БДС 15:2010 1 кг. вакуум 2 421 кг. 25.Сирене краве БДС 15:2010 кутия 
8 кг. 21 216кг.. Посочена е сума - 982886.72 BGN, начална дата -  28.04.2016 г. и крайна 
дата -  12.12.2018 г. Получател -  Община Велико Търново.

Съответствие с поставеното изискване комисията установява от следните посочени 
доставки, както следва:
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- За Млечни произведения - на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти 
от съответната група - "Мляко и млечни продукти", без значение за вид, консистенция, 
преработка, съдържание и разфасовка на млечните произведения, е общ обем от 15 000 
кг. от: ,,12.Безсолна Извара lKg- 797 кг. 13. Кашкавал БДС 14:2010 1 кг. вакуум / 
училищно- 5 550 кг. 14.Кашкавал БДС 14:2010 0,250 кг. вакуум 1 040 кг. 15.Кашкавал 
БДС 14:2010- 0,500 кг. вакуум 42,5 кг. 16.Кашкавал БДС 14:2010 тост 344кг. 17. 
Кашкавал вакуум БДС 14:2010 2кг- 636 кг. 18. Краве масло 0.125кг.- 74 578 бр. 19.Крема 
Сирене 0.125кг- 4 929 бр. 20.Майонеза 0.950кг -12 бр. 21.Майонеза 0.200кг- 2 574 бр. 
22.Сирене Краве вакуумирано 1кг- 2 655 кг. 23.Сухо мляко 1кг, вакуум-419 кг. 24. Сирене 
краве БДС 15:2010 1 кг. вакуум -2 421 кг. 25.Сирене краве БДС 15:2010 кутия 8 кг.- 21 
216кг.“ и др.;

- Млечни произведения - на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от 
съответната група - "Мляко и млечни продукти", без значение за вид, консистенция, 
преработка, съдържание и разфасовка на млечните произведения, с общ обем от 50 000 
л. от: „Прясно мляко 2% 250мл.- 21 953бр. 9. Прясно мляко 2% 1л- 56 569 бр. Ю.Прясно 
Мляко 3% 1 л.- 80 854 бр. 11. Прясно Мляко 3.2% 1л.- 2 544 бр.“ и др.

В документацията за обществена поръчка е посочено изискването - участниците 
да разполагат с минимум с 2 бр. транспортни средства за обособената позиция, за която 
участва, които да са регистрирани в ОДБХ за групите храни от поръчката за съответната 
позиция, комисията установи следното:

В Част IV, Раздел В, „Технически и професионални способности”, поле 
„Инструменти, съоръжения или техническо оборудване”, от представеният еЕЕДОП, 
участникът е декларирал, че разполага с изискуемият брой транспортни средства за 
обособената позиция, като посочва, че същият е „собствен“. В част IV: Критерий за 
подбор, в раздел “В“, „Технически и професионални способности", поле „Инструменти, 
съоръжения или техническо оборудване" в еЕЕДОП, от участника са декларирани, че 
разполага с пет броя транспортни средства, като за всеки от тях е посочил, изискуемата 
информация - вида и регистрационен номер на транспортните средства; вида на 
суровините и/или храните от животински произход, които могат да се превозват с 
транспортното средство, в съответствие с обособената позиция, за която се участва; 
номер и дата на удостоверението за регистрация на транспортното средство..

От декларираната информация на участника в електронният ЕЕДОП, комисията 
констатира съответствие с поставеният от Възложителя критерий за подбор по 
отношение на „Технически и професионални способности” - „Инструменти, съоръжения 
или техническо оборудване”.

III. Относно оферта с вх. № 5300-2992-5/27.12.2018 г. от 13:14 ч. на участника 
"ФАВОРИТ 98“ ООД, с ЕИК: 104081986; с адрес: град Велико Търново, 5000, ул. 
„Сан Стефанов“, № 32, телефон: 0898563414; ел. поща: favoritruse@gmail.com, лице 
за контакти -  Милена Милчева; - участващ за Обособена позиция №1 -  Хляб и 
хлебни изделия;

1. Участника е представил попълнен и подписан ЕЕДОП, като е положен 
подпис от лице по чл. 40, ал.1, т.1 от ППЗОП -  Милена Милчева - управител.

Комисията извърши проверка на информацията в Търговски регистър и регистър 
на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията и установи, че по партида на фирмата освен 
лицето Милена Милчева -  управител, са вписани съдружниците - МИХАИЛ 

МИХАЙЛОВ, НАТУРА 2020, ЕИК/ПИК 203109327, СИЛАМА, 
ЕИК/ПИК 203714956.
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В документацията за обществена поръчка, на стр. 8 и 9, е посочено следното:
..Участниците (обединението; партньорите в обединението; подизпълнителя, 

третото лице) са длъжни да представят в еЕЕДОП необходимата информация 
относно:

- правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си -  посочва 
се в еЕЕДОП в Част II: Информация за икономическия оператор, част А: Информация 
за икономическия оператор, в поле „Име”.

- списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, независимо 
от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат.
Посочва се в еЕЕДОП в Част II: Информация за икономическия оператор, част Б: 
Информация за представителите на икономическия оператор #1; в поле „Ако е 
необходимо, посочете подробна информация за представителството (форми, обхват, 
цел...):”

Представената информация в поле „Ако е необходимо, посочете подробна информация 
за представителството (форми, обхват, цел...):”, трябва да посочва лицата, които 
представляват участника, лицата които са членовете на управителни и надзорни органи 
на участника и други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при 
вземането на решения от тези органи /други лииа със статут, който им позволява да 
влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, 
валиден за представляващите го лица, членовете на управителните ш и надзорните 
органи/. „

Съгласно чл. 40. (1) Лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП са:
1. лицата, които представляват участника или кандидата;
2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или 

кандидата;
3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на 

предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, 
членовете на управителните или надзорните органи.“

В представеният еЕЕДОП на участника, в Част II: Информация за икономическия 
оператор, част Б: Информация за представителите на икономическия оператор #1; в поле 
„Ако е необходимо, посочете подробна информация за представителството (форми, 
обхват, цел...):” е посочено само името на Милена Милчева, без да е попълнена 
информация за съдружниците -  Михаил Михайлов, Фахриджан Камбер -  управител на 
„Натура 2020“ ЕООД и Синан Камбер -  управител на „Силама“ ЕООД, които са други 
лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието 
по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на 
управителните или надзорните органи. До извода, че посочените лица имат статут на 
лица по чл. 40, ал.1, т.З от ППЗОП, комисията достигна и въз основа на приложеният в 
Търговския регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията по партида на фирмата 
Дружествен договор на „Фаворит 98“ ООД, и конкретно чрез чл.10 и чл.11 от договора.

Освен непопълнената за съдружника информация в еЕЕДОП на стр. 38 в 
документацията е указано, че - „9) Изтегленият файл се подписва електронно от всички 
лица по чл. 40. ал. 1 ППЗОП.“. с което условие участника също трябва да се съобрази при 
представянето на коригиран еЕЕДОП.
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Комисията трябва да може да провери съответствието на поставените от 
Възложителя изисквания за лично състоянието на участника, респективно на лицата по 
чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП.

Електронният вид на ЕЕДОП трябва да бъде приложен на подходящ оптичен 
носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се 
предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото 
съдържание.

2. В част II. „Информация за икономическия оператор“, раздел В участникът 
е декларирал, че няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите 
за подбор, а в раздел Г - че не възнамерява да възложи на трети страни изпълнението на 
част от поръчката.

3. В част III: Основания за изключване, в раздели А, Б, В и Г на представения 
еЕЕДОП, участникът е декларирал липсата на основания за изключване, но само за 
управителя на „Фаворит 98“ ЕООД без да е декларирана информация за лицата по чл. 40, 
ал. 1, т.З от ППЗОП -  подробен коментар за това е неправен от комисията в констатацията 
в т.1.

4. В част IV. Критерии за подбор участникът е отговорил само с отговор „Да. 
Така представен този отговор не е информация за съответствие с посочените от 
Възложителя в документацията за обществена поръчка и обявление за поръчка критерии 
за подбор. В документацията за обществена поръчка -  стр. 47-50 е изложена следната 
информация:
„КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, КОИТО СЕ ОТНАСЯТ ДО ГОДНОСТТА/ 
ПРАВОСПОСОБНОСТТА/ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА 
ДЕЙНОСТ

Участникът да разполага с регистриран от областната дирекция по безопасност на 
храните (ОДБХ) и/или регионалната здравна инспекция (РЗИ) по местонахождението му 
обект за производство и/или търговия с храни в обхвата на съответната обособена 
позиция, съгласно изискванията на чл.12 от Закона за храните, а за чуждестранно лице -  
аналогична регистрация, респ. вписване в аналогичен професионален регистър съгласно 
законодателството на държавата членка, в която е установен участника.
Обособена позиция № 1: Хляб и хлебни изделия - за група „Зърнени храни и храни 
на зърнена основа“;

При подаване на офертата, изпълнението на изискването се декларира в Част IV, 
раздел А, т.1 от единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), 
като попълва информация относно вписването му: номер и дата на регистрация и 
групата/ите храни за които е регистриран, в съответния професионален или 
търговски регистър в държавата членка, в която е установен, и се посочва дали 
съответният документ е на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, 
орган или служба, издаващ документа за регистрация и точно позоваване на
документа.  Доказателствата се представят от участника, определен за
изпълнител, или при поискване в хода на процедурата в случаите на чл. 67, ал.5 и 6 ЗОП: 
чрез заверено копие от удостоверение за регистрация заедно със списък на групите храни 
или еквивалентен документ; за чуждестранни лица -  еквив. документ, изготвен съгласно 
националния закон на участника, издаден от компетентен орган от държавата, в която е 
установен, доказващ такава регистрация в аналогичен регистър, съгласно 
законодателството на държавата, в която са установени.
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Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им 
възложат, ако възнамеряват да използват такива. Подизпълнителите трябва да отговарят 
на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще 
изпълняват и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, КОИТО СЕ ОТНАСЯТ ДО ТЕХНИЧЕСКИ И 
ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ
1. Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по отношение на доставките на хранителни 
продукти изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на 
офертата, идентични или сходни с предмета на обособената позиция. Посочва се 
информацията, необходима да се установи съответствие с изискванията на възложителя. 
Указания за попълване на еЕЕДОП: от представената от участника информация в 
Част IV, Раздел В „Технически и професионални способности", в поле „За поръчки 
за доставки; извършени доставки от конкретния види от еЕЕДОП: трябва да е 
видно съответствието с изисканото минимално ниво, а именно участника трябва да 
представи минимум информация в поле „Описание1* на доставките - (посочване на 
конкретни доставки, били предмет на изпълнение и които са включени в обхвата 
на поръчката, както и вида и количествата на доставките, илентични или сходни е 
тези на обособената позиция в поле „Сума" - стойност на изпълнена/и доставки в 
лева; в полета; „Дати" - периода на изпълнение на доставките; в поле 
„Получатели’' - пълно наименование на получателите.
Минимално ниво по т. 1:

Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на 
офертата, следва да е изпълнил доставки с предмет и обем, идентични или сходни с тези 
на съответната обособена позиция както следва:
За Обособена позиция № 1: Хляб и хлебни изделия -  на минимум 1 (една) доставка 
на хляб е общо количество минимум 10 000 бр. и макаронени изделия е общо 
количество минимум 3000 кг. независимо от състава, вида и размера на опаковките 
на продуктите.

