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Д О К Л А Д 
 

Съставен на основание чл. 60, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки (ППЗОП) и във връзка с чл. 61 от ППЗОП за провеждане на 

открита процедура, по реда на чл. 104, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), 

от комисия назначена със Заповед № 1033/08.06.2018 година, на Кмета на община 

Враца, за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти и 

напитки за нуждите на ОП „Социални дейности”, детски и социални  заведения на 

територията на  община Враца по пет обособени позиции“, открита с Решение № 

1479/30.04.2018 година, публикувана в РОП на 02.05.2018 година с уникален номер: 

00814-2018-0013 и публикувана в Официален вестник на Европейския съюз с уникален 

номер: 2018/S 084-189451 и Решение № 1583 от 14.05.2018 година за одобряване на 

обявление за изменение или допълнителна информация. 

 

На 08.06.2018 година в 10:00 часа комисия в състав: 

Председател: 

Марио Милов, началник на Отдел „Обществени поръчки“ – Община Враца. 

 

Членове: 

1. Ваня Могиланска, главен експерт „Обществени поръчки“, в отдел 

„Обществени поръчки“ - Община Враца. 

2. Христина Рангелова, главен експерт „Обществени поръчки“, в отдел 

„Обществени поръчки“ - Община Враца. 

3. Д-р Елена Ангелова, главен инспектор в Отдел „Контрол на храните“, при 

Областна дирекция по безопасност на храните - град Враца  

4.  Звезделина Тодорова, инспектор в Отдел „Контрол на храните“, при 

Областна дирекция по безопасност на храните - град Враца 

 

И в присъствието на средствата за масово осведомяване и на представители на 

участниците, и на упълномощени представители на участниците – съгласно списъка на 

участниците присъствали на отварянето на офертите и списъка на средствата за масово 

осведомяване присъствали на отварянето на офертите, които са неразделна част от 

настоящият протокол, проведе публично заседание на основание чл. 61, т. 1 от ППЗОП 

за отваряне на офертите в процедурата. 

 

Кратко описание на работния процес на комисията. 

Действията на комисията се извършиха в последователността на разпоредбата на 

чл. 60, т. 1 – 7 от ППЗОП.  
 

 

ОБЩИНА    ВРАЦА 
гр. Враца  3000, ул. “Стефанаки Савов” № 6, тел. 092/624581, факс 092/627085, e-mail: obshtinavr@b-trust.org 
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Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и 

протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

В срок са постъпили 9 оферти, както следва: 

1. Участник – „АЛЛУР” ООД, гр. София, вх. № 2600-1970/07.06.2018 

година, в 08:58 часа. Участникът е заявил участие по Обособена позиция № 1 – 

„Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба“, по Обособена позиция № 2 – 

„Мляко, млечни продукти и яйца“, по Обособена позиция № 4 – „Пресни, преработени 

и консервирани плодове и зеленчуци“ и по  Обособена позиция № 5 – „Пакетирани 

храни, мазнини, подправки и безалкохолни напитки“. 

2. Участник – „ПАНДА ИП” ЕООД, гр. София, вх. № 2600-

1988/08.06.2018 година, в 09:39 часа. Участникът е заявил участие по Обособена 

позиция № 1 – „Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба“, по Обособена 

позиция № 2 – „Мляко, млечни продукти и яйца“, по Обособена позиция № 3 – 

„Хляб, хлебни, тестени и сладкарски изделия“ и по Обособена позиция № 5 – 

„Пакетирани храни, мазнини, подправки и безалкохолни напитки“. 

3. Участник – „МЛЕЧЕН РАЙ-2” ООД, гр. София, вх. № 2600-

1992/08.06.2018 година, в 10:29 часа. Участникът е заявил участие по Обособена 

позиция № 1 – „Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба“, по Обособена 

позиция № 2 – „Мляко, млечни продукти и яйца“, по Обособена позиция № 3 – 

„Хляб, хлебни, тестени и сладкарски изделия“, по Обособена позиция № 4 – „Пресни, 

преработени и консервирани плодове и зеленчуци“ и по Обособена позиция № 5 – 

„Пакетирани храни, мазнини, подправки и безалкохолни напитки“. 

