
ПРОТОКОЛ № 3 

Днес, 14.02.2019 г. в 11:00 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-tamovo.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 ID 879421 в Регистъра на обществените поръчки на АОП 

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. Грета 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, 

С приложно писмо от 18.01.2019г. на председателя на комисията е изпратен 
протокол №2 от 14.01.2019 г. от работата на комисията до участниците в процедурата. 
Протокола е получен от всички участници, на дати, както следва: 

№ Наименование Писмо с изх. № Получен Отговорът Представен в 
на участника и дата протокол от от Община 

участника участника Велико 
на дата следва да се Търново 

представи отговор с вх. № 
до дата и дата 

1 "СТИЛ-90" 91-00- 21.01.2019 28.01.2019г. 5300-22900-
ООД - позиция 20/18.01.2019 г. г. 1/24.01.2019г. 
№7 
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2 "ЛАКТИМА" 
ЕАД - позиция 
№4 

91-00-
20/18.01.2019 г. 

21.01.2019г. 28.01.2019г. 5300-1035-
2/23.01.2019 г. 

3 "ФАВОРИТ 
98" ООД -
позиция №1 

91-00-
20/18.01.2019 г. 

21.01.2019г. 28.01.2019г. 5300-10021-
2/25.01.2019 г. 

4 "КОРЕКТ 
ДЕ" ЕООД -
позиция № 2 

91-00-
20/18.01.2019 г. 

21.01.2019г. 28.01.2019г. 53-460-
1/25.01.2019 г. 

5 "Стелит 1" 
ЕООД 
позиция № 5 

91-00-
20/18.01.2019 г. 

21.01.2019г. 28.01.2019г. 5300-1443-
2/25.01.2019 г. 

6 "КИЛТЕКС" 
ЕООД 
позиция № 7 

91-
0020/18.01.2019 
г. 

21.01.2019г. 28.01.2019г. 5300-20812-
2/25.01.2019 г. 

Комисията установи, че отговорите на участници са постъпили в срока от 5 работни дни 
след получаване на Протокол № 2 от дата 14.01.2019 г. 

Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на отговорите на участници: 
I. Отговорът на участника "СТИЛ-90" ООД, с ЕИК: 104055828; с адрес: град 

Лясковец, 5140, ул. „Максим Райкович", № 29, телефон: 0619 2 20 17; 0888 395 606; 
ел. поща: stil90@mail.bg, лице за контакти - Анета Бижева; - участващ за 
Обособена позиция №7 - Консерви, съдържа: 

1. Придружително писмо от „Стил 90" ООД - оригинал, подписан и подпечатан - 1 
стр.; 

2. Диск. 

II. Отговорът 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, съдържа: 

1 .Пояснително писмо с изх. 4571/22.01.2019 г. от Лактима ЕАД - оригинал, подписан 
и подпечатан - 1 стр. 

2.Извадка от Търговски регистър - 1 стр.; 
З.Диск. 

III. Отговорът 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, съдържа: 

1. Придружително писмо с изх. № 4/24.01.2019 г. - оригинал подписан и подпечатан 
2. Флаш памет; 
3. Удостоверение за регистрация на обект за производство на храни $ 

04210/06.11.2012 г. издадено на „ФАВОРИТ-98" ООД със списък на групите храни -
заверено копие - 2 стр.; 

4. Удостоверение за регистрация на транспортно средство № 700/14.05.2012 г. и 
талон - заверено копие - 2 стр.; 

5. Удостоверение за регистрация на транспортно средство № 693/10.05.2012 г. и 
талон - заверено копие - 2 стр.; 
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6. Удостоверение за регистрация на транспортно средство № 715/17.05.2012 г. и 
талон - заверено копие - 2 стр.; 

7. ЕЕДОП на „ФАВОРИТ-98" ООД - на хартиен носител -оригинал - 30 стр.; 

IV. Отговорът 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, съдържа: 

1 .Опис на представените допълнителни документи, съгласно чл. 47, ал.З от ППЗОП 
- оригинал подписан и подпечатан - 1 стр.; 
2.Диск. 

V. Отговорът 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, съдържа: 

1. Опис на представените допълнителни документи, съгласно чл. 47, ал.З от ППЗОП 
- оригинал подписан и подпечатан - 1 стр.; 

2. Диск. 

VI. Отговорът на участника "КИЛТЕКС" ЕООД, с ЕИК: 200701708 с адрес: 
град Севлиево, 5300, ул. „Стара планина", № 34, телефон: 0675/30636; факс: 
0675/30636; ел. поща: kilteks(fi)abv.b2; лице за контакти - Деян Ганев; - участващ за 
Обособена позиция №7 -Консерви, съдържа: 

1. Опис на представените допълнителни документи, съгласно чл. 47, ал.З от 
ППЗОП - оригинал подписан и подпечатан - 1 стр.; 

2. Диск. 

На основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на 
допълнително представените документи, относно съответствието на участниците с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор и установи следното: 

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 20 17; 0888 395 606; ел. поща: stil90@mail.bg, лице 
за контакти - Анета Бижева; - участващ за Обособена позиция №7 - Консерви: 

След разглеждане на представените документи и информация в офертата и като взе 
предвид допълнително представените документи с отговор с вх. № 5300-22900-
1/24.01.2019г., комисията установи съответствие на участника с изискванията към лично 
състояние и критериите за подбор. 

1. Допълнително представеният диск съдържа ЕЕДОП на участника електронно 
подписан от Стефан Стефанов - управител и Свилен Станчев - съдружник. 

2. По отношение на изискването за годност, комисията в Протокол №2 от дата 
14.01.2019 г. е констатирала съответствие с предварително определените от Възложителя 
условия в поръчката. 

3. По отношение на изискването за технически и професионални способности в 
еЕЕДОП информация в Част IV, Раздел В „Технически и професионални способности", 
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в поле „За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид", участника е 
попълнил информация съдържаща следното: 

- Доставка на 207410 бр. консерви по договор: 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 BGN, начална дата - 30.10.2012 и крайна 
дата - 28.04.2016. Получател - Община Велико Търново. 

- Доставка на 14743 бр. консерви по договор : 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 BGN, начална д а т а - 13.03.2015 и крайна д а т а - 13.03.2017. Получател 
- Община Стражица. 

- Доставка на 19595 бр. консерви по договор: 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 - 27192.59 BGN, начална дата - 28.04.2016 и 
крайна дата - 19.12.2018 г., Получател - Община Велико Търново. 

От представената информация, комисията установи, че участника отговоря на 
поставените от Възложителя условия за технически и професионални способности, а 
именно че, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, 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." 

4. В Протокол №2 от дата 14.01.2019 г. комисията е отразила, че участника 
отговоря на поставените от Възложителя условия за „Технически и професионални 
способности" в частта „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване". 

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата на участника, 
описаната информация в протокол №1 и 2 от работата на комисията, както и в 
допълнително представените от участниците отговори, описани в настоящия протокол, 
комисията единодушно решава, че участникът отговаря на изискванията за лично 
състояние и на критериите за подбор и го допуска до етап разглеждане на техническото 
предложение и проверка на съответствие с предварително обявените изисквания. 

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 

След разглеждане на представените документи и информация в офертата и като взе 
предвид допълнително представените документи с отговор с вх. № 5300-1035-
2/23.01.2019 г., комисията установи съответствие на участника с изискванията към лично 
състояние и критериите за подбор. 
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1. С пояснително писмо с изх. № изх. 4571/22.01.2019 г. от „Лактима" ЕАД 
участника посочва, че актуализирания ЕЕДОП с новата информация в част II: 
Информация за икономическия оператор, част „Б": „Информация за представителите на 
икономическия оператор, са посочени всички лица по чл. 54, ал.2 и чл. 55, ал.З от ЗОП. 
В Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, считано от 17.01.2019 г. съгласно заявление 
с вх. № 20190117112038, Юлиян Николов е заличен, като член на Съвета на Директорите 
на „Лактима" ЕАД и съгласно същото заявление в Търговския регистър и регистър 
ЮЛНЦ е вписан Георги Георгиев като член на съвета на директорите и изпълнителен 
директор на „Лактима" ЕАД. Като доказателство на изложеното в писмото, участника е 
приложил извадка от Търговския регистър и регистър ЮЛНЦ от партидата на фирмата. 

От извършената от комисията проверка в Търговския регистър и регистър ЮЛНЦ 
по партидата на устатника се установи, че действително към дата 17.01.2019 г. е отразена 
промяна в „Представители" и в състава на „Съвет на директорите". След отразената 
промяна лицата посочени като представители са: Михаела Христова, Паулина Христова 
и Георги Георгиев. Същите лица са посочени в Съвет на директорите. 

Приложеният нов ЕЕДОП е подписан с електронен подпис от лицата - Михаела 
Христова, Паулина Христова и Георги Георгиев. В Част II: Информация за 
икономическия оператор, част Б: Информация за представителите на икономическия 
оператор #1; #2; #3; са посочени имената на Георги Георгиев, Паулина Христова и 
Михаела Христова, както и подробна информация за всяка от тях. Посочените в ЕЕДОП 
лица действително са всички лица по чл. 40, ал.1 от ППЗОП. 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. 

