
ПРОТОКОЛ № 2

Днес, 02.04.2019 г. в 14:00 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 22-531/01.04.2019 г., на Кмета на Община Велико Търново, започна 
разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие в обществена поръчка чрез 
провеждане на процедура на договаряне без предварително обявление 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: Месо 
и месни произведения; Обособена позиция № 3: Млечни произведения, публикувана на 
профила на купувача на Община Велико Търново https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na- 
kupuvacha/657. с уникален номер на процедурата 00073-2019-0013 в регистъра на АОП и 
публикувано решение на дата 22.03.2019 г. с ID 902733 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. Цветомира Цанева - Главен експерт в Звено „Финансов контрол” в Община Велико 
Търново;
3. Павлинка Калбанова - Главен счетоводител в Дирекция „Образование, младежки 
дейности и спорт” в Община Велико Търново;
4. Юлия Ангелова -  Главен експерт в Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” 
в Община Велико Търново,

Комисията започна да разглежда и анализира представените оферти. Комисията по 
изпълнение на чл. 54, ал.7 от ППЗОП започна обсъждане относно съответствието на 
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 участниците 
документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние 
и критериите за подбор, поставени от възложителя, и констатира следното:

I. Относно оферта с вх. № 5300-4704-4/29.03.2019 г. от 10:20 ч. на участника "Чех - Йосиф 
Новосад" ООД, с ЕИК: 104616827; с адрес за кореспонденция: град Велико Търново 
5000, ул. „Никола Габровски“, № 41, ет. 5, офис 1, телефон: 0889 444 858; Email: 
cheh.trade@gmail.com, лице за контакти - Пламен Пенчев - управител, за позиция № 2: 
Месо и местни произведения:
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По отношение на изискванията към личното състояние:

>  Участника е представил еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от 
управителите и представляващи лица Пламен Пенчев и Йосиф Новосад.

При проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, комисията установи, че 
това са лицата по чл. 40, ал.1, т.1 от ППЗОП.
- правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си -  в еЕЕДОП в 
Част II: 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 приложимо, посочете името и адреса на лицето 
или лицата, упълномощени да представляват икономическия оператор за целите на 
настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка“ са посочени лицата Йосиф 
Новосад и Пламен Пенчев, както и информация за тяхното фамилно име, дата и място на 
раждане, адрес, телефон, електронна поща, длъжност. Така представената информация 
кореспондира на информацията от търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ относно 
представляващите участника лица.

>  В еЕЕДОП участникът „Чех - Йосиф Новосад“ е декларирал в част II. 
Информация за икономическия оператор, в раздел „В“, че ще ползва капацитета на други 
субекти, като е представен еЕЕДОП за „Чех“ ООД, гр. В. Търново с попълнена информация 
и декларирани обстоятелства съобразно изискванията на ЗОП и възложителя.

>  В еЕЕДОП в част II. Информация за икономическия оператор, в раздел „Г“ 
участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на подизпълнител/и.

>  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“.

Представения еЕЕДОП за „Чех“ ООД, гр. В. Търново също е попълнен и подписан 
с електронен подпис от управителите и представляващи лица Даниела Стефанова и Йосиф 
Новосад.

При проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, комисията установи, че 
това са лицата по чл. 40, ал.1, т.1 от ППЗОП.
- правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си -  в еЕЕДОП в 
Част II: 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 приложимо, посочете името и адреса на лицето 
или лицата, упълномощени да представляват икономическия оператор за целите на 
настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка“ са посочени лицата Йосиф 
Новосад и Даниела Стефанова, както и информация за тяхното фамилно име, дата и място на 
раждане, адрес, телефон, електронна поща, длъжност. Така представената информация 
кореспондира на информацията от търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ относно 
представляващите участника лица.
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По отношение на изискването за годност:
В част IV: Критерии за подбор, в б .“А“ относно „Вписване в съответен 