4. Участник – „СТЕЛИТ 1” ЕООД, гр. Севлиево, вх. № 2600-

1994/08.06.2018 година, в 10:51 часа. Участникът е заявил участие по Обособена 

позиция № 1 – „Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба“, по Обособена 

позиция № 2 – „Мляко, млечни продукти и яйца“, по Обособена позиция № 4 – 

„Пресни, преработени и консервирани плодове и зеленчуци“ и по Обособена позиция 

№ 5 – „Пакетирани храни, мазнини, подправки и безалкохолни напитки“. 

5. Участник – „БОХЕМИС” ООД, гр. София, вх. № 2600-1999/08.06.2018 

година, в 13:26 часа. Участникът е заявил участие по Обособена позиция № 1 – 

„Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба“ и по Обособена позиция № 2 – 

„Мляко, млечни продукти и яйца“. 

6. Участник – СД „ВОЙНОВ И СИЕ”, гр. Монтана, вх. № 2600-

2000/08.06.2018 година, в 14:12 часа. Участникът е заявил участие по Обособена 

позиция № 2 – „Мляко, млечни продукти и яйца“.  

7. Участник – ЕТ „ЦВЕТАН ГОРАНОВ-ЦВЕТОГОР” , гр. Враца, вх. № 

7000-190/08.06.2018 година, в 16:20 часа. Участникът е заявил участие по Обособена 

позиция № 3 – „Хляб, хлебни, тестени и сладкарски изделия“. 

8. Участник – „КАМБА-2000” ООД, гр. Враца, вх. № 2600-

2002/08.06.2018 година, в 16:49 часа. Участникът е заявил участие по Обособена 

позиция № 4 – „Пресни, преработени и консервирани плодове и зеленчуци“ и по 

Обособена позиция № 5 – „Пакетирани храни, мазнини, подправки и безалкохолни 

напитки“. 
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9. Участник – „ИВ И СИЕ 2010” ЕООД, гр. Враца, вх. № 2600-

2003/08.06.2018 година, в 16:50 часа. Участникът е заявил участие по Обособена 

позиция № 1 – „Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба“. 

След обявяване на протокола председателят и членовете на комисията 

подписаха декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.  

 

Комисията отвори постъпилите запечатани непрозрачни опаковки и оповести 

тяхното съдържание и предложените цени, като следва: 

 

1. Участникът „АЛЛУР” ООД, гр. София е представил офертата си в 

запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 

от ППЗОП, опис на представените документи, както и ценово предложение. 

 Комисията оповести предложените срокове за реакция за отстраняване на 

установени несъответствия с изискванията на възложителя, относно количеството 

и/или качеството на доставените хранителни продукти, за всички обособени позиции, 

за които е заявил участие, както следва: 

 

Предложен срок за реакция за отстраняване на установени несъответствия с 

изискванията на възложителя, относно количеството и/или качеството на доставените 

хранителни продукти по Обособена позиция № 1 – 1 (един) календарен ден. 

 

Предложен срок за реакция за отстраняване на установени несъответствия с 

изискванията на възложителя, относно количеството и/или качеството на доставените 

хранителни продукти по Обособена позиция № 2 – 1 (един) календарен ден. 

 

Предложен срок за реакция за отстраняване на установени несъответствия с 

изискванията на възложителя, относно количеството и/или качеството на доставените 

хранителни продукти по Обособена позиция № 4 – 1 (един) календарен ден. 

 

Предложен срок за реакция за отстраняване на установени несъответствия с 

изискванията на възложителя, относно количеството и/или качеството на доставените 

хранителни продукти по Обособена позиция № 5 – 1 (един) календарен ден. 

