
ПРОТОКОЛ № 2

Днес, 13.03.2019 г. в 10:00 ч., в сградата на Община Велико Търново в стая 302, 
Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 1 от ППЗОП, назначена със 
Заповед № РД 22-351/26.02.2019 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 - Други хранителни и бакалски стоки, 
варива и яйца“ публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново 
https://www.veliko-tamovo.bu/bg/profil-na-kupuvacha/637, е уникален номер на 
процедурата 00073-2019-0001 в регистъра на АОП и публикувано обявление на дата 
24.01.2019 г. с ID 889791 в Регистъра на обществените поръчки на АОП

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Надя Петрова - Директор на Дирекция „Обществени поръчки” в 
Община Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Цветомира Цанева - Главен експерт в Звено „Финансов контрол” 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 представената оферта. Комисията 
по изпълнение на чл. 54, ал.7 от ППЗОП започна обсъждане относно съответствието на 
участника 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 участника 
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:

I. Относно оферта с вх. № 5300-20829-1/25.02.2019 г. от 10:50 ч. на участника "МИРА 
ФУУД" ЕООД, с ЕИК: 202604179; с адрес за кореспонденция: град Пловдив, ул. 
„Васил Левски“, № 174, телефон: 032/ 969796; Email: mira_food@abv.bg, Станислав 
Николов -  управител.

По отношение на изискванията към личното състояние:
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> Участника е представил еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от 
управителя Станислав Николов.

При проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, комисията установи, 
че това е лицето по чл. 40, ал.1, т.1 от ППЗОП.

правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си -  в
еЕЕДОП в Част И: Информация за икономическия оператор, и част А: Информация за 
икономическия оператор, е представена изискуемата информация.

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 
лицата, които представляват участника,

> 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.

> В част III в еЕЕДОП е декларирано, че не са налице основанията за 
изключване на информацията посочена в поле „А: Основания, свързани с наказателни 
присъди“, „Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социално осигурителни 
вноски“, „В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или 
професионално нарушение“, както и „Г: Специфични национални основания за 
изключване“

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: 
http://www.babh.цоуеппеЩ.Ьд/Ьц към национални бази данни, както и номер и дата на 
регистрация и групата/ите храни за които е регистриран, в съответния професионален 
или търговски регистър. Според декларираната информация - МИРА ФУУД ЕООД 
притежава валидно Удостоверение за вписване в списъка на наемателите за търговия с 
храни на едро № 0964/20.01.2016 г. издадено от ОДБХ -  Пловдив. В обхвата на 
удостоверение е -  Група „а“ - „мляко и млечни продукти”; Група б -  „месо и месни 
продукти”; Грула в -  „риба, рибни продукти и други морски продукти”; Група г -„яйца 
и яйчни продукти”; Група д -„масла и мазнини”; Група е -„зърнени храни и храни на 
зърнена основа”; Група ж -„картофи и кореноплодни”; Група з - „варива”; Група и - 
„зеленчуци -  сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, 
зеленчукови сокове”; Група к - „плодове -  пресни, замразени, изсушени, консервирани, 
под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти”; 
Група л - „ядкови плодове и маслодайни семена”; Група м -„захар, захарни и шоколадови 
изделия, мед”; Група н -„подправки- пресни, изсушени”; Група о -„безалкохолни 
напитки, боза, натурални минерални, изворни и трапезни води”; Група п -„пиво, вина и 
високоалкохолни напитки”; Група р -„кафе, чай, какао”; Група с -„други храни”; Група 
т -„месни и месно-растителни консерви”; Група у -„готови за консумация храни в 
консервиран, замразен, концентриран или изсушен вид”; Група ф -„храни със специално 
предназначение, които поради специфичния си състав или начин на производство ясно 
се разграничават от храните за нормална консумация”.

Съгласно документацията за обществена поръчка, „Участникът да разполага с 
регистриран от областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по
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местонахождението му обект за производство и/или търговия е храни в обхвата на 
поръчката, 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 - за 
групите от „г“, „д“, „е“, „ж“, „з“, „м“, „н“, „о“, „р“, и „с“ от параграф 1, т. 12 от ЗХ.“

Комисията извърши проверка на информацията по посоченият линк: 
Ь11р://ц\у\у.ЬаЬЬ.цоусппсп1.Ьц//Ьц до национална база данни и не установи връзка със 
същия, поради което на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, комисията единодушно взе 
решение участника да представи доказателство -  заверено копие на Удостоверение за 
вписване в списъка на наемателите за търговия с храни на едро № 0964/20.01.2016 г. 
издадено от О ДБХ- Пловдив с информация за групите храни, за които е регистриран.

У 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 предмета на поръчката, както следва - 
на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група - "Захар, 
захарни и шоколадови изделия" с общ обем от 8 000 кг., минимум 1 (една) доставка на 
хранителни продукти от съответната група „Зърнени храни и храни на зърнена основа" 
е общ обем от 8 000 кг; минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от 
съответната група „Яйца и яйчни продукти“ е общ обем от 140 000 бр. независимо от 
размера и класа; минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната 
група „Масла и мазнини“ е общ обем 10 000 л.“

Също съгласно документацията за поръчка /стр. 47/ - „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 е 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 е тези на предмета на поръчката, 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:

- ИЗВЪРШЕНИ СХОДНИ ДОСТАВКИ НА ПРОДУКТИ ОТ ГРУПА "ЗАХАР И 
ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ" С ОБЕМ 32165 КГ. Посочена е сума - 172407.91 ВОГ1, начална 
дата -  28.09.2015 и крайна дата -  28-09-2017. Получател -  УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ 
ЕАД, ГР. ПЛОВДИВ.