професионален регистър“, участника е отговорил с отговор „ДА“ като е декларирал: 
„ Удостоверение за регистрация по чл. 12 от Закона за храните за вписване в списъка на 
наемателите - търговци на храни, №  63965/01.09.2015 г., издадено от ОДБХ - Барна, 
удостоверява, че в обект: За съхранение и търговия на едро с продукти от животински и 
неживотински произход, за които се изискват условия за съхраняване с контролирана 
температура с адрес: с. Слънчево, община Аксаково, собственост на „Чех“ ООД, с 
удостоверение за регистрация съгл. чл. 12 от Закона за храните №  62555/07.11.2012 г. и 
вет. Рег. Ns BG 0303035, се ползва складово помещение, сух склад от ,, Чех - Йосиф Новосад “ 
ООД, с договор за наем № 11-24/22.11.2012 г. за извършване на следните търговски 
дейности: търговия на едро, износ, търговия в ЕО, внос о трети страни директно от ГИП, 
търговия с храни с произход предприятия и складове в България и търговия със следните 
видове групи храни: 1. Група а - мляко и млечни продукти; 2. Група б - месо и месни продукти;
3. Група в - риба и рибни продукти; 4. Група г - яйца и яйчни продукти; 5. Група д - масла и 
мазнини; 6. Група е - зърнени храни и храни на зърнена основа; 7. Група ж - картофи и 
кореноплодни; Група з - варива; 9. Група и - зеленчуци; 10. Група к - плодове; 11. Група л - 
ядкови плодове и маслодайни семена; 12. Група м - захар, захарни и шоколадови изделия; 13. 
Група н - подправки; 14. Група о - безалкохолни напитки; 15. Група п - пиво, вина и 
високоалкохолни напитки; 16. Група р  - кафе, чай, какао; 17. Група с - други храни; 18. Група 
т - месни и месно-растителни консерви; 19. Група у  - готови за консумация храни. 
Наемателят търговец на храни ще използва вет. Рег. № BG 0303035 на обекта 
собственост на фирма „ Чех“ О ОД“. Посочено е, че удостоверението е издадено от ОДБХ - 
Варна.

Видно от изложеното, участникът „Чех - Йосиф Новосад“ ООД ползва регистрацията 
на „Чех“ ООД по чл. 12 от Закона за храните. Съгласно чл. 65, ал. 1 от ЗОП „Кандидатите 
или участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети 
лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани 
с икономическото и финансовото им състояние, техническите и професионалните 
способности“, т.е. съответствието на поставеното изискване за годност не може да се 
доказва чрез позоваване на капацитета на трети лица, а чрез подизпълнител при условията на 
чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП.

Предвид горното и в случай, че „Чех - Йосиф Новосад“ ООД като участник в 
процедурата ползва регистрацията по чл. 12 от ЗХ на „Чех“ ООД, то следва да декларира 
правилно това обстоятелство/информация в ЕЕДОП - в част II, раздел „Г“ (ползване на 
капацитета на трети лица), а не в раздел „В“.

>  По отношение на изискването за технически и професионални способности: 
Съгласно поканата за позиция 2: „Месо и месни произведения“, „Участникът, през 
последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил 
доставки с предмет и обем, идентични или сходни с тези на съответната обособена 
позиция както следва: За Обособена позиция № 2: Месо и месни произведения - на 
минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група - "Месо и месни 
продукти", охладено и/или замразено с общ обем от 20 000 кг“.