 

 Комисията оповести предложените проценти на отстъпка от цената на едро 

(определена в бюлетина на „САПИ” ООД), от ценовите предложения на участника, за 

всички обособени позиции, за които е заявил участие, както следва: 

 

 Предложен процент на отстъпка от цената на едро (определена в бюлетина на 

„САПИ” ООД) по Обособена позиция № 1 – „Месо, месни продукти, птици, птичи 

продукти и риба“ – 6 % (шест процента). 

  

 Предложен процент на отстъпка от цената на едро (определена в бюлетина на 

„САПИ” ООД) по Обособена позиция № 2 – „Мляко, млечни продукти и яйца“ - 6 % 

(шест процента). 
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 Предложен процент на отстъпка от цената на едро (определена в бюлетина на 

„САПИ” ООД) по Обособена позиция № 4 – „Пресни, преработени и консервирани 

плодове и зеленчуци“ - 6 % (шест процента). 

 

 Предложен процент на отстъпка от цената на едро (определена в бюлетина на 

„САПИ” ООД) по Обособена позиция № 5 – „Пакетирани храни, мазнини, подправки 

и безалкохолни напитки“ - 6 % (шест процента). 

В съответствие с чл. 61, т. 2 от ППЗОП трима от членовете на комисията 

подписаха техническите и ценовите предложения на участника.  

В съответствие с чл. 61, т. 2 от ППЗОП комисията предложи на представителите 

на участниците да подпишат техническите предложения и ценовите предложения на 

участника „АЛЛУР” ООД, гр. София. Антоанета Николова Георгиева, 

упълномощеният представител на участника „КАМБА-2000” ООД, гр. Враца подписа 

техническите предложения и ценовите предложения на участника „АЛЛУР” ООД, гр. 

София. 

 

2. Участникът „ПАНДА ИП” ЕООД, гр. София е представил офертата си в 

запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 

от ППЗОП, опис на представените документи, както и ценово предложение. 

 

 Комисията оповести предложените срокове за реакция за отстраняване на 

установени несъответствия с изискванията на възложителя, относно количеството 

и/или качеството на доставените хранителни продукти, за всички обособени позиции, 

за които е заявил участие, както следва: 

 

Предложен срок за реакция за отстраняване на установени несъответствия с 

изискванията на възложителя, относно количеството и/или качеството на доставените 

хранителни продукти по Обособена позиция № 1 – 1 (един) календарен ден. 

 

Предложен срок за реакция за отстраняване на установени несъответствия с 

изискванията на възложителя, относно количеството и/или качеството на доставените 

хранителни продукти по Обособена позиция № 2 – 1 (един) календарен ден. 

 

Предложен срок за реакция за отстраняване на установени несъответствия с 

изискванията на възложителя, относно количеството и/или качеството на доставените 

хранителни продукти по Обособена позиция № 3 – 1 (един) календарен ден. 

 

Предложен срок за реакция за отстраняване на установени несъответствия с 

изискванията на възложителя, относно количеството и/или качеството на доставените 

хранителни продукти по Обособена позиция № 5 – 1 (един) календарен ден. 

 

 Комисията оповести предложените проценти на отстъпка от цената на едро 

(определена в бюлетина на „САПИ” ООД), от ценовите предложения на участника, за 

всички обособени позиции, за които е заявил участие, както следва: 

 

 Предложен процент на отстъпка от цената на едро (определена в бюлетина на 

„САПИ” ООД) по Обособена позиция № 1 – „Месо, месни продукти, птици, птичи 

продукти и риба“ – 13,20 (тринадесет цяло и двадесет процента). 
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  Предложен процент на отстъпка от цената на едро (определена в бюлетина на 

„САПИ” ООД) по Обособена позиция № 2 – „Мляко, млечни продукти и яйца“ – 14,44 

(четиринадесет цяло и четиридесет и четири процента). 

 

 Предложен процент на отстъпка от цената на едро (определена в бюлетина на 

„САПИ” ООД) по Обособена позиция № 3 – „Хляб, хлебни, тестени и сладкарски 

изделия“ – 7,95 (седем цяло и деветдесет и пет процента). 