Удостоверяването на обстоятелствата по т.1, в съответствието е минималното 
изискване при подаване на оферта участниците декларират само в еЕЕДОП.
Доказателствата се представят от участника, определен за изпълнител, или при 
поискване в хода на процедурата в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП, а именно: Списък 
на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с 
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената 
доставка по смисъла на чл. 64, ал.1, т.2 от ЗОП. Възложителят няма да изисква 
документи, които вече са му били предоставени от участника или са му служебно 
известни.
2. Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) в Част IV, Раздел В „Технически и професионални способности", поле 
„Инструменти, съоръжения или техническо оборудване" в еЕЕДОП информация с 
която удостоверява съответствие с поставеното изискване за обособената позиция.
При подаване на оферта участниците за удостоверяване на обстоятелствата по т. 2 
попълват само еЕЕДОП в Част IV, Раздел В, „Технически и професионални 
способности”, поле „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване”, от 
еЕЕДОП. Информацията трябва да съдържа - вид и регистрационен номер на 
транспортните средства; - вида на суровините и/или храните от животински 
произход, които могат да се превозват с транспортното средство, в зависимост от
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обособената позиция, за която се участва; -номер и дата на удостоверението за 
регистрация на транспортното средство.
Минимално ниво по т.2:
Участниците трябва да разполагат с минимум с 2 бр. транспортни средства обособената 
позиция за която участва, които да са регистрирани в ОДБХ за групите храни от 
поръчката за съответната позиция.
Доказателствата се представят от участника, определен за изпълнител, или при 
поискване в хода на процедурата в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП, а именно: декларация 
за техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката. 
Съгласно чл. 67, ал.6 от ЗОП - Преди подписване на договор участникът, избран за 
изпълнител представя актуални документи, съгласно чл. 64, ал.1, т.9 от ЗОП, доказващи 
съответствието с критерия за подбор. Възложителят няма да изисква документи, които 
вече са му били предоставени от участника или са му служебно известни.
Относно критериите за подбор по т. 1 и 2:

1. Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети 
лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани 
с техническите способности и професионалната компетентност.

2. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може 
да докаже, че ще разполага е техните ресурси, като представи преди сключване на 
договор документи за поетите от третите лица задължения.

3. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за 
доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице 
основанията за отстраняване от процедурата. Възложителят изисква от участника да 
замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на тези условията. Когато 
участник в процедурата е обединение от физически и/или ЮЛ, той може да докаже 
изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на 
условията по т.2-3 по-горе.
Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им 
възложат, ако възнамеряват да използват такива. Подизпълнителите трябва да отговарят 
на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще 
изпълняват и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.“

От изложеното в ЕЕДОП (в електронен формат подписан с електронен подпис), 
за комисията трябва да стане ясно с каква точно информация участникът декларира, че е 
налице съответствие е поставените от Възложителя критерии за подбор.

5. Представеният в офертата на участника ЕЕДОП е подписан с мокър подпис 
и е поставен печат на фирмата, което не съответства на посочените в документацията за 
обществена поръчка указания, респективно на АОП, а именно:

„Е Документ по чл. 39, ал. 2, т.1 от ППЗОП: Електронен единен европейски 
документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията 
на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо -  еЕЕДОП за всеки от 
участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за 
всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката- образец 
№ 2.

Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка трябва да подаде 
оферта е приложен в електронен вид Единен европейски документ за обществени 
поръчки (еЕЕДОП), подписан е електронен подпис, а когато е приложимо -  еЕЕДОП за 
всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки
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подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на 
поръчката.
Електронният вид на ЕЕДОП трябва да бъде приложен на подходящ оптичен носител 
към пакета документи за участие в процедурата. Важно: Форматът, в който се предоставя 
документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание!

Възможности за представяне на еЕЕДОП:
А. ЕЕДОП в електронен вид може да бъде подготвен, чрез използване на осигурената от 
Европейската комисия безплатна услуга -  информационна система за еЕЕДОП. 
Системата дава възможност за попълване на образец онлайн, след което същият може да 
бъде изтеглен, подписан електронно и приложен към офертата. Системата е достъпна 
чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги/ Електронни услуги на 
Европейската комисия, както и директно на адрес: 
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg.
Към настоящата документация се предоставя електронен образец на ЕЕДОП -  файл във 
формат XML, който е предназначен за използване в електронната система за еЕЕДОП и 
файл във формат PDF - подходящ за преглед.
За да попълни предоставения образец на еЕЕДОП, участникът следва да зареди в 
системата (https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg) получения XML формат на 
еЕЕДОП (достъпен на Профила на купувача наред с останалата документация за 
обществена поръчка) и да попълни необходимите данни, съгласно поставените 
изисквания на Възложителя в документацията за обществена поръчка. Попълненият 
еЕЕДОП се изтегля и се подписва с електронен подпис от всички задължени лица. 
Същият се прилага към пакета документи за участие в процедурата (офертата) на 
подходящ оптичен носител. Важно! В случаите когато ЕЕДОП е попълнен през 
системата за еЕЕДОП, при предоставянето му, с електронен подпис следва да бъде 
подписана версията в PDF формат!