- ИЗВЪРШЕНИ СХОДНИ ДОСТАВКИ НА ПРОДУКТИ ОТ ГРУПА "ПАКЕТАЖ 
И ВАРИВА" С ОБЕМ 18000 КГ. Посочена е сума -  38420 ВОИ, начална дата -  04-01- 
2016 и крайна дата -  31-12-2016. Получател - АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ТРАКИЯ 
КОМЕРС - 90 - ПЛОВДИВ.

- ИЗВЪРШЕНИ СХОДНИ ДОСТАВКИ НА "ЯЙЦА" С ОБЕМ 155000 БР. Посочена 
е сума -  31000 В О !, начална дата -  04-01-2016 и крайна дата -  31-12-2016. Получател -  
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ТРАКИЯ КОМЕРС - 90 - ПЛОВДИВ.
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- ИЗВЪРШЕНИ СХОДНИ ДОСТАВКИ НА ПРОДУКТИ ОТ ГРУПА 
"РАСТИТЕЛНИ МАЗНИНИ" С ОБЕМ 12000 Л. Посочена е сума -  22000 BGN, начална 
дата -  04-01-2016 и крайна дата -  31-12-2016. Получател -  АКЦИОНЕРНО 
ДРУЖЕСТВО ТРАКИЯ КОМЕРС - 90 -  ПЛОВДИВ.

Комисията констатира, че представената от участника информация за „ИЗВЪРШЕНИ 
СХОДНИ ДОСТАВКИ НА ПРОДУКТИ ОТ ГРУПА "ПАКЕТАЖ И ВАРИВА" С ОБЕМ 
18000 КГ“ е информация което се отнася за опит в доставки на хранителни продукти от 
група „Варива“.

От така представената еЕЕДОП информация в Част IV, Раздел В „ Технически и 
професионални способности" информация, комисията не може да установи 
съответствие на поставеното минимално изискване за изпълнена -  „на минимум 1 
(една) доставка на хранителни продукти от група „ Зърнени храни и храни на зърнена 
основа" с общ обем от 8 000 кг.“

> В документацията за обществена поръчка е посочено изискването - 
участниците да разполагат с минимум 2 бр. транспортни средства.

Информацията се декларира 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, които могат да се превозват 
с транспортното средство.

Комисията установи, че в еЕЕДОП, участникът е посочил следното: Товарен 
автомобил - МЕРЦЕДЕС СПРИНТЕР /хладилен/ - Per. № РВ 8149 MX - собствен. 
Свидетелство за регистрация №007835302, издадено от КАТ - Пловдив. Валидно 
удостоверение за превоз на храни № 4011/30.06.2017г., издадено от ОДБХ, гр. Пловдив, 
per. № 16-4011 от списъка на транспортните средства в ОДБХ - Пловдив. 
Товароносимост -  3500 кг. Транспортното средство може да превозва следните суровини 
и храни: - Месо и месни продукти; - Мляко и млечни продукти; - Яйца и яйчни продукти; 
- Плодове и зеленчуци; - Пакетирани храни; - Риба и рибни продукти; - Консерви; 
Товарен автомобил „Мерцедес Спринтер 311 ЦДИ“, с per. № РВ 2572 СМ -  собствен. 
Свидетелство за регистрация №009740376, издадено от КАТ - Пловдив. Валидно 
удостоверение за превоз на храни № 4365/21.01.2019г„ издадено от ОДБХ, гр. Пловдив. 
Товароносимост -  3 500 кг. Транспортното средство може да превозва следните 
суровини и храни: - Месо и месни продукти; - Мляко и млечни продукти; - Яйца и яйчни 
продукти; - Риба и рибни продукти; Товарен автомобил „Мерцедес Спринтер 311 ЦДИ“, 
с per. № РВ 6367 КР -  собствен. Свидетелство за регистрация №009740375, издадено от 
КАТ - Пловдив. Валидно удостоверение за превоз на храни № 4364/21/01/2019г., 
издадено от ОДБХ, гр. Пловдив. Товароносимост -  3 500 кг. Транспортното средство 
може да превозва следните суровини и храни: - Месо и месни продукти; - Мляко и 
млечни продукти; - Яйца и яйчни продукти; - Риба и рибни продукти“.

От представената информация, комисията установи съответствие на офертата с 
поставените от Възложителя изисквания за „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.
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4  V

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 е констатациите в деня на публикуването му в профила на купувача.

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 15,00 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 с чл. 54 ал.8
от ППЗОП ще бъде публикуван на профила на купувача на Община Велико Търново.

л

ПРЕДСЕДАТЕЛ: . . . , ^ ......................................
Надя Петрова - Директор на Дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико 
Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:

  ')............1. Цветомира Цанева - Гдавен експерт в Звено „Финансов контрол” в Община Велико 
Търново

 • / • *   ......................................................................................
2. Трета Маринова - Юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико 
Търново;;

3. Павлинка Калбанова ч  Главен счетоводител в Дирекция „Образование, младежки 
дейности и сцорт” в Общира Велико Търново;

4. Юлия Ангелова -  Главен-експерт в Дирекция „Образование, младежки дейности и 
спорт” в Община Велико Търново,
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