 

 Предложен процент на отстъпка от цената на едро (определена в бюлетина на 

„САПИ” ООД) по Обособена позиция № 5 – „Пакетирани храни, мазнини, подправки 

и безалкохолни напитки“ – 15,92 (петнадесет цяло и деветдесет и два процента). 

 

В съответствие с чл. 61, т. 2 от ППЗОП трима от членовете на комисията 

подписаха техническото и ценовото предложение на участника.  

В съответствие с чл. 61, т. 2 от ППЗОП комисията предложи на представителите 

на участниците да подпишат техническите предложения и ценовите предложения на 

участника „ПАНДА ИП” ЕООД, гр. София. Миглена Цветанова Тодорава, 

упълномощеният представител на участника ЕТ „ЦВЕТАН ГОРАНОВ-ЦВЕТОГОР”, 

гр. Враца  подписа техническите предложения и ценовите предложения на участника 

„ПАНДА ИП” ЕООД, гр. София. 

 

3. Участникът „МЛЕЧЕН РАЙ-2” ООД, гр. София е представил офертата си 

в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 

от ППЗОП, опис на представените документи, както и ценово предложение. 

 

 Комисията оповести предложените срокове за реакция за отстраняване на 

установени несъответствия с изискванията на възложителя, относно количеството 

и/или качеството на доставените хранителни продукти, за всички обособени позиции, 

за които е заявил участие, както следва: 

 

Предложен срок за реакция за отстраняване на установени несъответствия с 

изискванията на възложителя, относно количеството и/или качеството на доставените 

хранителни продукти по Обособена позиция № 1 – 1 (един) календарен ден. 

 

Предложен срок за реакция за отстраняване на установени несъответствия с 

изискванията на възложителя, относно количеството и/или качеството на доставените 

хранителни продукти по Обособена позиция № 2 – 1 (един) календарен ден. 

 

Предложен срок за реакция за отстраняване на установени несъответствия с 

изискванията на възложителя, относно количеството и/или качеството на доставените 

хранителни продукти по Обособена позиция № 3 – 1 (един) календарен ден. 

 

Предложен срок за реакция за отстраняване на установени несъответствия с 

изискванията на възложителя, относно количеството и/или качеството на доставените 

хранителни продукти по Обособена позиция № 4 – 1 (един) календарен ден. 

 

Предложен срок за реакция за отстраняване на установени несъответствия с 

изискванията на възложителя, относно количеството и/или качеството на доставените 
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хранителни продукти по Обособена позиция № 5 – 1 (един) календарен ден. 

 

 Комисията оповести предложените проценти на отстъпка от цената на едро 

(определена в бюлетина на „САПИ” ООД), от ценовите предложения на участника, за 

всички обособени позиции, за които е заявил участие, както следва: 

 

 Предложен процент на отстъпка от цената на едро (определена в бюлетина на 

„САПИ” ООД) по Обособена позиция № 1 – „Месо, месни продукти, птици, птичи 

продукти и риба“ - 12,07 (дванадесет цяло нула седем процента). 

  

 Предложен процент на отстъпка от цената на едро (определена в бюлетина на 

„САПИ” ООД) по Обособена позиция № 2 – „Мляко, млечни продукти и яйца“ – 12,08 

(дванадесет цяло нула осем процента). 

 

 Предложен процент на отстъпка от цената на едро (определена в бюлетина на 

„САПИ” ООД) по Обособена позиция № 3 – „Хляб, хлебни, тестени и сладкарски 

изделия“ – 13,52 (тринадесет цяло петдесет и два процента). 

 

 Предложен процент на отстъпка от цената на едро (определена в бюлетина на 

„САПИ” ООД) по Обособена позиция № 4 – „Пресни, преработени и консервирани 

плодове и зеленчуци“ – 12,63 (дванадесет цяло шестдесет и три процента). 

 

 Предложен процент на отстъпка от цената на едро (определена в бюлетина на 

„САПИ” ООД) по Обособена позиция № 5 – „Пакетирани храни, мазнини, 

подправки и безалкохолни напитки“ – 14,13 (четиринадесет цяло и тринадесет 

процента). 