2. По отношение на изискването за годност, комисията в Протокол №2 от дата 
14.01.2019 г. е констатирала съответствие с предварително определените от Възложителя 
условия в поръчката. 

3. По отношение на посочените изисквания за технически и професионални 
способности за изпълнени дейности с предмет и обем идентичен или сходен с тези на 
поръчката, както и за разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, 
необходими за изпълнение на поръчката, участникът е декларирал информация с която 
е установено съответствие още при първият представен ЕЕДОП, и това съответствие е 
посочено в Протокол №2 от дата 14.01.2019 г. от работата на комисията. 

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата на участника, 
описаната информация в протокол №1 и 2 от работата на комисията, както и в 
допълнително представените от участниците отговори, описани в настоящия протокол, 
комисията единодушно решава, че участникът отговаря на изискванията за лично 
състояние и на критериите за подбор и го допуска до етап разглеждане на техническото 
предложение и проверка на съответствие с предварително обявените изисквания. 

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: 

След разглеждане на представените документи и информация в офертата и като взе 
предвид допълнително представените документи с отговор с вх. № 5300-10021-
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2/25.01.2019 г., комисията не установи съответствие на участника с изискванията към 
лично състояние и критериите за подбор. 

1. Представеният електронен ЕЕДОП е подписан с електронен подпис само от 
лицето Милена Милчева. Информацията 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 е 
попълнена в част Б: Информация за представителите на икономическия оператор #1; в 
поле „Ако е необходимо, посочете подробна информация за представителството (форми, 
обхват, цел...), но посочените лица не са подписали с електронен подпис представеният 
допълнителен ЕЕДОП. 
На стр. 38 в документацията изрично 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. 
При подписан с електронен подпис само от лицето Милена Милчева ЕЕДОП - в част III: 
Основания за изключване, в раздели А, Б, В и Г на представения еЕЕДОП, участникът е 
декларирал липсата на основания за изключване, само за управителя на „Фаворит 98" 
ЕООД без да е декларирана информация за лицата по чл. 40, ал.1, т.З от ППЗОП - а 
именно Михаил Михайлов, Фахриджан Камбер - управител на „Натура 2020" ЕООД и 
Синан Камбер - управител на „Силама" ЕООД. 

Относно декларираната информация за Критериите за подбор: 
2. За изискването за годност - участникът е посочил изискуемата информация в част 

IV. Критерии за подбор, част А - „Годност", но в поле „Поръчки за услуги". 
3. Комисията установи, че не може да констатира съответствие с поставено 

изискване участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на 
офертата, 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 с общо количество минимум 10 000 бр. и макаронени изделия с общо 
количество минимум 3000 кг. независимо от състава, вида и размера на опаковките 
на продуктите, тъй като в Част IV, Раздел В „Технически и професионални 
способности", в поле „За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид" 
от еЕЕДОП е посочено като описание само „Доставка на хляб и хлебни изделия", сума, 
начална и крайна дата и получатели, но не е посочена никаква информация за количество 
на доставките. От така представената информация, комисията не може да установи 
съответствие с посоченото изискване на изпълнени доставки с предмет и обем, 
идентични или сходни с тези на съответната обособена позиция. 

4. Относно 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, че в Част IV, 
Раздел В, „Технически и професионални способности", поле „Инструменти, съоръжения 
или техническо оборудване", от еЕЕДОП е декларирана информацията „МПС ЗА 
ПРЕВОЗ НА ХРАНИ ВТ7228ВК УДОСТ.РЕГ. ОДБХ N 715/17.05.2012Г. ВТ3416ВА 
УДОСТ.РЕГ. ОДБХ N 700/14.05.2012Г ВТ0076ВА УДОСТ.РЕГ. ОДБХ N 
693/10.05.2012Г". От така представената информация, комисията не може са установи 
вида на суровините, които могат да се превозват с транспортното средство, в 
зависимост от обособената позиция, за която се участва. 

6 



5. Комисията установи, че представеният от участника попълнен ЕЕДОП не 
отговаря на образеца - ЕЕДОП приложен към документацията. В приложеният от 
участника ЕЕДОП фигурират въпроси респективно отговори които не са поискани от 
Възложителя с представения към документацията на обществената поръчка ЕЕДОП. 
Така например участника е отговарял на въпроси свързани с критерии за подбор относно 
икономическо и финансово състояние. Подробни указания за това кой ЕЕДОП се 
попълва, от къде може да се изтегли, от кого се подписва, възложителят е предоставил в 
документацията на поръчката - на стр. 37-38. 

Предвид направените констатации, комисията, единодушно реши да предложи за 
отстраняване участника на основание чл. 54, ал.1, т.5 б. б) и чл. 107, ал.1 от ЗОП. 

Съгласно чл. 54. (1) от ЗОП Възложителят отстранява от участие в процедура за 
възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, когато: т.5 б) - не е 
предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания 
за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; и на основание чл. 107 ал. 1 
от ЗОП, а именно „Освен на основанията по чл. 54 и 55 възложителят отстранява: 
участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго 
условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, или в документацията". 

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: 

След разглеждане на представените документи и информация в офертата и като взе 
предвид допълнително представените документи с отговор с вх. № 53-460-1/25.01.2019 
г., комисията установи съответствие на участника с изискванията към лично състояние 
и критериите за подбор. 

1. В допълнително представеният ЕЕДОП, участникът е представил информация 
относно поставеното условие за годност в Част IV, раздел А, т. 1 от единния европейски 
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с указанията на 
документацията на обществената поръчка. В раздела е декларирана информация за 
номер и дата на регистрация и групата/ите храни, за които е регистриран в ОДБХ, като е 
посочен и уеб адрес на органа издал регистрацията. Отговор „Да" е посочен на въпроса 
- „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — 
членка на ЕС"? 

С изложената информация, участникът декларира съответствие с поставеното 
изискване за годност. 

2. По отношение на изискванията за технически и професионални способности, в 
Протокол №2 от дата 14.01.2019 г. комисията е констатирала, че участникът е декларирал 
съответствие с поставеното изискване 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. Декларирано е съответствие и с 
изискуемата информация относно поставеният от Възложителя критерий за подбор по 
отношение на „Технически и професионални способности", - „Инструменти, 
съоръжения или техническо оборудване". 

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата на участника, 
описаната информация в протокол №1 и 2 от работата на комисията, както и в 
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допълнително представените от участниците отговори, описани в настоящия протокол, 
комисията единодушно решава, че участникът отговаря на изискванията за лично 
състояние и на критериите за подбор и го допуска до етап разглеждане на техническото 
предложение и проверка на съответствие с предварително обявените изисквания. 

V. Относно оферта с вх. № 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; 

След разглеждане на представените документи и информация в офертата и като 
взе предвид допълнително представените документи с отговор с вх. № 5300-1443-
2/25.01.2019 г., комисията установи съответствие на участника с изискванията към лично 
състояние и критериите за подбор. 

1. В допълнително представеният ЕЕДОП, участникът е представил информация, 
относно поставеното изискване за годност в Част IV, раздел А, т.1 от единния 
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с указанията на 
документацията на обществената поръчка. В съответния раздел е декларирана 
информация за номер и дата на регистрация и групата/ите храни, за които е регистриран 
в ОДБХ, като е посочен и уеб адрес на органа издал регистрацията. Отговор „Да" е 
посочен на въпроса - „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база 
данни в държава — членка на ЕС"? 

С изложената информация, участникът декларира съответствие с поставеното 
изискване за годност. 

2. По отношение на изискванията за технически и професионални способности, 
в допълнително представеният ЕЕДОП комисията установи съответствие с поставеният 
от Възложителя критерий за подбор относно „Технически и професионални 
способности", за изпълнени доставки с предмет и обем, идентични или сходни с тези на 
съответната обособена позиция - „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 за мероприятията към 
ЦСУ. Плодове за дирекция ОМДС в размер на 230000 кг", както и относно -
„Инструменти, съоръжения или техническо оборудване", а именно: 1 .Товарен автомобил 
Мерцедес Спринтер 313 ЦДИ ЕВ44-20ВВ 100% Собствен Удостоверение за регистрация 
680/06.03.2017 г. от ОДБХ гр. Габрово, 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; 18.МК-месни и месно растителни консерви; 
Становище вх. №211КХ/09,02,2017 за транспортиране на 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 6.3Х зърнени храни и храни на зърнена основа 7.КК 
картофи и кореноплодни 8.В варива 9.3 зеленчуци Ю.Пл плодове П.ЯМс ядки 12.3х.И 
захар, захарни и шоколадови изделия, мед 13.П подправки 14.БВН безалкохолни напитки 
и боза 15.АН пиво, вино и високоалкохолни напитки 16.Н кафе, чай, какао заместители 
на кафе 17.ДрХ други храни 18.МК месни и меснорастителни консерви 19. ГКХ готови 
за консумация храни 20,ХСП Храни със специално предназначение 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; Становище вх.№ 1974КХ/23.11.2017 за транспортиране на 1 ,МлП мляко 
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и млечни продукти 2.МП месо и месни продукти З.Рб риба и рибни продукти 4.ЯП яйца 
и яйчни продукти 5. масла и мазнини 6. зърнени храни и храни на зърнена основа 7. 
картофи и кореноплодни 8. варива 9. Зеленчуци 10. плодове П.ядкови плодове и 
маслодайни семена 12. захар, захарни и шоколадови изделия, 13.подправки-пресни и 
изсушени 14. кафе, чай, какао. 