За попълване на еЕЕДОП е необходимо да се изпълнят следните указания:
1) Изтеглете предоставените от Възложителя файлове и ги съхранете на компютъра си;
2) Отворете интернет страницата на системата за еЕЕДОП и изберете български език;
3) В долната част на отворилата се страница, под въпроса „Вие сте?“ маркирайте отговор 
„Икономически оператор“;
4) В новопоявилото се поле „Искате да:“ маркирайте „заредите файл ЕЕДОП“ ;
5) В новопоявилото се поле „Качите документ“ натиснете бутона „Избор на файл“ и 
изберете файла, който е бил запаметен във формат „xml”;
6) В новопоявилото се поле изберете мястото на дейност на Вашето предприятие и 
натиснете бутона „Напред“;
7) Ще се зареди еЕЕДОП, който може да се попълва онлайн. След попълване на всички 
раздели, на последната страница ще се появи опция „Преглед“, чрез която се преглежда 
попълненият файл;
8) След зареждане на целия файл еЕЕДОП, натиснете бутона „Изтегляне като“ и 
съхранете двете опции на файла на компютъра си, за да може да се редактира повторно, 
ако е необходимо;
9) Изтегленият файл се подписва електронно от всички лица по чл. 40, ал. 1 ППЗОП. 
Подписаният еЕЕДОП се представя на оптичен носител. Форматът, в който ще се 
представи еЕЕДОП, не следва да позволява редакция на неговото съдържание.
При подготовка на своите оферти и попълване на еЕЕДОП участниците следва да се 
придържат към изискванията, поставени в ЗОП, Документацията за обществената 
поръчка и обявлението за поръчка,
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Б. Освен чрез системата на ЕК еЕЕДОП може да бъде подготвен и чрез използване на 
образеца във формат *.ООС, приложен към настоящата документация. След попълване 
на образеца същият се записва във формат, който не позволява редактиране на неговото 
съдържание (например РОБ), подписва се електронно от всички задължени лица и се 
прилага към пакета документи за участие в процедурата (офертата) на подходящ оптичен 
носител. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява 
редактиране на неговото съдържание.

В. Друга възможност за предоставяне е чрез осигурен достъп по електронен път до 
изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е 
снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на 
интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на офертите.

Подробни указания за начина на създаване и предоставяне на Единен европейски 
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид - еЕЕДОП се съдържат в 
Методическо указание с изх. № МУ-4/02.03.2018г. на Изпълнителния директор на 
Агенцията по обществени поръчки, достъпно на адрес: 
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf.“

Цитираната информация е посочена на стр. 37 и 38 от документацията за 
обществена поръчка.

IV. Относно оферта с вх. № 5300-17147-1/27.12.2018 г. от 16:40 ч. на участника 
"КОРЕКТ - ДЕ" ЕООД, с ЕИК: 200701708 с адрес: град Севлиево, 5400, ул. „Стойчо 
Часовникаров“, № 1, телефон: 0675/33032; факс: 0675/89090; ел. поща: 
korekt_de@abv.bg, лице за контакти -  Десислава Илиева; - участващ за Обособена 
позиция №2 -Риба;

Участника е представил попълнен и подписан с електронен подпис електронен 
ЕЕДОП, като електронния подпис е положен от лице по чл. 40, ал.1, т.1 от ППЗОП - 
Десислава Илиева, която е и едноличен собственик на капитала.

В част II. „Информация за икономическия оператор“, раздел А и Б участникът е 
декларирал изискуемата информация.

В част II. „Информация за икономическия оператор“, раздел В участникът е 
декларирал, че ще използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за 
подбор, като е отговорил с „Да“. В офертата е представен електронен ЕЕДОП като 
електронния подпис е положен от лице по чл. 40, ал. 1, т. 1 от ППЗОП -  Цветан Макавеев 
управител и едноличен собственик на капитала на „Стелит 1“ ЕООД.

По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е декларирал липсата на основания за изключване съгласно условията 

в обществената поръчка - в Част III, раздели А, Б, В и Г в представения еЕЕДОП.

По отношение на изискването за годност:
В част IV: Критерий за подбор, в раздел “А“, относно „Вписване в съответен 

професионален регистър“, участника е отговорил само с отговор „ДА“.
Съгласно документацията за обществена поръчка, „Участникът да разполага с 

регистриран от областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) и/или
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регионалната здравна инспекция (РЗИ) по местонахождението му обект за производство 
и/или търговия с храни в обхвата на съответната обособена позиция, съгласно 
изискванията на чл.12 от Закона за храните, а за чуждестранно лице — аналогична 
регистрация, респ. вписване в аналогичен професионален регистър, съгласно 
законодателството на държавата членка, в която е установен участника.

Обособена позиция № 2: Риба - за група „Риба, рибни продукти и други морски 
храни; “

При подаване на офертата, изпълнението на изискването се декларира в Част IV, 
раздел А, т. 1 от единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като 
попълва информация относно вписването му; номер и дата на регистрация и 
групата/ите храни за които е регистриран, в съответния професионален или 
търговски регистър в държавата членка, в която е установен, и се посочва дали 
съответният документ е на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, 
орган или служба, издаващ документа за регистрация и точно позоваване на 
документа.“

Информация относно изискването за годност участникът е декларирал в част IV: 
Критерий за подбор, в раздел “В“, „Технически и професионални способности", поле 
„Инструменти, съоръжения или техническо оборудване" в еЕЕДОП, като е посочил:

- номера и датата на регистрация, а именно - Удостоверение за регистрация на 
обект по чл.12 от Закона за храните №35/05.10.2012 г„ както и всички групи храни за 
които е регистриран, в т.ч. и изискуемата за обособената позиция за която участва 
участника -  група ,,в) Рб риба, рибни продукти и други морски продукти“. Посочен е 
органа издал удостоверението.

Информацията не е декларирана в полето в еЕЕДОП съгласно дадените указания в 
Документацията за обществена поръчка, а именно - Част IV, раздел А, т. 1 от единния 
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

С отговор „Не“ е посочено на въпроса - Тази информация достъпна ли е безплатно 
за органите от база данни в държава —  членка на ЕС? Съгласно чл. 14, ал.З от ЗХ, 
националните регистри на обектите за производство и търговия на храни са публични.