 

В съответствие с чл. 61, т. 2 от ППЗОП четирима от членовете на комисията 

подписаха техническото и ценовото предложение на участника.  

В съответствие с чл. 61, т. 2 от ППЗОП комисията предложи на представителите 

на участниците да подпишат техническите предложения и ценовите предложения на 

участника „МЛЕЧЕН РАЙ-2” ООД, гр. София. Цветан Любомиров Начев, 

упълномощеният представител на участника „ПАНДА ИП” ЕООД, гр. София  

подписа техническите предложения и ценовите предложения на участника „МЛЕЧЕН 

РАЙ-2” ООД, гр. София. 

 

4. Участникът „СТЕЛИТ 1” ЕООД, гр. Севлиево е представил офертата си в 

запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 

от ППЗОП, опис на представените документи, както и ценово предложение. 

  

 Комисията оповести предложените срокове за реакция за отстраняване на 

установени несъответствия с изискванията на възложителя, относно количеството 

и/или качеството на доставените хранителни продукти, за всички обособени позиции, 

за които е заявил участие, както следва: 

 

Предложен срок за реакция за отстраняване на установени несъответствия с 

изискванията на възложителя, относно количеството и/или качеството на доставените 

хранителни продукти по Обособена позиция № 1 – 1 (един) календарен ден. 
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Предложен срок за реакция за отстраняване на установени несъответствия с 

изискванията на възложителя, относно количеството и/или качеството на доставените 

хранителни продукти по Обособена позиция № 2 – 1 (един) календарен ден. 

 

Предложен срок за реакция за отстраняване на установени несъответствия с 

изискванията на възложителя, относно количеството и/или качеството на доставените 

хранителни продукти по Обособена позиция № 4 – 1 (един) календарен ден. 

Предложен срок за реакция за отстраняване на установени несъответствия с 

изискванията на възложителя, относно количеството и/или качеството на доставените 

хранителни продукти по Обособена позиция № 5 – 1 (един) календарен ден. 

 

 Комисията оповести предложените проценти на отстъпка от цената на едро 

(определена в бюлетина на „САПИ” ООД), от ценовите предложения на участника, за 

всички обособени позиции, за които е заявил участие, както следва: 

 

 Предложен процент на отстъпка от цената на едро (определена в бюлетина на 

„САПИ” ООД) по Обособена позиция № 1 – „Месо, месни продукти, птици, птичи 

продукти и риба“ – 17,61 % (седемнадесет цяло шестдесет и един процента). 

  

 Предложен процент на отстъпка от цената на едро (определена в бюлетина на 

„САПИ” ООД) по Обособена позиция № 2 – „Мляко, млечни продукти и яйца“ – 19,02 

(деветнадесет цяло нула два процента). 

 

 Предложен процент на отстъпка от цената на едро (определена в бюлетина на 

„САПИ” ООД) по Обособена позиция № 4 – „Пресни, преработени и консервирани 

плодове и зеленчуци“ – 12,63 % (дванадесет цяло шестдесет и три процента). 

 

 Предложен процент на отстъпка от цената на едро (определена в бюлетина на 

„САПИ” ООД) по Обособена позиция № 5 – „Пакетирани храни, мазнини, 

подправки и безалкохолни напитки“ – 20,03 % (двадесет цяло нула три процента). 

 

В съответствие с чл. 61, т. 2 от ППЗОП четирима от членовете на комисията 

подписаха техническото и ценовото предложение на участника.  

В съответствие с чл. 61, т. 2 от ППЗОП комисията предложи на представителите 

на участниците да подпишат техническите предложения и ценовите предложения на 

участника „СТЕЛИТ 1” ЕООД, гр. Севлиево. Цветан Любомиров Начев, 

упълномощеният представител на участника „ПАНДА ИП” ЕООД, гр. София  

подписа техническите предложения и ценовите предложения на участника „СТЕЛИТ 

1” ЕООД, гр. Севлиево. 

