
ПРОТОКОЛ № 2

Днес, 03.04.2019 г. в 10:30 ч., в сградата на Община Велико Търново в стая 306, Комисията 
по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 1 от ППЗОП, назначена със Заповед № РД 22- 
559/03.04.2019 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 „Център за социални услуги” при 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- 
tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/660. с уникален номер на процедурата 00073-2019-0014 в 
регистъра на АОП и публикувано решение на дата 26.03.2019 г. с ID 903536 в Регистъра на 
обществените поръчки на АОП

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Димитрова - Директор на Дирекция „Социални дейности и 
здравеопазване“ в Община Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Надя Петрова - Директор на дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико Търново;
2. Трета Маринова - Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико Търново;
3. Илка Тодорова-Славчева - Главен счетоводител ЦСУ в Община Велико Търново;
4. Жоро Ковачев - Главен експерт в дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ в Община 
Велико Търново
5. Нина Русева - Управител на ДПЛУИ - с. Церова кория
6. Йоана Стефанова - Старши експерт в дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ 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. № 5300-11659-2/02.04.2019 г. от 09:48 ч. на участника "МЕТРО КЕШ 
ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. София, с ЕИК: 121644736; с адрес за кореспонденция: 
гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“, № 7-11 км, телефон: 02/9762 274, факс: 02/9762 
738, e-mail: miroslava.yordanova@metro.bg, лице за контакт: Мирослава Йорданова, за 
позиция № 2: Месо и местни произведения:
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У Участника е представил два еЕЕДОП, подписани както следва: 
еЕЕДОП на „МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД - подписан с електронен 

подпис от Жан Котан -  управител;
- еЕЕДОП на „М транс 06“ ЕООД подписан с електронен подпис от Тодорка Узунова

-  управител и едноличен собственик на капитала.

При проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, комисията установи, че в 
преписката на участника - „МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, за управители са 
посочени лицата:

- Диана Бонева;
- Атила Йенисен;
- Филип Анастасиу;
- Жан Котан.
Едноличен собственик на капитала е „МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 

ХОЛДИНГ“ БВ, Холандия.
Съгласно посоченото в търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ участникът „МЕТРО 

КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД се представлява „от двамата о г управители заедно“.

От проверката в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ за „М Транс 06“ ЕООД е 
видно, че управител и едноличен собственик на капитала е Тодорка Узунова.

В поканата с изх. № 5300 - 12680 - 1/26.03.2019 г. до „МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ 
БЪЛГАРИЯ“ ЕООД Възложителят е посочил:

„Участниците (обединението; партньорите в обединението; подизпълнителя, 
третото лице) са длъжни да представят в еЕЕДОП необходимата информация относно:
- правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си -  посочва се в 
еЕЕДОП в Част II: Информация за икономическия оператор, част А: Информация за 
икономическия оператор, в поле „Име”.
- списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, независимо от 
наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат.

Посочва се в еЕЕДОП в Част II: Информация за икономическия оператор, част Б: 
Информация за представителите на икономическия оператор #1; в поле „Ако е необходимо, 
посочете подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...):

Представената информация в поле „Ако е необходимо, посочете подробна информация 
за представителството (форми, обхват, цел...):”, трябва да посочва лицата, които 
представляват участника, лицата които са членовете на управителни и надзорни органи на 
участника. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, информацията се попълва 
и за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано 
юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му“. 

Съгласно чл. 40. (1) от ППЗОП лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП са:
„ 1. при събирателно друж ество -  лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския

закон;
2. при командитно друж ество -  неограничено отговорните съдруж ници по чл. 105 от 

Търговския закон;
3. при друж ество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския 

закон, а при еднолично друж ество с ограничена отговорност -  лицата по чл. 147, ал. 1 от 
Търговския закон;

4. при акционерно друж ество -  лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от 
Търговския закон;

5. при командитно друж ество с акции -ли ц а т а  по чл. 256 от Търговския закон;
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6. при едноличен търговец -  физическото лице -  търговец;
7. при клон на чуж дестранно лице -лицет о, което управлява и представлява клона или 

има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е 
регистриран;

8. при кооперациите -ли ц а т а  по чл. 20, cm. 1 и чл. 27, ал. 1 от Закона за кооперациите;
9. при сдруж ения - членовете на управителния съвет по чл. 30, ал. 1 от Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел или управителя, в случаите по чл. 30, ал. 3 от Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел;

10. при фондациите -  лицата по чл. 35, ал. 1 от Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел;

11. в случаите по т. 1 - 7 - и  прокуристите, когато има такива;
12. за чуж дестранните лица -  лицата, които представляват, управляват и 

контролират кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в която 
са установени.... “.

В представеният от „МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД еЕЕДОП, в Част И: 
Информация за икономическия оператор, раздел Б: Информация за представителите на 
икономическия оператор, в поле „Пълното име заедно с дата и място на раждане, ако е 
необходимо” са посочени лицата: Диана Бонева, Филип Анастасиу, Жан Котан и Атила 
Иенисен, и Мирослава Йорданова (като упълномощен представител), както и техните дати 
на раждане и населено място. Посочено е, че „Управителите представляват винаги двама 
заедно от изброените петима“.

Така посоченото напълно кореспондира с информацията в търговския регистър и регистър 
на ЮЛНЦ за участника „МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛЕАРИЯ“ ЕООД.

Представения в офертата ЕЕДОП за „МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е 
подписан с електронен подпис само от едно от представляващите лица - Жан Котан -  управител.

По отношение ползването на капацитета на други субекти:
В представения от „МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД еЕЕДОП в част II, 

раздел В: „Информация относно използването на капацитета на други субекти“, участникът е 
посочил отговор „ДА“, във връзка с което е и гореизложеното.