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата на участника, 
описаната информация в протокол №1 и 2 от работата на комисията, както и в 
допълнително представените от участниците отговори, описани в настоящия протокол, 
комисията единодушно решава, че участникът отговаря на изискванията за лично 
състояние и на критериите за подбор и го допуска до етап разглеждане на техническото 
предложение и проверка на съответствие с предварително обявените изисквания. 

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

След разглеждане на представените документи и информация в офертата и като 
взе предвид допълнително представените документи с отговор с вх. № 5300-20812-
2/25.01.2019 г., комисията установи съответствие на участника с изискванията към лично 
състояние и критериите за подбор. 

1. В допълнително представеният ЕЕДОП, участникът е представил информация, 
относно поставеното изискване за годност в Част IV, раздел А, т.1 от единния 
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с указанията на 
документацията на обществената поръчка. В съответния раздел е декларирана 
информация за номер и дата на регистрация и групата/ите храни, за които е регистриран 
в ОДБХ, като е посочен и уеб адрес на органа издал регистрацията. Отговор „Да" е 
посочен на въпроса - „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база 
данни в държава — членка на ЕС"? 

С изложената информация, участникът декларира съответствие с поставеното 
изискване за годност. 

2. По отношение на изискванията за технически и професионални способности, 
в допълнително представеният ЕЕДОП комисията установи съответствие с поставеният 
от Възложителя критерий за подбор по отношение на поставеният от Възложителя 
критерий за подбор относно „Технически и професионални способности", за изпълнени 
доставки с предмет и обем, идентични или сходни с тези на съответната обособена 
позиция. 

3. Относно констатираното в Протокол №2 от дата 14.01.2019 г. съответствие с 
поставеният от Възложителя критерий за подбор по отношение на „Технически и 
професионални способности" - „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, че е цитирала погрешна информация за съответствието на участника с 
информацията декларирана в ЕЕДОП в - „Инструменти, съоръжения или техническо 
оборудване". Вярната информация която е отразена както в първият така и във вторият 
ЕЕДОП е, че участника разполага с - „1.ЕВ 5098 ВК ИВЕКО ДЕЙЛИ, ХЛАДИЛНИК, 
Нает, Удостоверение за регистрация 753/20.09.2018 г. от ОДБХ гр. Габрово отговаря на 
следните групи храни:l.Mn-мляко и млечни продукти;2.МП-охладени и замразени месо 
и месни продукти;З.Рб-замразена риба и рибни продукти;4.ЯП- яйца и яйчни 
продукти; 5. ММ-маел а и мазнини;6.МК-месни и месно растителни консерви;7.ГКХ-
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готови за консумация храни,8.ХСП-храни със специално предназначение 2. ЕВ 03-63 В А 
Мерцедес Спринтер 516 ЦДИ, ХЛАДИЛНИК, Нает, Удостоверение за регистрация 
526/24.11.2014 г. от ОДБХ гр. Габрово отговаря на следните групи храни: 1 .Мп-мляко и 
млечни продукти;2.МП-охладени и замразени месо и месни продукти;З.Рб- замразена 
риба и рибни продукти;4.ЯП-яйца и яйчни продукти;5.ММ- масла и мазнини;6.МК-
месни и месно растителни консерви;7.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". 

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата на участника, 
описаната информация в протокол №1 и 2 от работата на комисията, както и в 
допълнително представените от участниците отговори, описани в настоящия протокол, 
комисията единодушно решава, че участникът отговаря на изискванията за лично 
състояние и на критериите за подбор и го допуска до етап разглеждане на техническото 
предложение и проверка на съответствие с предварително обявените изисквания. 

Списък на участниците допуснати до етап разглеждане на Техническите 
предложения на този етап от работата на комисията: 

- 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 20 17; 0888 395 606; ел. поща: stil90@mail.bg, лице за контакти - Анета 
Бижева; - участващ за Обособена позиция №7 - Консерви; 

- 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; 

- оферта с вх. № 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; 

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

Списък на участници, предложени за отстраняване от процедурата при мотиви, 
отразени в настоящия протокол: 

- 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. 

Комисията пристъпи към прилагане на чл. 56, ал.2 от ППЗОП и извърши 
проверка на допуснатите оферти в съответствие с предварително обявените 
условия в обществената поръчка. 
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Съгласно документацията за обществена поръчка - Предложението за изпълнение 
на поръчката трябва да отговаря на предварително обявените условия, съдържащи се в 
проекта на договор за позицията, решението, обявлението и/или документацията за 
участие. 

В техническото предложение участниците задължително представят декларация 
в свободен текст, че в случай, че се налага да бъде извършена промяна/замяна на 
доставчик/производител на определен вид артикул в конкретна позиция от 
спецификацията, то при тази промяна/замяна, качеството/техническите характеристики 
на новия вид артикул ще са същите или по-добри. 
„Предложението за изпълнение на поръчката трябва да съдържа: 

план и организация на доставките на хранителни продукти, описващ особеностите 
на предмета на обособената позиция и организацията на работа, методите, чрез които 
участникът възнамерява да изпълни всички предвидени дейности по обособената 
позиция, изискващи се съгласно нормативната уредба. Участникът трябва да предложи 
организация на доставката с разпределение на технически и човешки ресурси, методите 
за осъществяване на комуникацията с представители на Възложителя /ръководителите 
на обектите от приложеният списък/, координация и други организационни аспекти, 
които са необходими за качественото и срочно изпълнение на поръчката по обособената 
позиция, както и изготвяне на съпътстващата извършването на доставките 
документация. От предложението на участника следва да е видно, че с предложения план 
са гарантирани безпроблемно и навременно извършване на доставки на хранителни 
продукти, и е отразена последователността на доставките за всеки обект от приложения 
списък, като е отразено времево изпълнение включващо начало и край на доставките за 
деня по обекти в съответствие с техническата спецификация. Представя се начинът на 
създаване на транспортната схема, нейната оптимизация и възможността за последващ 
контрол от възложителя, възможност за контрол на местоположението на транспортните 
средства в реално време. 
Посочват се характеристиките на които ще отговарят всеки от доставяните хранителни 
продукти от съответната обособена позиция, като същите не трябва да са под минимално 
установените в техническата спецификация. 
Участниците задължително трябва да поемат ангажимент да осигурят лице, с което 
представители на възложителя да контактуват по всички въпроси, касаещи 
изпълнението, и което при необходимост - болест, нетрудоспособност и т.н. - да бъде 
заместено от друго лице. Посочват се трите имена на определените лица, електронна 
поща, и мобилен телефон за връзка с тях. При промяна на определените лица или на 
номерата на телефоните или факса изпълнителят е длъжен да уведоми своевременно 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
Мерки за осигуряване на максимална сигурност на собствения персонал и здравословни 
и безопасни условия на труд. Методи и организация на текущия контрол от Изпълнителя 
върху качеството на стоките, доставяни при изпълнение на поръчката. 
В предложението си участникът следва да предложи мерки, които ще предприеме в 
случай на настъпване на идентифицираните от Възложителя рискове с цел 
недопускане/редуциране на негативното им въздействие върху успешното постигане на 
заложените в поръчката цели. Участникът следва да обясни определените потенциални 
рискове, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, и да представи 
вероятните потенциални рискове, както и да предложи стратегия за управление на 
рисковете и това как предлага да действа при всеки един възможен риск с цел влиянието 
му да бъде ограничено или въобще да не настъпи. 
Определените потенциални рискове и предпоставките, идентифицирани от възложителя, 
които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора са: 
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Потенциални рискове при изпълнение на поръчката 
1/ Невъзможност за навременно обработване на заявките от Възложителя; 
21 Рискове, свързани с производството или с доставката на артикулите - аварии, 
проблеми с доставчици, с транспортни средства и други материални ресурси 
(производствени бази и/или складове за съхранение на стоките), имащи пряко отношение 
към нормалното изпълнение на поръчката; 
3/. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по 
договора от страна на Възложителя; 
4/ Рискове при създаване на транспортна схема за извършване на доставките, 
оптимизация на маршрутите. 
5/ Рискове при транспортиране на видове хранителни продукти, изискващи различен 
температурен режим на превоз, в т.ч. и от контаминация на продуктите . 
Информацията за управление на всеки един от рисковете трябва да включва: 
1. Развити мерки за предотвратяване на настъпването на рисковете. Представената 
информация трябва да включва задължително поименно посочване на лицето или 
лицата от екипа, които ще ги извършат мерките с ясно разпределение и характеристики 
на техните задачи/организация на екипа по мерките/. 
и 
2. Развити мерки за преодоляване на последиците от евентуално тяхно сбъдване. 
Представената информация трябва да включва задължително поименно посочване на 
лицето или лицата от екипа, които ще ги извършат мерките с ясно разпределение и 
характеристики на техните задачи/организация на екипа по мерките/." 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения от 
офертите посочени по горе на допуснатите участници. 