По отношение на изискването за технически и професионални способности:
Съгласно документацията за обществена поръчка, „Участникът, през последните 3 

(три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил доставки 
с предмет и обем, идентични или сходни с тези на съответната обособена позиция, както 
следва:

За Обособена позиция № 2: Риба - на минимум 1 (една) доставка на хранителни 
продукти от съответната група - "Риба, рибни продукти и други морски храни“, охладена
и/или замразена и/или морска и/или сладководна с общ обем от 12 000 кг “

Също съгласно документацията за поръчка /стр. 48/ - „Указания за попълване на 
еЕЕДОП: от представената от участника информация в Част IV, Раздел В „Технически и 
професионални способности", в поле „За поръчки за доставки: извършени доставки от 
конкретния вид" от еЕЕДОП: трябва да е видно съответствието с изисканото минимално 
ниво, а именно участника трябва да представи минимум информация в поле „Описание" 
на доставките - (посочване на конкретни доставки, били предмет на изпълнение и които 
са включени в обхвата на поръчката, както и вида и количествата на доставките, 
идентични или сходни с тези на обособената позиция в поле „Сума" - стойност на
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изпълнена/и доставки в лева; в полета: „Дати" - периода на изпълнение на доставките; в 
поле „Получатели" - пълно наименование на получателите.“

В представената в еЕЕДОП информация в Част IV, Раздел В „Технически и 
професионални способности", в поле „За поръчки за доставки: извършени доставки от 
конкретния вид", участника е попълнил следното:

Доставка на 25000 кг. риба по договор за възлагане на обществена поръчка 
с Община Велико Търново по обособена позиция №2-Риба за мероприятията към ЦСУ. 
Риба за дирекция ОМДС. Посочена е сума - 140376 BGN, начална дата -  28.04.2016 г. и 
крайна дата -  26.12.2018 г. Получател -  Община Велико Търново.

От декларираната информация на участника в еЕЕДОП, комисията констатира 
съответствие с поставеният от Възложителя критерий за подбор по отношение на 
изискването за изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване 
на офертата доставки с предмет и обем, идентични или сходни с тези на съответната 
обособена позиция.

В документацията за обществена поръчка е посочено изискването - участниците 
да разполагат с минимум 2 бр. транспортни средства за обособената позиция, за която 
участва, които да са регистрирани в ОДБХ за групите храни от поръчката за съответната 
позиция, комисията установи следното:

В Част IV, Раздел В, „Технически и професионални способности”, поле 
„Инструменти, съоръжения или техническо оборудване”, в представеният еЕЕДОП, 
участникът е декларирал, че разполага с изискуемият брой транспортни средства за 
обособената позиция, като посочва, че същият е нает от друга фирма. За третото лице, 
комисията констатира че е представен отделен електронен ЕЕДОП, в който е 
декларирана информация за липса на основанията за изключване относно лично 
състояние. В част IV: Критерий за подбор, в раздел “В“, „Технически и професионални 
способности", поле „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване" в еЕЕДОП, 
от третото лице са декларирани два броя транспортни средства, като за всяко е посочен 
вида и регистрационен номер на транспортните средства; - вида на суровините и/или 
храните от животински произход, които могат да се превозват с транспортното средство, 
в съответствие с обособената позиция, за която се участва; -номер и дата на 
удостоверението за регистрация на транспортното средство.

От декларираната информация на участника и третото лице в електронните им 
ЕЕДОП-и, комисията констатира съответствие с поставеният от Възложителя критерий 
за подбор по отношение на „Технически и професионални способности”, - 
„Инструменти, съоръжения или техническо оборудване”.

V. Относно оферта с вх. JY» 5300-1443-5/27.12.2018 г. от 16:41 ч. на участника 
"Стелит 1" ЕООД, с ЕИК: 107544354 с адрес: град Севлиево, 5400, ул. „Стойчо 
Часовникаров“, № 1, телефон: 0675/32024; факс: 0675/34275; ел. поща:
stelit_lltd@abv.bg, лице за контакти -  Мирослава Петрова - участващ за Обособена 
позиция №5 -Зеленчуци и плодове;

Участника е представил попълнен и подписан с електронен подпис електронен 
ЕЕДОП, като електронния подпис е положен от лице по чл. 40, ал.1, т. 1 от ППЗОП -  
Цветан Макавеев, който е и едноличен собственик на капитала.

В част II. „Информация за икономическия оператор“, раздел В участникът е 
декларирал, че няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите
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за подбор, а в раздел Г - че не възнамерява да възложи на трети страни изпълнението на 
част от поръчката.

По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е декларирал липсата на основания за изключване съгласно условията в 
обществената поръчка - в Част III, раздели А, Б, В и Г в представения еЕЕДОП.

По отношение на изискването за годност:
В част IV: Критерий за подбор, в раздел “А“, относно „Вписване в съответен 
професионален регистър“, участника е отговорил само е отговор „ДА“.
Съгласно документацията за обществена поръчка, „Участникът да разполага е 
регистриран от областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) и/или 
регионалната здравна инспекция (РЗИ) по местонахождението му обект за производство 
и/или търговия е храни в обхвата на съответната обособена позиция, съгласно 
изискванията на чл.12 от Закона за храните, а за чуждестранно лице -  аналогична 
регистрация, респ. вписване в аналогичен професионален регистър, съгласно 
законодателството на държавата членка, в която е установен участника.