По отношение използването на подизпълнители:
В представения ЕЕДОП в част II, раздел Г участникът е посочил, че няма да ползва 

капацитета на подизпълнител/и.

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

в Част III „Основания за изключване“, раздели А, Б, В и Г в представения еЕЕДОП, който обаче 
е подписан само от едно от представляващите лица - Жан Котан.

Лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП са посочени по-горе в настоящия протокол. Чл. 41, ал. 1 от 
ППЗОП допуска когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма 
различие по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, ЕЕДОП да се 
подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с информация за 
достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени 
лица. Доколкото „Управителите представляват винаги двама заедно от изброените петима“, 
то следва посоченото по-горе, а именно, че представения еЕЕДОП следва да бъде подписан поне 
от още едно от представляващите участника лица.
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По отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.3-6 от ЗОП и чл. 55, ал. 1 т. 1 от ЗОП, 
както и тези, свързани с критериите за подбор, може да бъде приложен чл. 41, ал. 3 от ППЗОП - 
„..ако лицето, което го подписва може самостоятелно да представлява съответния стопански 
субект“, като в конкретния случай това са „двама от управителите заедно“.

Относно изискванията към личното състояние за „М Транс 06“ ЕООД, липсата на 
основанията за изключване е декларирана в Част III „Основания за изключване“, раздели А, Б, В 
и Г в представения еЕЕДОП, подписан от управителя Тодорка Узунова.

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

професионален регистър“, участника е отговорил с отговор „ДА“ като е посочил: „Регистър към 
Българска агенция по безопасност на храните, както и линка http ://www. babh. government. bg/“. 
Посочено е също „Удостоверение за регистрация на обект за съхранение и търговия на едро и 
дребно с храни № 5727/11.03.2013 г. (удостоверението за регистрация включва всички групи 
храни от буква а) до буква ф) съгласно ДР от ЗХ).

Така посочената информация е достатъчна и участникът удостоверява съответствието си 
с поставените от Възложителя изисквания за годност.

По отношение на изискването за технически и професионални способности:
В част IV: Критерий за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, т. 

1 б) относно изпълнените обществени поръчки за доставки участникът е посочил една такава, а 
именно: „Доставка на месо и месни продукти с общ обем от 28 251 кг“, както и сумата, началната 
и крайна дата и получателя.

Така посочената информация е в пълно съответствие с поставените от Възложителя 
изисквания и отговаря на минимално поставените такива. Участникът удостоверява 
съответствието си с посочените в поканата изисквания за технически и професионални 
способности.

В част IV: Критерий за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, т. 9) 
участникът е посочил „инструментите, съоръженията или техническото оборудване, които ще 
бъдат на негово разположение за изпълнение на договора“. Предвид това, че участникът „МЕТРО 
КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е посочил, че ще ползва капацитета на други субекти, а 
именно - „М Транс 06“ ЕООД и е представил отделен ЕЕДОП за това лице, в ЕЕДОП за „М 
Транс 06“ ЕООД, в част IV: Критерий за подбор, раздел В: Технически и професионални 
способности, т. 9) са декларирани два броя товарни автомобили, с посочени марка и модел, per. 
№, регистрация в ОДБХ за съответните групи храни, както и номерата на удостоверенията за 
регистрация, технически допустимата максимална маса за превоз на съответната група храни.

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

II. Относно оферта с вх. № 5300 - 1039 - 6/ 02.04.2019 г. от 10:57 часа на „ЛАКТИМА“ ЕАД, 
гр. София 1680, ул. „Ралевица“ № 98, ет. 1 над партер, тел: 02/980 22 99, e-mail: 
office@lactima.net, лице за контакт: Георги Георгиев, за позиция № 4: Млечни 
произведения:

По отношение на изискванията към личното състояние:
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> Участника е представил еЕЕДОП, подписан е 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 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 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.

г- 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 на храни по регламент ЕО №  852/2004 и Е 0 /“853/2004 за адрес гр. 
В. Търново, ул. „М агист рална“ №  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 регист рация 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. „М агистрална“ №  
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 ж ивотински и неживотински 
произход на адрес гр. В. Търново, ул. „ Магистрална “ №  5 “.

От посочената информация, комисията установи съответствие на офертата с поставените 
от Възложителя изисквания за годност.

>  По отношение на изискването за технически и професионални способности:
Съгласно поканата за обособена позиция 3: „Млечни произведения“, „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
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продукти", без значение за вид, консистенция, преработка, съдържание и разфасовка на млечните 
произведения, е 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 позиции“ 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, в това число обема в кг и литри, 
съобразно поставените изисквания.

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 оборудване“ е 
посочил пет собствени транспортни средства и техните марка, модел, per. №, 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 с чл. 54, ал.9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаването на 
настоящия протокол участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или 
липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, 
които съдържат променена и/или допълнителна информация. Допълнително предоставената 
информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за 
получаване на оферти.

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

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

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

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

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

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

Комисията приключи работа в 11:30 ч. и насрочи следващо заседание след получаване на 
отговорите на участниците по констатациите в настоящия протокол.

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

Росица Димитрова - Директор на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ в Община 
Велико Търново

ПРЕДСЕДАТЕЛ:........... :,.у....

И ЧЛЕН0ВЕ:

1. Надя; Пегрррра/ Директор на дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико Търново

2. ов^чАЮоисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико Търново

Главен експерт в дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ в Община

правител на ДГ1ЛУИ - с. Церова кория
А

 .̂...... " [ ? " Г ......................................................................
6. Йоана Стефанова - Старши експерт в дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ в 
Община Велико Търново
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