I. Относно оферта с вх. № 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 20 17; 0888 395 606; ел. поща: 
stil90@mail.bg, лице за контакти - Анета Бижева; - участващ за Обособена позиция 
№7 - Консерви; 

Комисията подложи на обстоятелствен анализ представената информация, като 
установи, че по отношение на офертата на участника са налице следните обстоятелства: 

Участникът е представил Техническо предложение включващо: 
1. Образец №3 - Техническо предложение по чл. 39, ал.З, т.1 от ППЗОП - оригинал, 

подписан и подпечатан от представляващия участника, в което е: 

- декларирано съгласие с клаузите на приложения проект на договор 

- декларирано е срок на валидност на офертата да е 10 (десет) месеца; 

- деклариран е срок за заменяне несъответстващите продукти с нови: 28 (двадесет и 
осем) минути; 
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- декларирано е, че ще доставя предлаганите хранителни стоки, произведени и 
транспортирани съгласно изискванията на действащата в момента нормативна уредба в 
Република България, в добър търговски вид, с не по-малко от 75 % остатъчна годност 
към момента на доставката на конкретния обект; 

- Приложение - „Предложение за изпълнение на поръчката по чл. 39, ал.З („б") от 
ППЗОП в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя" -
оригинал, подписан и подпечатан от представляващия участника от стр. 1 до стр. 10; 

2. Декларация от Стефан Стефанов - управител на „СТИЛ - 90" ООД, с която 
декларира, че в случай, че се налага да бъде извършена промяна/замяна на 
доставчик/производител на определен вид артикул в конкретна позиция от 
спецификацията, то при тази промяна/замяна, качеството/техническите характеристики 
на новия вид артикул ще са същите или по-добри. - оригинал, подписан и подпечатан -
стр.11; 

3. Декларация за съгласие от субекта на данните - Приложение №2 - оригинал, 
подписан и подпечатан - стр. 12-13. 

Комисията след анализ на съдържащата се информация в техническото предложение 
установи, че офертата на участника съответства на предварително обявените условия. 
Констатациите на комисията за съответствие на Предложението за изпълнение на 
поръчката със съдържанието посочено в документацията за обществена поръчка са 
следните: 

На стр. 3 участникът е приложил схема определяща основните длъжностни лица в 
дружеството и тяхната йерархична подчиненост. Предложен е план и организация на 
доставките на хранителни продукти на стр. 4 и 5 от техническото предложение. Описано 
е, че заявките ще се получават от представител на възложителя на посоченият от 
участника телефон или на посочената от участника електронна поща. Посочил е 
поименно кои са отговорните длъжностни лица които ще отговарят за получаването на 
заявките, и е обобщил че по този начин е елиминиран риска от невъзможност за 
навременно обработване на заявките - което е и мярка за идентифицираният от 
възложителя риск №1. Експедицията на заявената продукция се извършва на база 
попълнена Заявка за доставка в която са отразени исканията от представителите на 
Възложителя, както и асортиментите, които са обект на експедиране. Посочени 
поименно са лицата - управителите - Склад Стоки и Склад Готова продукция на които 
ще бъдат предоставени заявките за изпълнение. Като следваща стъпка от процеса, 
участникът е посочил изготвяне на съпътстваща документация - сертификат за качество 
или декларация за съответствие, както и поименно е посочил лицата, които ще отговарят 
за тази дейност. Транспортирането на стоките ще се извършва с три транспортни 
средства - собственост на фирмата, като поименно са посочени шофьорите им. 
Доставката ще се извършва до всички обекти към дирекцията в сряда от 9.00 - 10.00 часа, 
като приемането на стоката ще се осъществява от представител на възложителя в 
присъствието на доставящият. На стр. 6 и 7 участника е изложил информация за 
нормативната база, на която ще отговаря доставката на стоките. Всяка доставка ще се 
придружава с фактура и експедиционна бележка съдържаща изчерпателно изброяване на 
стоките по асортименти, количествата им, партидните номера и друга относима 
информация. 

На стр. 8 участникът е представил характеристиките, на които ще отговарят всеки от 
доставяните хранителни продукти от обособената позиция, като тези характеристики не 
са под минимално установените в техническата спецификация. Посочени са трите имена 
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на определените от участника лица, с които представители на възложителя да 
контактуват по всички въпроси, касаещи изпълнението, електронна поща, и мобилен 
телефон за връзка с тях. Това са - Анета Бижева, и Свилен Станчев който ще я замества 
при необходимост, а за двете лица е представена информация за телефон и електронна 
поща - стр. 4. Мерки за осигуряване на максимална сигурност на собствения персонал и 
здравословни и безопасни условия на труд и методи и организация на текущия контрол 
от Изпълнителя върху качеството на стоките, доставяни при изпълнение на поръчката са 
предложени на стр. 5 и 7. Поименно са посочени лицата които отговарят за качеството 
на доставяните продукти. 

Срокът за заменяне на несъответстващи продукти с нови съответно и за допълване на 
доставка е 28 минути от подписване на протокол. 

Относно риск 2 - Рискове, свързани с производството или с доставката на артикулите 
- аварии, проблеми с доставчици, с транспортни средства и други материални ресурси 
(производствени бази и/или складове за съхранение на стоките), имащи пряко отношение 
към нормалното изпълнение на поръчката - участникът е изложил информация на стр. 9 
- 10. Като мярка за предотвратяване сочи, че част от артикулите са собствено 
производство, а за тези които се доставят от доставчици, като мярка за преодоляване 
посочва, че в дружеството има въведена система със списък на утвърдени доставчици, 
съдържаща информация за качество на стоките/артикулите; изгодни условия и начин на 
плащане; възможност за доставка на място и в срок; препоръки от партньори и клиенти 
и предлагане на изгодни следпродажбени условия. Относно възможностите от аварии с 
транспортни средства и други материални ресурси като мярка за предотвратяване е 
посочена редовна профилактика и сервизно обслужване на машините и технологичното 
оборудване във фабриката. Посочени са имената на шофьорите на транспортните 
средства, както и вида на самите транспорти средства. Относно риск 3 - Неизпълнение 
на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на 
Възложителя; като мярка за преодоляване на последиците от риска участника сочи 
наличие на достатъчни собствени финансови възможности. Като отговорно лице за този 
риск е идентифициран - управителя, чрез определяне и измерване на целите по 
управлението му. С част от посочената по горе информация, участникът е представил 
мерките, които ще предприема за предотвратяване на настъпването на рисковете и за 
преодоляване на последиците от евентуално тяхно сбъдване за рисковете, в т.ч. и за 
риск№1: Невъзможност за навременно обработване на заявките от Възложителя. 
Рискове при създаване на транспортна схема за извършване на доставките, оптимизация 
на маршрутите. Като мерки за предотвратяване на настъпването на Риск № 4 са посочени 
наличието на три транспортни средства собственост на фирмата, а като мерки за 
преодоляване на последиците от евентуално тяхно сбъдване - редовна профилактика и 
сервизно обслужване, подготвени екипи както във фирмата така и от външни фирми. 
Рискове при транспортиране на видове хранителни продукти, изискващи различен 
температурен режим на превоз, в т.ч. и от контаминация на продуктите. Като мерки за 
предотвратяване на настъпването на Риск № 5 е посочено притежаване на необходимите 
документи/удостоверения за транспорт на консерви; поставянето на видно място на 
инструкции за безопасна работа; продукция собствено производство. Чрез логистичен 
подход внедрен в дружеството доставките ще се осигуряват в подходящи количества и 
качество и в подходящо време. Посочени поименно са лицата, които са отговорни за 
транспортирането на стоките и реализирането на мерките. 

Участникът е предложил организация на доставката с разпределение на технически и 
човешки ресурси, методите за осъществяване на комуникацията с представители на 
Възложителя, координация и други организационни аспекти, които са необходими за 
качественото и срочно изпълнение на поръчката по обособената позиция, както 
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и изготвяне на съпътстващата извършването на доставките документация. Представена 
е информация за стратегия за управление на рисковете идентифицирани от възложителя. 
От предложението на участника е видно, че с предложения план са гарантирани 
безпроблемно и навременно извършване на доставки на хранителни продукти, и е 
отразена последователността на доставките. 

Въз основа на направените по горе констатации, комисията допуска офертата на 
участника до етап оценка по показателите за определяне на Комплексната оценка на 
офертата. 