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:
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„Реализиран Договор № 8487 от дата 18.07.2014 г. и Договор № 9474 от дата
11.08.2014 г., от ДЗЗД „ЧЕХ ГРУП“, с предмет: „Доставка на хранителни продукти“. 
Доставките са извършени от „ЧЕХ - ЙОСИФ НОВОСАД“ ООД - водещ съдружник в ДЗЗД 
ЧЕХ ГРУП, съгласно разпределението на дейностите в ДЗЗД, включващи доставка на 
хранителни продукти на едро от следните хранителни групи: „Група „Месо и месни 
продукти“, Група „Хляб и тестени закуски“, Група „Мляко и млечни продукти“, Група „Риба 
- замразена“, Група „Мести, рибни и месорастителни консерви“, Група „Плодове и 
зеленчуци“, Група „Подправки и чай“, Група „Яйца кокоши“, Група „Други хранителни 
продукти“, като доставените количества Месо и месни произведения общо са 278 467,30 кг, 
от които: Месо мляно (кайма) - 28907.00 кг, Кренвирши пилешки „ЧЕХ“ - 17040.77 кг., 
колбас малотраен - телешки - 15 034.53 кг, Наденица варено-пушена - 32 643.80 кг, Пастет - 
13 079.36 кг; Свинско трупно месо - охладено - 69 606.78 кг; говеждо месо - охладено - 
8 784.80 кг; пиле грил - охладено - 93 370.26 кг. Доставките по посочените договори 
обхващат всички обекти от структурата на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. 
Удостоверението за добро изпълнение е с Рег. № 12544 екз. 1 от дата 20.12.2017 г.

Посочената сума е 1462090 BGN;
Начална дата 01.01.2017
Крайна дата 30.11.2017
Получатели: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“.

Така представената в еЕЕДОП информация в Част IV, Раздел В „ Технически и 
професионални способности", съдържа противоречие/неяснота по отношение на периода 
на изпълнение като отразено начало на двата договора (а именно - в описателната част - 
2014 г., а в отделните полета за начална и крайна дата - 2017 г., като съответно и 
посочените дати са различни). Така посоченото не доказва по безспорен начин 
съответствието на информацията за декларираните доставки през последните 3 (три) 
години, считано от датата на подаване на офертата и по-конкретно, с поставените от 
Възложителя изисквания относно наличието на опит в изпълнени доставки с предмет и 
обем, идентични или сходни с тези на съответната обособена позиция.

>  По отношение на другото изискване за технически и професионални 
способности, а именно: Участниците да разполагат с минимум с 2 бр. транспортни средства 
за обособената позиция за която участват, които да са регистрирани в ОДБХ за групите храни 
от поръчката за съответната позиция, участникът в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: 
Технически и професионални способности, т. „Инструменти, съоръжения или техническо 
оборудване“ е посочил информация относно транспортните средства: посочени са 22 броя 
транспортни средства (хладилен товарен автомобил), с посочена марка, модел, рег. №, 
категория, товароподемност, собственост, както и номер и дата на удостоверенията за 
регистрация и групите храни, за които се отнасят.

От така представената информация, комисията установи съответствие на офертата с 
поставените от Възложителя изисквания технически и професионални способности, и по- 
конкретно - относно притежаваните инструменти, съоръжения или техническо оборудване..

II. Относно оферта с вход. № 5300-1035-5/29.03.2019 г. от 10:41 часа на „Лактима“ ЕАД, 
с ЕИК: 104052885, адрес за кореспонденция: гр. София 1680, ул. „Ралевица“ № 98, ет. 1 
над партер, тел: 02/980 22 99, e-mail: office@;actima.net, лице за контакти: Георги 
Георгиев, за позиция № 4: Млечни произведения:
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По отношение на изискванията към личното състояние:

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

При проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, комисията установи, че 
това са лицата по чл. 40, ал.1, т.1 от ППЗОП.
- правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си -  в еЕЕДОП в 
Част II: Информация за икономическия оператор, и част А: Информация за икономическия 
оператор, е представена изискуемата информация.

В Част И: Информация за икономическия оператор, част Б: Информация за представителите 
на икономическия оператор #1; в поле „Ако е приложимо, посочете името и адреса на лицето 
или лицата, упълномощени да представляват икономическия оператор за целите на 
настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка“ са посочени лицата Михаела 
Христова, Паулина Христова и Георги Георгиев, както и информация за техните дата и място 
на раждане, адрес, телефон, електронна поща, длъжност. Така представената информация 
кореспондира на информацията от търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ относно 
представляващите участника лица.