 

5. Участникът „БОХЕМИС” ООД, гр. София е представил офертата си в 

запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 

от ППЗОП, опис на представените документи, както и ценово предложение. 

  

 Комисията оповести предложените срокове за реакция за отстраняване на 

установени несъответствия с изискванията на възложителя, относно количеството 

и/или качеството на доставените хранителни продукти, за всички обособени позиции, 

за които е заявил участие, както следва: 
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Предложен срок за реакция за отстраняване на установени несъответствия с 

изискванията на възложителя, относно количеството и/или качеството на доставените 

хранителни продукти по Обособена позиция № 1 – 1 (един) календарен ден. 

 

Предложен срок за реакция за отстраняване на установени несъответствия с 

изискванията на възложителя, относно количеството и/или качеството на доставените 

хранителни продукти по Обособена позиция № 2 – 1 (един) календарен ден. 

 Комисията оповести предложените проценти на отстъпка от цената на едро 

(определена в бюлетина на „САПИ” ООД), от ценовите предложения на участника, за 

всички обособени позиции, за които е заявил участие, както следва: 

 

 Предложен процент на отстъпка от цената на едро (определена в бюлетина на 

„САПИ” ООД) по Обособена позиция № 1 – „Месо, месни продукти, птици, птичи 

продукти и риба“ – 31,99 (тридесет и един цяло деветдесет и девет процента). 

  

 Предложен процент на отстъпка от цената на едро (определена в бюлетина на 

„САПИ” ООД) по Обособена позиция № 2 – „Мляко, млечни продукти и яйца“ – 38,24 

% (тридесет и осем цяло двадесет и четири процента). 
 

В съответствие с чл. 61, т. 2 от ППЗОП четирима членовете на комисията 

подписаха техническото и ценовото предложение на участника.  

В съответствие с чл. 61, т. 2 от ППЗОП комисията предложи на представителите 

на участниците да подпишат техническите предложения и ценовите предложения на 

участника „БОХЕМИС” ООД, гр. София. Цветан Любомиров Начев, 

упълномощеният представител на участника „ПАНДА ИП” ЕООД, гр. София  

подписа техническите предложения и ценовите предложения на участника 

„БОХЕМИС” ООД, гр. София. 

 

6. Участникът СД „ВОЙНОВ И СИЕ”, гр. Монтана е представил офертата си 

в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 

от ППЗОП, опис на представените документи, както и ценово предложение. 

  

 Комисията оповести предложените срокове за реакция за отстраняване на 

установени несъответствия с изискванията на възложителя, относно количеството 

и/или качеството на доставените хранителни продукти, за обособени позиция № 2, за 

която е заявил участие, както следва: 

 

Предложен срок за реакция за отстраняване на установени несъответствия с 

изискванията на възложителя, относно количеството и/или качеството на доставените 

хранителни продукти по Обособена позиция № 2 – 1 (един) календарен ден. 

 

 Комисията оповести предложеният процент на отстъпка от цената на едро 

(определена в бюлетина на „САПИ” ООД), от ценовите предложения на участника, за 

обособена позиция № 2, за която е заявил участие, както следва: 

 

 Предложен процент на отстъпка от цената на едро (определена в бюлетина на 

„САПИ” ООД) по Обособена позиция № 2 – „Мляко, млечни продукти и яйца“ – 18,53 

% (осемнадесет цяло петдесет и три процента). 
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В съответствие с чл. 61, т. 2 от ППЗОП трима от членовете на комисията 

подписаха техническото и ценовото предложение на участника.  

В съответствие с чл. 61, т. 2 от ППЗОП комисията предложи на представителите 

на участниците да подпишат техническите предложения и ценовите предложения на 

участника СД „ВОЙНОВ И СИЕ”, гр. Монтана. Миглена Цветанова Тодорава, 

упълномощеният представител на участника ЕТ „ЦВЕТАН ГОРАНОВ-ЦВЕТОГОР”, 

гр. Враца  подписа техническите предложения и ценовите предложения на участника 

СД „ВОЙНОВ И СИЕ”, гр. Монтана. 