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@Iactima.net, лице за 
контакти - Георги Георгиев; - участващ за Обособена позиция №4 - Млечни 
произведения 

Комисията подложи на обстоятелствен анализ представената информация, като 
установи, че по отношение на офертата на участника са налице следните обстоятелства: 

Участникът е представил Техническо предложение включващо: 
1. Образец №3 - Техническо предложение по чл. 39, ал.З, т.1 от ППЗОП, оригинал, 

подписан и подпечатан от представляващия участника - стр. 5-6, в което е: 

- декларирано съгласие с клаузите на приложения проект на договор 

- декларирано е срок на валидност на офертата да е 10 месеца; 

- деклариран е срок за заменяне несъответстващите продукти с нови: 20 (двадесет) 
минути; 

- декларирано е, че ще доставя предлаганите хранителни стоки, произведени и 
транспортирани съгласно изискванията на действащата в момента нормативна уредба в 
Република България, в добър търговски вид, с не по-малко от 75 % остатъчна годност 
към момента на доставката на конкретния обект; 

- Приложение - „Предложение за изпълнение на поръчката" - от стр. 7 до стр.59; 

- декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП -оригинал, подписан и 
подпечатан - стр. 60; 

- спецификации за хранителните продукти - заверени копия - от стр. 60 до стр. 71. 

Комисията пристъпи към прилагане на чл. 56, ал.2 от ППЗОП и извърши 
проверка на офертата в съответствие с предварително обявените условия в 
обществената поръчка. 

Комисията след анализ на съдържащата се информация в техническото предложение 
установи, че офертата на участника не съответства на предварително обявените условия. 

1. В техническото предложение на участника е представен вариант на срока за 
заменяне несъответстващите продукти с нови, който е и показател (ПСР) в Методиката 
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за оценка на оферти на участниците. Съгласно документацията за обществена поръчка 
„Предложеният от участника срок по показател - (ПСР) е в минути, в число до втория 
знак след запетаята и не може да бъде повече от 300 /триста /минути от подписване на 
съответния протокол от страните или от издаване на протокола от анализа на 
оторизирания орган." В Образец № 3, участникът е посочил срок за заменяне 
несъответстващите продукти с нови: 20 (двадесет) минути. 

На стр. 22 участникът е посочил, че замяната на стоки, които не отговарят на 
заявените характеристики, не отговарящи на санитарни, ветеринарно-санитарни, 
хигиенни и други норми указани от действащото законодателство установени при 
доставката - се извършва в срок от 0,20 минути от установяване на несъответствието. 

На стр. 23 участникът е посочил, че замяната на стоки, които не отговарят на 
изискванията за качество, при констатирана доставка на стоки с изтекъл срок на годност, 
негодни за консумация или с лошо качество или наранена стока се извършва в срок от 
0,20 минути. 

Посочените два срока на стр. 22 и 23 касаещи информацията по показател ПСР и 
представени по този начин са различават от срока посочен в Образец № 3. 

Съгласно Обявлението за обществена поръчка, в раздел П.2.10) Информация 
относно вариантни, е отговорен с „Не". 

2. На следващо място, съгласно условията на документацията на 
обществената поръчка и проекта на договор - чл. (5.12.2), участниците са длъжни да 
представят срок в минути от подписване на протокол между страните за допълване на 
доставката, в случай че същата не отговаря на заявеното количество. Условие за 
представянето на срок за допълване на доставките в минути е посочен и на стр. 50 от 
документацията, „3. Техническо предложение по чл. 39, ал.3,т.1 от ППЗОП по обр. 
№3, съдържащо: декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 
декларация за срока на валидност на офертата и Предложение за изпълнение на 
поръчката по чл. 39, ал. 3(„б") от ППЗОП в съответствие с техническите спецификации 
и изискванията на възложителя, в т.ч. с предложен план и организация на доставките на 
хранителни продукти, с посочване на срокове в минути за заменяне несъответстващите 
продукти с нови и за допълване на доставката." 
На стр. 23 от участника е посочено - „Допълване на доставка при частично изпълнение 
на заявка се извършва в срок от 0.20 минути от момента на установяване на липсващата 
стока." 

Представената от участника информация записана, като число след нула и 
запетая, е време изразено в секунди, а не в минути, и посочена по този начин е в 
противоречие с условията на документацията и проекта на договор и е предложение 
различно от това в Образец №3. 

3. На следващо място съгласно условията на документацията на 
обществената поръчка - стр. 29, е посочено: „В техническото предложение участниците 
задължително представят декларация в свободен текст, че в случай, че се налага да бъде 
извършена промяна/замяна на доставчик/производител на определен вид артикул в 
конкретна позиция от спецификацията, то при тази промяна/замяна, 
качеството/техническите характеристики на новия вид артикул ще са същите или по
добри." 

От комисията се установи, че такава декларация не е представена в офертата на 
участника, респективно към техническото предложение. 

Според условията на документацията на обществената поръчка участниците следва 
да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие. 

16 



Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и 
условия, посочени в тази документация. Поставянето от страна на участника на условия 
и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване 
на този участник от участие в процедурата. 

Съгласно чл. 39, ал.1 от ППЗОП „При подготовка на офертите участниците са 
длъжни да спазват изискванията на възложителите". Съгласно чл. 39, ал.З, т.1, буква „б" 
и „ж" от ППЗОП, техническото предложение съдържа освен изрично посочените в 
ППЗОП документи и информация и „друга информация и/или документи, изискани от 
възложителя". Техническото предложение на участника не отговаря на предварително 
обявените условия за задължително съдържание. 

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно предлага на 
възложителя отстраняване на участника "ЛАКТИМА" ЕАД, с ЕИК: 104052885, с оферта 
с вх. № 5300-1035-10/27.12.2018 г. от 10:47 ч., от последващо участие на основание чл. 
107, т.1 от ЗОП, поради неизпълнение на условия, посочени в обявлението за 
обществената поръчка и документацията и на основание чл. 107, т.2, буква „а" от ЗОП, 
поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия 
на поръчката. В този смисъл, така представената от участника оферта се явява 
„Неподходящ оферта" по смисъла на §2, т.25 от Допълнителните разпоредби на Закона 
за обществените поръчки. 

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: 

Комисията подложи на обстоятелствен анализ представената информация, като 
установи, че по отношение на офертата на участника са налице следните обстоятелства: 

Участникът е представил Техническо предложение включващо: 
1. Образец №3 - Техническо предложение по чл. 39, ал.З, т.1 от ППЗОП, 

оригинал, подписан и подпечатан от представляващия участника - стр. 5-6, в което е: 

- декларирано съгласие с клаузите на приложения проект на договор 

- декларирано е срок на валидност на офертата да е 10 /десет/ месеца; 

- деклариран е срок за заменяне несъответстващите продукти с нови: 60 (шестдесет) 
минути; 

- декларирано е, че ще доставя предлаганите хранителни стоки, произведени и 
транспортирани съгласно изискванията на действащата в момента нормативна уредба в 
Република България, в добър търговски вид, с не по-малко от 75 % остатъчна годност 
към момента на доставката на конкретния обект; 

- приложена Обяснителна записка - с методология на изпълнение, оригинал, подписан и 
подпечатан от представляващия участника - от стр. 7 до стр. 48; 
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- Декларация от Десислава Илиева - управител на „Корект - Де" ЕООД, с която 
декларира, че представляваният от нея участник, в случай, че се налага да бъде 
извършена промяна/замяна на доставчик/производител на определен вид артикул в 
конкретна позиция от спецификацията, то при тази промяна/замяна, 
качеството/техническите характеристики на новия вид артикул ще са същите или по
добри. - оригинал, подписан и подпечатан - стр. 49. 

Комисията след анализ на съдържащата се информация в техническото 
предложение установи, че офертата на участника съответства на предварително 
обявените условия. Констатациите на комисията за съответствие на Предложението за 
изпълнение на поръчката със съдържанието посочено в документацията за обществена 
поръчка са следните: 

За поддържането на достатъчна складова наличност от участника е изградена 
мрежа с водещи доставчици и производители. Представени са основните партньори на 
участника (стр. 8). Посочен е метода на получаване на заявките а именно по телефон, 
факс или електронна поща като същите са изписани. Поименно са посочени и лицата, 
които са отговорни пряко на приемането на заявките. Относно осигуряване на 
необходимите количества по заявката, участника декларира поддържане на постоянна 
наличност на артикулите. Показва начина на окомплектоване на заявките, както и 
оборудването на тяхното навременно изпълнение. Ангажира се с предаването на стоките 
в присъствието на упълномощено лице след което да се подписват документите 
придружаващи доставката. Деклариран е времеви срок на доставките в съответствие с 
посоченият такъв в техническата спецификация - от 07:00 - 13:00 ч. В таблица на стр. 
10-11 е представен организацията на навременно пристигане на декларираните 
транспортни средства до обектите посочени в Приложение 1а от документацията. 
Обхванати са всички обекти от условието на поръчката. Декларирано е монтиране на 
GPS устройства за проследимост и контрол на местоположението на транспортните 
средства в реално време (стр. 11). Информация за изготвянето на съпътстващата 
доставките документация, участникът е изложил на стр. 11 -12 от Обяснителната записка. 
Предлаганите за прилагане към доставката документи обезпечават осъществяване на 
контрол както и от изпълнителя, така и от представители на Възложителя. В случай на 
рекламации участника се задължава да достави количествата в рамките на 60 минути. От 
участника са предложени мерки, които ще реализира относно липсата и необходимостта 
от замяна на стоки, както и документите които ще се съставят при замяната. „Корект Де" 
ЕООД се ангажира да доставя стоки с остатъчен срок на годност не по - малък от 75 % 
към момента на доставката. 