Обособена позиция № 5: Зеленчуци и плодове - за групите „Зеленчуци“ и 
„Плодове“

При подаване на офертата, изпълнението на изискването се декларира в Част IV, 
раздел А, т.1 от единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като 
попълва информация относно вписването му: номер и дата на регистрация и групата/ите 
храни за които е регистриран, в съответния професионален или търговски регистър в 
държавата членка, в която е установен, и се посочва дали съответният документ е на 
разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващ 
документа за регистрация и точно позоваване на документа.“

Информация относно изискването за годност участникът е декларирал в част IV: 
Критерий за подбор, в раздел “В“, „Технически и професионални способности", поле 
„Инструменти, съоръжения или техническо оборудване" в еЕЕДОП, като е посочил:

номера и датата на регистрация, а именно - Удостоверение за регистрация на 
обект по чл.12 от Закона за храните 181/03.06.2013 г., както и всички групи храни за 
които е регистриран, в т.ч. и изискуемата за обособената позиция за която участва 
участника -  групите „Зеленчуци“ и „Плодове“. Посочен е органа издал удостоверението. 
Информацията не е декларирана в полето в еЕЕДОП съгласно дадените указания в 
Документацията за обществена поръчка, а именно - Част IV, раздел А, т.1 от единния 
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

С отговор „Не“ е посочено на въпроса - Тази информация достъпна ли е безплатно 
за органите от база данни в държава —  членка на ЕС? Съгласно чл. 14, ал.З от ЗХ, 
националните регистри на обектите за производство и търговия на храни са публични.

>  По отношение на изискването за технически и професионални 
способности:

Съгласно документацията за обществена поръчка, „Участникът, през последните 
3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил доставки 
с предмет и обем, идентични или сходни с тези на съответната обособена позиция, както 
следва:
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За Обособена позиция № 5: Зеленчуци и плодове - на минимум 1 (една) доставка на 
хранителни продукти от групите "Зеленчуци“ и „Плодове“ -  „сурови" с общ обем от 150 
000 кг.;“

Също съгласно документацията за поръчка /стр. 48/ - „Указания за попълване на 
еЕЕДОП: от представената от участника информация в Част IV, Раздел В „Технически и 
професионални способности", в поле „За поръчки за доставки: извършени доставки от 
конкретния вид" от еЕЕДОП: трябва да е видно съответствието с изисканото минимално 
ниво, а именно участника трябва да представи минимум информация в поле „Описание" 
на доставките - (посочване на конкретни доставки, били предмет на изпълнение и които 
са включени в обхвата на поръчката, както и вида и количествата на доставките, 
идентични или сходни с тези на обособената позиция в поле „Сума" - стойност на 
изпълнена/и доставки в лева; в полета: „Дати" - периода на изпълнение на доставките; в 
поле „Получатели" - пълно наименование на получателите.“

В представената в еЕЕДОП информация в Част IV, Раздел В „Технически и 
професионални способности", в поле „За поръчки за доставки: извършени доставки от 
конкретния вид", участника е попълнил следното:

Доставени плодове и зеленчуци по договор за възлагане на обществена 
поръчка по обособена позиция №5 :3еленчуци за мероприятията към ЦСУ. Зеленчуци за 
дирекция ОМДС. Плодове а мероприятията към ЦСУ. Плодове за дирекция ОМДС в 
размер на 230000 кг. Посочена е сума - 306482 ВОИ, начална дата -  28.04.2016 г. и крайна 
дата -  25.12.2018 г. Получател -  Община Велико Търново.

От декларираната информация на участника в електронният ЕЕДОП, комисията 
констатира съответствие с поставеният от Възложителя критерий за подбор по 
отношение на „Технически и професионални способности”, за изпълнени доставки с 
предмет и обем, идентични или сходни с тези на съответната обособена позиция.

В документацията за обществена поръчка е посочено изискването - участниците 
да разполагат с минимум с 2 бр. транспортни средства за обособената позиция, за която 
участва, които да са регистрирани в ОДБХ за групите храни от поръчката за съответната 
позиция, комисията установи следното:

В Част IV, Раздел В, „Технически и професионални способности”, поле 
„Инструменти, съоръжения или техническо оборудване”, от представеният еЕЕДОП, 
участникът е декларирал, че разполага с изискуемият брой транспортни средства за 
обособената позиция, като посочва, че същият е „собствен“, а именно -  „1.Товарен 
автомобил Мерцедес Спринтер 313 ЦДИ ЕВ44-20ВВ 100% Собствен Удостоверение за 
регистрация 680/06.03.2017 г. от ОДБХ гр. Таброво, за следните групи храни: ЕМлп- 
мляко и млечни продукти;2.МП-месо и месни продукти;З.Рб-риба и рибни 
продукти;4.ЯП-яйца и яйчни продукти;5.ММ-масла и мазнини; 18.МК-месни и месно 
растителни консерви; 2.Ивеко Дейли 35 ц 15 Собствен 100%, ЕВ 9151 ВВ Удостоверение 
за регистрация 727/24,11.2017г. от ОДБХ гр. Габрово отговаря на следните групи храни 
:1.Млп-мляко и млечни продукти;2.МП- месо и месни продукти;З.Рб-риба и рибни 
продукти;4.ЯП-яйца и яйчни продукти;5.ММ-масла и мазнини.“

От декларираната информация на участника в електронният ЕЕДОП, 
комисията констатира съответствие с поставеният от Възложителя критерий за 
подбор по отношение на „ Технически и професионални способности ”, - „ Инструменти, 
съоръжения или техническо оборудване

VI. Относно оферта с вх. № 5300-20812-3/27.12.2018 г. от 16:42 ч. на участника 
"КИЛТЕКС" ЕООД, с ЕИК: 200701708 с адрес: град Севлиево, 5300, ул. „Стара

18



планина“, № 34, телефон: 0675/30636; факс: 0675/30636; ел. поща: kilteks@abv.bg; 
лице за контакти -  Деян Ганев; - участващ за Обособена позиция №7 -Консерви;

Участника е представил попълнен и подписан с електронен подпис електронен 
ЕЕДОП, като електронния подпис е положен от лице по чл. 40, ал. 1, т.1 от ППЗОП -  Деян 
Ганев, която е и едноличен собственик на капитала.