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

>  В еЕЕДОП в част II. Информация за икономическия оператор, в раздел „Г“ 
участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители.

>  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: Критерии за подбор, в раздел А: „Годност“ относно „Вписване в съответен 

професионален регистър“, участника е отговорил с отговор „ДА“ като е декларирал: 
„ 1 .Удостоверение за регистрация на обект за производство на храни №  101/13696 от 
07.06.2016 г. за производство нахрани по регламент ЕО №  852/2004 и Е 0 /“853/2004 за адрес 
гр. В. Търново, ул. „Магистралиа" №  5, издадено от Министерството на земеделието и 
храните БАБХ. Обектът е вписан в Регистъра на обектите за производство на храни и 
търговия с храни; 2. Удостоверение за регистрация на обект за производство на храни от 
група „ а“ - мляко и млечни продукти“ с№  101/13696 ог 07.06.2016 г. на адрес гр. В. Търново, 
ул. ,, Магистрална “ №  5, издадено от ОДБХ; 3. Удостоверение за вписване в регистъра на 
наемателите-търговци на храни №  8500/05.11.2015 г. - Склад за търговия на едро с храни 
от животински и неживотински произход на адрес гр. В. Търново, ул. „ Магистрална “ №  
5 “. Посочено е, че удостоверението е издадено от ОДБХ - Варна.

От посочената информация, комисията установи съответствие на офертата с 
поставените от Възложителя изисквания за годност.
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>  По отношение на изискването за технически и професионални способности:
Съгласно поканата за обособена позиция 3: „Млечни произведения'4, „Участникът, през 
последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил 
минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група - "Мляко и млечни 
продукти", без значение за вид, консистенция, преработка, съдържание и разфасовка на 
млечните произведения, с общ обем от 15 000 кг. и 50 000 л.

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 посочил договор от 28.04.2016 г. за възлагане на обществена 
поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за структури, разположени на 
територията на Община велико Търново, по обособени позиции44 за обособена позиция № 4 
- Млечни произведения за мероприятията към ЦСУ и Млечни произведения за дирекция 
ОМДС, като е посочена подробна информация относно доставените видове артикули и 
количества; сумата, началната и крайна дата, както и получателя на доставките.

От представената информация е видно съответствието на участника с поставените от 
възложителя изисквания.

>  По отношение изискването за технически и професионални способности, а
именно: Участниците да разполагат с минимум с 2 бр. транспортни средства за обособената 
позиция за която участват, които да са регистрирани в ОДБХ за групите храни от поръчката 
за съответната позиция, участникът в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и 
професионални способности, т. „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване44 е 
посочил пет собствени транспортни средства и техните марка, модел, рег. №, видовете 
суровини, които може да превозва, както и номерата на удостоверенията за регистрация, 
издадени от РВМС.

От така представената информация, комисията установи съответствие на офертата с 
поставените от Възложителя изисквания технически и професионални способности, и по- 
конкретно - относно притежаваните инструменти, съоръжения или техническо оборудване.

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

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

След изтичането на срока от 5 работни дни, комисията ще проведе заседание за 
разглеждане на допълнително представените документи, относно съответствието на 
участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
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Съгласно чл. 54, ал.8 от ППЗОП комисията уведомява участниците като им изпраща 
протокол с констатациите в деня на публикуването му в профила на купувача.

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.

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

И ЧЛЕНОВЕ:
   | .......................................
1. Надя Щ тр^ва - Директор на дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико Търново;

................................................ -К7 ^ ....... 1.......
2. Цветомира Цанева - ГлаЕ^н експерт в Звено „Финансов контрол” в Община Велико 
Търново; ■

това -3. Павлинка Калбанова - Главен счетоводител в Дирекция „Образование, младежки 
дейности и сцорт” в Община Велико Търново;

........................................... ' и - ^ .............. — . . . . ..........................................
4. Юлия Ангелова -  Главен експурт в Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт’' 
в Община Велико Търново,

7

gretam
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.