Разпределението на задачите и отговорностите на членовете на екипа са 
представени на стр. 13-16 заедно с нормативните актове които ще се прилагат при 
изпълнението на поръчката. Посочени са лицата които ще бъдат на разположение на 
възложителя по всички въпроси касаещи изпълнението на поръчката, служителят който 
ще получава рекламации от страна на Възложителя и служителят който ще получава 
заявките за видовете и количествата храни, като е представена информация за телефон и 
факс. Мерки за осигуряване на максимална сигурност на собствения персонал и 
здравословни и безопасни условия на труд са изложени на стр. 18-19. В схема участника 
е представил информация за приложените методи за организация и текущ контрол върху 
качеството на доставките, като пътя обхваща момента от приемането на храните до 
тяхната експедиция. За всеки един от етапите на контрол, в таблица на стр. 19-28, 
участникът е изложил идентификация на опасности, оценка на риска от тяхното 
въздействие и мерки за контрол които предприема за недопускането на тези опасности. 
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Изложените на стр. 28 характеристики на хранителните продукти съответстват 
на предвидените такива в техническата спецификация. 

На стр. 28-47, участника е представил виждането си за стратегия за управление на 
риска като е обхванал всички идентифицирани от Възложителя рискове при 
изпълнението на поръчката. За всеки от рисковете са представени мерки за 
предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на последиците от настъпване на 
риска, като отговорно лице е посочен - управителя на фирмата, с разпределение и 
характеристики на задачи по изпълнението на мерките. 

От представеното в техническото предложение и Организация на работа, 
комисията прави заключение, че участникът е предложил организация на доставката с 
разпределение на технически и човешки ресурси. Представените методи за 
комуникацията с представители на Възложителя, координация и други организационни 
аспекти предлагат осигуряване на качествено и срочно изпълнение на поръчката по 
обособената позиция. Предложената, като съпътстваща извършването на доставките 
документация е достатъчна за извършване на контрол от страна на изпълнител и 
възложител. От предложението на участника е видно, че с предложения план са 
гарантирани безпроблемно и навременно извършване на доставки на хранителни 
продукти, и е отразена последователността на доставките. 

Въз основа на направените по горе констатации, комисията допуска офертата на 
участника до етап оценка по показателите за определяне на Комплексната оценка на 
офертата. 

V. Относно оферта с вх. № 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; 

Комисията подложи на обстоятелствен анализ представената информация, като 
установи, че по отношение на офертата на участника са налице следните обстоятелства: 

Участникът е представил Техническо предложение включващо: 
2. Образец №3 - Техническо предложение по чл. 39, ал.З, т.1 от ППЗОП, оригинал, 

подписан и подпечатан от представляващия участника - стр. 4-5, в което е: 

- декларирано съгласие с клаузите на приложения проект на договор 

- декларирано е срок на валидност на офертата да е 10 /десет/ месеца; 

- деклариран е срок за заменяне несъответстващите продукти с нови: 60 (шестдесет) 
минути; 

- декларирано е, че ще доставя предлаганите хранителни стоки, произведени и 
транспортирани съгласно изискванията на действащата в момента нормативна уредба в 
Република България, в добър търговски вид, с не по-малко от 75 % остатъчна годност 
към момента на доставката на конкретния обект; 
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- приложено е Предложение за изпълнение на поръчката по чл. 39, ал.З (,,б) от ППЗОП в 
съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя с 
методология на изпълнение, оригинал, подписан и подпечатан от представляващия 
участника - от стр. 7 до стр. 61; 

- Декларация от Цветан Макавеев - управител на „Стелит 1" ЕООД, с която декларира, 
че представляваният от нея участник, в случай, че се налага да бъде извършена 
промяна/замяна на доставчик/производител на определен вид артикул в конкретна 
позиция от спецификацията, то при тази промяна/замяна, качеството/техническите 
характеристики на новия вид артикул ще са същите или по-добри. - оригинал, подписан 
и подпечатан - стр. 62. 

В раздел „Организация на работа" участникът е представил информация за 
налична складова база, и достатъчно оборудване за изпълнението на доставките на 
хранителни стоки. За получаване на заявките от представител на Възложителя, 
участника сочи лицата - Грета Лазарова и Даниела Кръстева. Представен е времевия 
период за получаване на заявките от страна на изпълнителя, и същият е в съответствие с 
посоченият такъв в проекта на договор. Относно експедиция на хранителните стоки, от 
участника е заявено поддържане на достатъчни складови наличности, чрез прогнозиране 
на доставките в съответствие с наличностите чрез разполагаща компютърна система за 
контрол и работа в склад РИСКОНТ. На стр. 10 е изложена подробна информация за 
възможностите на участника за навременно организиране на експедирането на 
доставките. Изложено като информация е, че фирмата притежава 10 собствени товарни 
автомобила регистрирани съгласно Закона за храните. В таблица на стр. 10 - 13 е 
представена информация за часа на доставка на хранителните продукти до всеки един от 
обектите посочени в Приложение 1а, като времевият диапазон е в съответствие с 
посоченият такъв в техническата спецификация. Разпределението е направено с четири 
транспортни средства, като е предвидено е пето като резерв. Представена е информация 
за съпътстващата документация която ще бъде подготвена при доставянето на стоки (стр. 
14). При постъпването в склада на участника, всяка стока е придружена със сертификат 
за произход и съответствие за безопасност. При подготвянето на всяка заявка стоките се 
преброяват / изтеглят от работник склад и снабдител и се окомплектоват с документите 
за произход/качество. Представена е информация за времето, в което дадена частично 
изпълнена заявка ще се допълни, като за това действие ще се подготвя констативен 
протокол. В случай на рекламации участника се задължава да достави количествата в 
рамките на 60 минути. 

Разпределение на задачите и отговорностите в рамките на осъществяваната роля 
на всяко едно лице участващо в процеса по доставка на хранителни продукти е изложено 
на стр. 16 - 21. Поименно са представени лицата, които ще приемат и обработват заявките 
и количествата храни, както и телефон и факс за връзка. Определено е и лицето, което 
ще приема рекламациите по доставките. Относно организацията на работа, са посочени 
номерата на транспортните средства които ще бъдат включени в изпълнението, както и 
имената на шофьорите - снабдители (стр. 19). Предвидени са следните задължения на 
офис служителите - да приемат и изписват всички заявки, зададени от Възложителя; да 
предоставят заявката за изпълнение в склада; да изготвят заявката със съпътстващите 
документи, изискани от Възложителя и действащото законодателство; да предават 
рекламации на ръководителя НАССР екип; др. За взаимоотношенията с представителите 
на възложителя и различните участници в процеса на изпълнение на предмета на 
поръчката са посочени поименно две лица за които е представена информация и за 
телефон и факс (стр. 21). Като мерки за осигуряване на максимална сигурност на 
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собствения персонал и здравословни и безопасни условия на труд е посочен сключен 
договор със служба по трудова медицина и направена оценка на условията на труд и 
оценка на професионалните рискове. Подробна информация за мерки за осигуряване на 
сигурност на собствения персонал, участникът е изложил на стр. 22-26. В карта на 
процеса (стр. 27) са визуализирани методите и организацията на осъществяваният от 
участника текущ контрол върху качеството на доставките. Осъществява се контрол по 
разпространението на ползваните препарати и инвентар за почистване и дезинфекция. В 
дневник за входящ контрол се описват приеманите стоки в обекта, като се отбелязва вида 
на стоката, приетото количество, производителя и номера на придружаващия документ, 
номера на партидата. В таблица на стр. 3 0 - 33, участникът е изложил информация за 
доставяните хранителни продукти, техните характеристики и наименование на 
производител / доставчик. Посочените като видове хранителни продукти отговарят на 
изискуемите такива в Приложение 16, а предложените характеристики не са по-ниски от 
тези в спецификацията. 

Стратегия за управление на риска участника е представил на стр. 34 - 61. За всеки 
един от идентифицираните от Възложителя рискове е представена информация, относно 
възможните предпоставки за възникване, вероятност от възникване на риска, степен на 
въздействие върху изпълнението при възникване на риска, оценка на риска, мерки за 
предотвратяване и мерки за преодоляване на последиците от евентуалното им сбъдване. 
Като отговорно лице е определено управителя на фирмата. 