В част II. „Информация за икономическия оператор“, раздел А и Б участникът е 
декларирал изискуемата информация.

В част II. „Информация за икономическия оператор“, раздел В участникът е 
декларирал, че ще използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за 
подбор, като е отговорил е „Да“. В офертата е представен електронен ЕЕДОП като 
електронния подпис е положен от лице по чл. 40, ал.1, т.1 от ППЗОП -  Цветан Макавеев 
управител и едноличен собственик на капитала на „Стелит 1“ ЕООД -като трето лице.

По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е декларирал липсата на основания за изключване съгласно условията в 
обществената поръчка - в Част III, раздели А, Б, В и Г в представения еЕЕДОП.

По отношение на изискването за годност:
В част IV: Критерий за подбор, в раздел “А“, относно „Вписване в съответен 
професионален регистър“, участника е отговорил само с отговор „ДА“.

Съгласно документацията за обществена поръчка, „Участникът да разполага с 
регистриран от областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) и/или 
регионалната здравна инспекция (РЗИ) по местонахождението му обект за производство 
и/или търговия с храни в обхвата на съответната обособена позиция, съгласно 
изискванията на чл.12 от Закона за храните, а за чуждестранно лице -  аналогични 
регистрация, респ. вписване в аналогичен професионален регистър, съгласно 
законодателството на държавата членка, в която е установен участника.

Обособена позиция № 7: Консерви - за групите „Зеленчуци“ и „Плодове“.
При подаване на офертата, изпълнението на изискването се декларира в Част IV, 

раздел А, т.1 от единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като 
попълва информация относно вписването му: номер и дата на регистрация и 
групата/ите храни за които е регистриран, в съответния професионален или 
търговски регистър в държавата членка, в която е установен, и се посочва дали 
съответният документ е на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, 
орган или служба, издаващ документа за регистрация и точно позоваване на 
документа.“

Информация относно изискването за годност участникът е декларирал в част IV: 
Критерий за подбор, в раздел “В“, „Технически и професионални способности", поле 
„Инструменти, съоръжения или техническо оборудване" в еЕЕДОП, като е посочил:

- номера и датата на регистрация, а именно - Удостоверение за регистрация на 
обект по чл.12 от Закона за храните №57/11.03.2013 г., както и всички групи храни за 
които е регистриран, в т.ч. и изискуемата за обособената позиция за която участва 
участника -  групите „Зеленчуци“ и „Плодове“. Посочен е органа издал удостоверението.

Информацията не е декларирана в полето в еЕЕДОП съгласно дадените указания 
в Документацията за обществена поръчка, а именно - Част IV, раздел А, т. 1 от единния 
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
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С отговор „Не“ е посочено на въпроса - Тази информация достъпна ли е безплатно 
за органите от база данни в държава —  членка на ЕС? Съгласно чл. 14, ал.З от ЗХ, 
националните регистри на обектите за производство и търговия на храни са публични.

>  По отношение на изискването за технически и професионални 
способности:

Съгласно документацията за обществена поръчка, „Участникът, през последните 
3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил доставки 
с предмет и обем, идентични или сходни с тези на съответната обособена позиция, както 
следва:

За Обособена позиция № 7: Консерви - на минимум 1 (една) доставка на хранителни 
продукти от групите "Зеленчуци“ и „Плодове“ -  „консервирани" с общ обем/количество 
от 30 000 бр.“

Също съгласно документацията за поръчка /стр. 48/ - „Указания за попълване на 
еЕЕДОП: от представената от участника информация в Част IV, Раздел В „Технически и 
професионални способности", в поле „За поръчки за доставки: извършени доставки от 
конкретния вид" от еЕЕДОП: трябва да е видно съответствието с изисканото минимално 
ниво, а именно участника трябва да представи минимум информация в поле „Описание" 
на доставките - (посочване на конкретни доставки, били предмет на изпълнение и които 
са включени в обхвата на поръчката, както и вида и количествата на доставките, 
идентични или сходни с тези на обособената позиция в поле „Сума" - стойност на 
изпълнена/и доставки в лева; в полета: „Дати" - периода на изпълнение на доставките; в 
поле „Получатели" - пълно наименование на получателите.“

В представената в еЕЕДОП информация в Част IV, Раздел В „Технически и 
професионални способности", в поле „За поръчки за доставки: извършени доставки от 
конкретния вид", участника е попълнил следното:

Доставка на 255307 бр. консерви по договор за доставка на хранителни 
продукти през 2016-2017 г. по обособена позиция №3 Консерви за нуждите на ДПБ гр. 
Ловеч. Посочена е сума - 25293 ВвМ, начална дата -  10.10.2016 г. и крайна дата -  
10.10.2017 г. Получател -  Държавна психиатрична болница гр. Ловеч.

- Доставка на 11558 бр. консерви по договор за периодични доставки на 
хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Севлиево. 
Посочена е сума -11811 ВОЙ, начална дата -  07.04.2017 г. и крайна дата -  07.04.2018 г. 
Получател -  Домашен социален патронаж гр.Севлиево.

От декларираната информация на участника в електронните им ЕЕДОП, 
комисията констатира съответствие с поставеният от Възложителя критерий за 
подбор по отношение на „ Технически и професионални способности ”, за изпълнени 
доставки с предмет и обем, идентични ш и сходни с тези на съответната обособена 
позиция.