Участникът е предложил организация на доставката с разпределение на 
технически и човешки ресурси, методите за осъществяване на комуникацията с 
представители на Възложителя, координация и други организационни аспекти, които са 
необходими за качественото и срочно изпълнение на поръчката по обособената позиция, 
както и изготвяне на съпътстващата извършването на доставките документация. От 
предложението на участника е видно, че с предложения план са гарантирани 
безпроблемно и навременно извършване на доставки на хранителни продукти, и е 
отразена последователността на доставките. 

Въз основа на направените по горе констатации, комисията допуска офертата на 
участника до етап оценка по показателите за определяне на Комплексната оценка на 
офертата. 

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

Комисията подложи на обстоятелствен анализ представената информация, като 
установи, че по отношение на офертата на участника са налице следните обстоятелства: 

Участникът е представил Техническо предложение включващо: 
1. Образец №3 - Техническо предложение по чл. 39, ал.З, т.1 от ППЗОП, 

оригинал, подписан и подпечатан от представляващия участника - стр. 5-6, в което е: 

- декларирано съгласие с клаузите на приложения проект на договор 

- декларирано е срок на валидност на офертата да е 10 /десет/ месеца; 
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- деклариран е срок за заменяне несъответстващите продукти с нови: 60 (шестдесет) 
минути; 

- декларирано е, че ще доставя предлаганите хранителни стоки, произведени и 
транспортирани съгласно изискванията на действащата в момента нормативна уредба в 
Република България, в добър търговски вид, с не по-малко от 75 % остатъчна годност 
към момента на доставката на конкретния обект; 

- приложено е Предложение за изпълнение на поръчката по чл. 39, ал.З (,,б) от ППЗОП в 
съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя - оригинал, 
подписан и подпечатан от представляващия участника - от стр. 7 до стр.50; 

- Декларация от Деян Ганев - управител на „Килтекс" ЕООД, с която декларира, че 
представляваният от нея участник, в случай, че се налага да бъде извършена 
промяна/замяна на доставчик/производител на определен вид артикул в конкретна 
позиция от спецификацията, то при тази промяна/замяна, качеството/техническите 
характеристики на новия вид артикул ще са същите или по-добри. - оригинал, подписан 
и подпечатан - стр. 51. 

Информация за организацията на материалите и човешките ресурси за 
реализиране на поръчката е представяне на стр. 10-29. Участникът акцентира на начина 
на подбор на персонала, назначават се кандидати, които притежават необходимото за 
длъжността образование и професионален опит, провеждат се въвеждащи и поддържащи 
обучения. Относно избора на закупуване на продукти, участникът е представил 
критериите по които извършва снабдяването на складовата си наличност (стр. 12-13). 
Посочено е, че фирмата основно работи с производители и няколко регистрирани 
складове за търговия на едро с хранителни продукти. Използваните транспортни 
средства са с осигурена техническа изправност. На стр. 13 са посочени поименно лицата, 
които ще получават заявките от представител на Възложителя, като заявките се 
обработват електронно от административния персонал и се предават на началник склад 
за окомплектоването им. Участника се задължава да поддържа в постоянна наличност 
хранителни продукти, като следи движението на количествата на артикулите и на база 
опита си в снабдяването, прогнозира нужните количества. След преглед на наличностите 
в складовете на фирмата, заявката ще приготвя от работник склад, а при липса на 
количества те се заявяват за доставка към съответния производител или доставчик. 
Окомплектованите заявки се товарят на специализирано транспортно средства и се 
превозват до местопредназначението си. „Килтекс" ЕООД се ангажира да доставя 
хранителни стоки с доказан произход, отговарящ на нормативно установените 
изисквания за качество. В таблица на стр. 15 участникът е изложил информация за 
обектите до които ще доставя в сряда от 09:00 - 10:00 ч. хранителни продукти обект на 
обособената позиция. Всички заявки ще се окомплектоват със съответните задължителни 
документи - стокова разписка, документ за произход и качество, фактура. Участникът се 
ангажира да доставя стоки в срок на годност, с остатъчен срок на годност не по-малък от 
75 % към момента на доставката. При установяване на стоки с по-малък или изтекъл срок 
на годност, храни негодни за консумация или с лошо качество, както и наранени стоки 
фирмата ще замени стоките в рамките на оферираните часове, като за целта се съставя 
констативен протокол. Разпределение на задачите и отговорностите на членовете на 
екипа на участника е представено на стр. 18-21. В случай на рекламации участника се 
задължава да достави количествата в рамките на 60 минути. Лицата които ще бъдат на 
разположение на възложителя по всички въпроси, касаещи изпълнението на поръчката 
са - Деян Ганев - управител и Пламен Пенов - снабдител, доставчик. Служителят, който 
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ще получава заявките за видовете и количествата храни и който ще приема рекламации 
от страна на възложителя е Мартина Маринова. За посочените лица е представен телефон 
за връзка, факс, електронен адрес. Модел на взаимоотношенията с представителите на 
възложителя и различните участници в процеса на изпълнение на предмета на поръчката 
е представен от участника на стр. 21-23. Конкретни мерки по осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд са посочени на стр. 23-24. При представяне 
на информация за методи и организация на текущия контрол върху качеството на 
доставките чрез схема - фигура 1 на стр. 25 участникът е визуализирал пътят на 
приемането на пакетираните храни до транспортирането до обекта. В таблици е 
изложена информация за етапите на процеса, идентифицирани са опасностите и са 
предвидени мерки за контрол - стр. 27-29. Информация за характеристиките на 
продуктите включени в обособена позиция № 7 е представена по видове и наименование 
на стоката и грамажа, производител/доставчик, и характеристики на всеки вид - стр. 30-
31. 

По всеки от идентифицираните от възложителя рискове участникът е представил 
своята стратегия за управление на риска. По всеки от рисковете са предвидени мерки за 
предотвратяване и мерки за преодоляване на последиците от евентуално тяхно сбъдване. 
Управителят е предложен като отговорно лице по реализиране на мерките и задачите по 
тях. 

От представеното в техническото предложение и Организация на работа, 
комисията прави заключение, че участникът е предложил организация на доставката с 
разпределение на технически и човешки ресурси. Представените методи за 
комуникацията с представители на Възложителя, координация и други организационни 
аспекти предлагат осигуряване на качествено и срочно изпълнение на поръчката по 
обособената позиция. Предложената съпътстваща документация при извършване на 
доставките е достатъчна за осъществяване на контрол от страна на изпълнител и 
възложител. С предложения план са гарантирани безпроблемно и навременно 
извършване на доставки на хранителни продукти, и е отразена последователността на 
доставките. 
Въз основа на направените по горе констатации, комисията допуска офертата на 
участника до етап оценка по показателите за определяне на Комплексната оценка на 
офертата. 

Списък на участниците допуснати до етап оценка по показателите за определяне 
на Комплексната оценка на офертата на този етап от работата на комисията: 

- 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 20 17; 0888 395 606; ел. поща: stil90@mail.bg, лице за контакти - Анета 
Бижева; - участващ за Обособена позиция №7 - Консерви; 

- 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; 

- оферта с вх. № 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; 

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

Списък на участници, предложени за отстраняване от процедурата при мотиви, 
отразени в настоящия протокол: 

- 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. 

- 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; 

В условията на документацията на обществената поръчка - Глава IV - Критерий за 
възлагане на поръчката е посочено, че - Критерият за оценка на допуснатите до оценка 
и класиране оферти е „оптимално съотношение качество/цена" 

Офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата и които 
отговарят на предварително обявените условия на Възложителя за технически 
възможности и квалификация подлежат на комплексна оценка за определяне на 
икономически най-изгодната оферта, чрез „оптимално съотношение качество/цена" по 
чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП: въз основа на цена и качествен показател. 

1. Указания за определяне на КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО) на офертата 

Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни 
тежести и съгласно комплексната оценка по следната формула: 

КО = ПСР х 50% + Ц х 50% 

2. Показатели за оценяване са: 
а) Показател - Срок за заменяне несъответстващите продукти с нови (ПСР) с 

теглови коефициент КО - 50 % 
Забележка: Срокът за замяна на несъответстващите продукти с нови, се отнася за 

необходимостта от реакцията на изпълнителя в следните случаи при: несъответствие 
на доставените Продукти със заявения вид, съгласно характеристиките на продукта 
и неотговарящи на тези характеристики за него посочени Техническата спецификация 
на Възложителя и Техническото предложение на изпълнителя или несъответствие на 
партидните номера с указаните в етикета на доставените Продукти или 
несъответствие на срока на годност на Продуктите с изискванията на Техническата 
спецификация или несъответствие на доставените Продукти с изискванията за 
безопасност или нарушена цялост на опаковката на доставяните Продукти. 

б) ФИНАНСОВ ПОКАЗАТЕЛ (Ц) - предложена от участника крайна цена в лева-
тегловен коефициент - 50 % 
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З.Последователност и методика на оценка: 
А) Показател - Срок за заменяне несъответстващите продукти с нови (ПСР) с 

теглови коефициент КО - 50 % - Срокът за замяна на несъответстващите продукти с 
нови, се отнася за необходимостта от реакцията на изпълнителя в следните случаи при: 
несъответствие на доставените Продукти със заявения вид, съгласно характеристиките 
на продукта и неотговарящи на тези характеристики за него посочени Техническата 
спецификация на Възложителя и Техническото предложение на изпълнителя или 
несъответствие на партидните номера с указаните в етикета на доставените Продукти 
или несъответствие на срока на годност на Продуктите с изискванията на Техническата 
спецификация или несъответствие на доставените Продукти с изискванията за 
безопасност или нарушена цялост на опаковката на доставяните Продукти. 

Предложеният от участника срок по показател - (ПСР) е в минути, в число до втория 
знак след запетаята и не може да бъде повече от 300 /триста /минути от подписване на 
съответния протокол от страните или от издаване на протокола от анализа на 
оторизирания орган. 

Изчислява се по формулата: 
ПСР = (CP мин./Суч.) х 100 = (брой точки) 

Където CP мин. е най-краткия срок за заменяне несъответстващите продукти с нови, 
съответно допълване доставката в срок, предложен от участник от техническите 
предложения на всички участници; 

Където Суч. е срокът за заменяне несъответстващите продукти с нови, съответно 
допълване доставката в срок, предложен от оценявания участник. 

Максимално възможна оценка по този показател е 100 точки! 

Б) ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ (Ц) - предложена от участника крайна цена и 
ценообразуващи показатели - тегловен коефициент в К.О. - 50% 

Изчислява се по формулата: 
Ц = (Ц мин./Ц уч.) х 100 ( брой точки ) 
Ц мин. - най-ниската предложена обща цена за всички артикули, включени в обхвата 

на поръчката, в лева без ДДС от Ценовите предложения на всички участници за 
поръчката 

Ц уч. - предложената обща цена за всички артикули, включени в обхвата на 
поръчката, в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на оценявания участник 

Максимално възможна оценка по този показател е 100 точки! 

> Участника "СТИЛ-90" ООД, с ЕИК: 104055828, с оферта с вх. № 5300-2795-
1/21.12.2018 г. от 13:26 ч., участващ за Обособена позиция №7 - Консерви, е 
предложил по показател - Срок за заменяне несъответстващите продукти с нови 
(ПСР): 28 (двадесет и осем) минути. Посоченият от участника срок по показател ПСР 
е по-малък от предвиденият максимален от 300 минути. Офертата на участника отговаря 
на предварително обявените условия посочени от Възложителя. 

За същата обособена позиция е допуснат участника "КИЛТЕКС" ЕООД, с ЕИК: 
200701708, който по показател - Срок за заменяне несъответстващите продукти с 
нови (ПСР) е предложил: 60 (шестдесет) минути, който е по-дълъг от предложеният 
от участника „Стил - 90" ООД срок. 

25 



При прилагане на формулата за показател : 
ПСР = (CP мин./Суч.) х 100 = (брой точки) 
Където CP мин. е най-краткия срок за заменяне несъответстващите продукти с нови, 

съответно допълване доставката в срок, предложен от участник от техническите 
предложения на всички участници; 

Където Суч. е срокът за заменяне несъответстващите продукти с нови, съответно 
допълване доставката в срок, предложен от оценявания участник, 

За участника "СТИЛ-90" ООД, с ЕИК: 104055828, се получава: 
ПСР = 28/28 х 100 = 100 
Резултат - 50. 

> Участника "КОРЕКТ - ДЕ" ЕООД, е ЕИК: 200701708 с оферта с вх. № 5300-
17147-1/27.12.2018 г. от 16:40 ч., участващ за Обособена позиция №2 -Риба, е 
предложил по показател - Срок за заменяне несъответстващите продукти с нови 
(ПСР): 60 (шестдесет) минути. 

За обособена позиция №2 -Риба няма постъпила друга оферта от конкурентен 
участник, освен от участника "КОРЕКТ - ДЕ" ЕООД. Посоченият от участника срок по 
показател ПСР е по-малък от предвиденият максимален от 300 минути. Офертата на 
участника отговаря на предварително обявените условия посочени от Възложителя. 

При прилагане на формулата за показател : 
ПСР = (CP мин./Суч. ) х 100 = (брой точки) 
Където CP мин. е най-краткия срок за заменяне несъответстващите продукти с нови, 

съответно допълване доставката в срок, предложен от участник от техническите 
предложения на всички участници; 

Където Суч. е срокът за заменяне несъответстващите продукти с нови, съответно 
допълване доставката в срок, предложен от оценявания участник, 

За участника "КОРЕКТ - ДЕ" ЕООД, с ЕИК: 200701708, се получава: 
ПСР = 20/20 х 100 = 100 
Резултат - 50. 

> Участника "Стелит 1" ЕООД, с ЕИК: 107544354 с оферта с вх. № 5300-1443-
5/27.12.2018 г. от 16:41 ч., участващ за Обособена позиция №5 -Зеленчуци и 
плодове, е предложил по показател - Срок за заменяне несъответстващите 
продукти с нови (ПСР): 60 (шестдесет) минути. 

За обособена позиция №5 -Зеленчуци и плодове няма постъпила друга оферта от 
конкурентен участник, освен от участника "Стелит 1" ЕООД. Посоченият от участника 
срок по показател ПСР е по-малък от предвиденият максимален от 300 минути. Офертата 
на участника отговаря на предварително обявените условия посочени от Възложителя. 

При прилагане на формулата за показател : 
ПСР = (CP мин./Суч.) х 100 = (брой точки) 
Където CP мин. е най-краткия срок за заменяне несъответстващите продукти с нови, 

съответно допълване доставката в срок, предложен от участник от техническите 
предложения на всички участници; 

Където Суч. е срокът за заменяне несъответстващите продукти с нови, съответно 
допълване доставката в срок, предложен от оценявания участник, 

За участника "Стелит 1" ЕООД, с ЕИК: 107544354, се получава: 
ПСР = 20/20 х 100 = 100 
Резултат - 50. 
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> Участника "КИЛТЕКС" ЕООД, с ЕИК: 200701708 с оферта с вх. № 5300-
20812-3/27.12.2018 г. от 16:42 ч., участващ за Обособена позиция №7 -Консерви е 
предложил по показател - Срок за заменяне несъответстващите продукти с нови 
(ПСР): 60 (шестдесет) минути. 

За същата обособена позиция е допуснат участника "СТИЛ-90" ООД, с ЕИК: 
104055828, който по показател - Срок за заменяне несъответстващите продукти с 
нови (ПСР) е предложил: 28 (двадесет и осем) минути, който е по-къс от 
предложеният от участника "КИЛТЕКС" ЕООД срок. 

При прилагане на формулата за показател : 
ПСР = (CP мин./Суч. ) х 100 = (брой точки) 
Където CP мин. е най-краткия срок за заменяне несъответстващите продукти с нови, 

съответно допълване доставката в срок, предложен от участник от техническите 
предложения на всички участници; 

Където Суч. е срокът за заменяне несъответстващите продукти с нови, съответно 
допълване доставката в срок, предложен от оценявания участник, 

За участника "КИЛТЕКС" ЕООД, с ЕИК: 200701708, се получава: 
ПСР = 28/60 х 100 = 46,67 
Резултат - 23,34. 

> За обособена позиция № 1 - Хляб и хлебни изделия няма допуснат до оценка 
участник. 

> За обособена позиция № 4 - Млечни произведения няма допуснат до оценка 
участник. 

Комисията получи посочените резултати при стриктно спазване на условията на 
методиката, съгласно предварително обявените на обществената поръчка. 

Списък на участниците допуснати до етап отваряне на ценовите предложения: 
- 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 20 17; 0888 395 606; ел. поща: stil90@mail.bg, лице за контакти - Анета 
Бижева; - участващ за Обособена позиция №7 - Консерви; 

- 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; 

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

Комисията приключи работа в 15:30 часа. Предвид информацията в настоящият 
протокол и съгласно планираният график за провеждане на заседания, комисията взе 
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решение да отвори ценовите предложения на допуснатите участници на дата 21.02.2019 
г. от 09:30 ч. 

Участниците ще бъдат уведомени чрез публикуване на съобщение на профила на 
купувача, предварително оповестен на участниците с откриване на процедурата за 
възлагане на обществена поръчка https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profll-na-
kupuvacha/627. 

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

1ия^'. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: уг... 
Пенка Игнатова - Директор на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт" в 
Община Велико Търново; 

/ 
И Ч Л Е Н Ч Е : 

1. Надя Петрова sh Дцректор на Дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико 
Търново^ 

f....f{/..:'J 
2. Грета Маринова - Юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико 
Търново}' 

3. Павлинка КалбановсК 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 Велика Търново, 
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