В документацията за обществена поръчка е посочено изискването - участниците 
да разполагат с минимум с 2 бр. транспортни средства за обособената позиция, за която 
участва, които да са регистрирани в ОДБХ за групите храни от поръчката за съответната 
позиция, комисията установи следното:

В Част IV, Раздел В, „Технически и професионални способности”, поле 
„Инструменти, съоръжения или техническо оборудване”, от представеният еЕЕДОП, 
участникът е декларирал, че разполага с изискуемият брой транспортни средства за 
обособената позиция, като посочва, че същият е нает от друга фирма. За третото лице
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декларирано от участника, комисията констатира, че е представен отделен електронен 
ЕЕДОП, в който е декларирана информация за липса на основанията за изключване 
относно лично състояние. В част IV: Критерий за подбор, в раздел “В“, „Технически и 
професионални способности", поле „Инструменти, съоръжения или техническо 
оборудване" в еЕЕДОП, от третото лице са декларирани два броя транспортни средства, 
като за всяко е посочен вида и регистрационен номер на транспортните средства; - вида 
на суровините и/или храните от животински произход, които могат да се превозват с 
транспортното средство, в съответствие с обособената позиция, за която се участва; - 
номер и дата на удостоверението за регистрация на транспортното средство, а именно -  
„1.Мерцедес Спринтер 413 ЦДИ, категория N1, Собствен 100%, Товароподемност - 1тон 
ЕВ 2065 ВВ , Удостоверение за регистрация 654/06.10.2016 г. от ОДБХ гр. Еаброво, за 
следните групи храни: 1.Млп-мляко и млечни продукти;2.МП-месо и месни 
продукти;З.Рб- риба и рибни продукти;4.ЯП-яйца и яйчни продукти;5.ММ-масла и 
мазнини; 6. ЗХ-зърнени храни и храни на зърнена основа;7.КК-картофи и. 
кореноплодни;8.В-варива;9.3-зеленчуци; 10.Пл-плодове; 11 .ЯМс-ядки; 12.3хИ захар,
захарни и шоколадови изделия,мед; 13.П-подправки;14.БНВ- безалкохолни напитки и 
боза;15.АН-пиво,вина и високоалкохолни напитки; 16.Н-кафе,чай,какао,заместители на 
кафето,мате;17.ДрХ- други храни;18.МК-месни и месно растителни консерви; 19. ГКХ- 
готови за консумация храни 2.ЕВ 10-04 ВВ Мерцедес Спринтер 313 ЦДИ, Собствен 
100%,Удостоверение за регистрация 642/10.08.2016 г. от ОДБХ гр. Еаброво, отговаря на 
следните групи храни: 1.Млп-мляко и млечни продукти;2.МП-месо и месни
продукти;З.Рб-риба и рибни продукти;4.ЯП- яйца и яйчни продукти;5.ММ-масла и 
мазнини;6.ЗХ-зърнени храни и храни на зърнена основа;7.КК-картофи и 
кореноплодни;8.В-варива;9.3-зеленчуци; 10.Пл-плодове; 11 .ЯМс-ядки; 12.ЗхИ- 
захар,захарни и шоколадови изделия,мед;13.П-подправки;14.БНВ-безалкохолни 
напитки и боза;15.АН- пиво, вина и високоалкохолни напитки; 16.Н- 
кафе,чай,какао,заместители на кафето,мате;17.ДрХ-други храни;18.МК-месни и месно 
растителни консерви; 19.ГКХ-готови за консумация храни.“

От декларираната информация на участника и третото лице в електронните им 
ЕЕДОП-и, комисията констатира съответствие с поставеният от Възложителя критерий 
за подбор по отношение на „Технически и професионални способности”, - 
„Инструменти, съоръжения или техническо оборудване”.

В съответствие с чл. 54, ал.9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаването 
на настоящия протокол участниците, по отношение на които е констатирано 
несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП 
и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнителна информация. 
Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, 
които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, 
ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП новия ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които 
могат самостоятелно да представляват участника.

След изтичането на срока от 5 работни дни, комисията ще проведе заседание за 
разглеждане на допълнително представените документи, относно съответствието на 
участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

Съгласно чл. 54, ал.8 от ППЗОП комисията уведомява участниците като им 
изпраща протокол с констатациите в деня на публикуването му в профила на купувача.
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Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участниците представят на комисията 
съответните документи или информация в срок от 5 /пет/ работни дни от получаването 
на настоящия протокол.

Отговори, постъпили в деловодството на Община Велико Търново след изтичане 
на срока, няма да се разглеждат от комисията. При изпращане по пощата с препоръчано 
писмо или по куриер, участникът следва да се съобрази с последната дата за постъпване 
на отговора.

Отговорът на участниците се представят в Общински център за услуги и 
информация на гражданите (ОЦУИГ) в сградата на общината на адрес: гр. Велико 
Търново, пл. „Майка България“ №2, пощенски код: 5000, в запечатан непрозрачна 
опаковка.

Информацията се адресира до председателя на комисията с посочване „Отговор 
на писмо с изходящ номер“, като се посочва изходящ номер на приложното писмо за 
изпращане на настоящия протокол.

Комисията приключи работа в 15,30 ч. и насрочи следващо заседание след 
получаване на отговорите на участниците по констатациите в настоящия протокол.

Настоящият протокол се състави в един екземпляр и в съответствие е чл. 54 ал.8 
от ППЗОП ще бъде публикуван на профила на купувача на Община Велико Търново.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:................. Г . . . . . . . . / . ..............
Пенка Игнатова -  Директор на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” в 
Община Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:

1. Надя П 7 Директор на Дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико 
Търново^

................. Г - ...................................................................
2. Трета Маринова - Юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико 
Търновс};.

  ...........................................
3. Павлинка КалбанокГ^ Главен счетоводител в Дирекция „Образование, младежки 
дейност^ спорт” в Общрна Велико Търново;

 ^  ........................................
4. Ю л и я  Ангелова -  Гяавен експерт в Дирекция „Образование, младежки дейности и 
спорт” в Община Велико Търново,
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