7. Участникът ЕТ „ЦВЕТАН ГОРАНОВ-ЦВЕТОГОР”, гр. Враца е 

представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по 

чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и ценово 

предложение. 

  

 Комисията оповести предложените срокове за реакция за отстраняване на 

установени несъответствия с изискванията на възложителя, относно количеството 

и/или качеството на доставените хранителни продукти, за обособени позиция № 3, за 

която е заявил участие, както следва: 

 

Предложен срок за реакция за отстраняване на установени несъответствия с 

изискванията на възложителя, относно количеството и/или качеството на доставените 

хранителни продукти по Обособена позиция № 3 – 1 (един) календарен ден. 

 

 Комисията оповести предложеният процент на отстъпка от цената на едро 

(определена в бюлетина на „САПИ” ООД), от ценовите предложения на участника, за 

обособена позиция № 3, за която е заявил участие, както следва: 

 

 Предложен процент на отстъпка от цената на едро (определена в бюлетина на 

„САПИ” ООД) по Обособена позиция № 3 – „Хляб, хлебни, тестени и сладкарски 

изделия“ – 19,48 % (деветнадесет цяло четиридесет и осем процента). 

 

В съответствие с чл. 61, т. 2 от ППЗОП четирима от членовете на комисията 

подписаха техническото и ценовото предложение на участника.  

В съответствие с чл. 61, т. 2 от ППЗОП комисията предложи на представителите 

на участниците да подпишат техническите предложения и ценовите предложения на 

участника ЕТ „ЦВЕТАН ГОРАНОВ-ЦВЕТОГОР” , гр. Враца. Цветан Любомиров 

Начев, упълномощеният представител на участника „ПАНДА ИП” ЕООД, гр. София  

подписа техническите предложения и ценовите предложения на участника ЕТ 

„ЦВЕТАН ГОРАНОВ-ЦВЕТОГОР”, гр. Враца. 

 

8. Участникът „КАМБА-2000” ООД, гр. Враца е представил офертата си в 

запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 

от ППЗОП, опис на представените документи, както и ценово предложение. 

  

 Комисията оповести предложените срокове за реакция за отстраняване на 

установени несъответствия с изискванията на възложителя, относно количеството 

и/или качеството на доставените хранителни продукти, за всички обособени позиции, 

за които е заявил участие, както следва: 

 

Предложен срок за реакция за отстраняване на установени несъответствия с 

изискванията на възложителя, относно количеството и/или качеството на доставените 
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хранителни продукти по Обособена позиция № 4 – 1 (един) календарен ден. 

 

Предложен срок за реакция за отстраняване на установени несъответствия с 

изискванията на възложителя, относно количеството и/или качеството на доставените 

хранителни продукти по Обособена позиция № 5 – 1 (един) календарен ден. 

 

 Комисията оповести предложените проценти на отстъпка от цената на едро 

(определена в бюлетина на „САПИ” ООД), от ценовите предложения на участника, за 

всички обособени позиции, за които е заявил участие, както следва: 

 

 Предложен процент на отстъпка от цената на едро (определена в бюлетина на 

„САПИ” ООД) по Обособена позиция № 4 – „Пресни, преработени и консервирани 

плодове и зеленчуци“ – 22,95 % (двадесет и две цяло деветдесет и пет процента). 

 

 Предложен процент на отстъпка от цената на едро (определена в бюлетина на 

„САПИ” ООД) по Обособена позиция № 5 – „Пакетирани храни, мазнини, 

подправки и безалкохолни напитки“ – 30,46 % (тридесет цяло четиридесет и шест 

процента). 

 

В съответствие с чл. 61, т. 2 от ППЗОП четирима от членовете на комисията 

подписаха техническото и ценовото предложение на участника.  

В съответствие с чл. 61, т. 2 от ППЗОП комисията предложи на представителите 

на участниците да подпишат техническите предложения и ценовите предложения на 

участника „КАМБА-2000” ООД, гр. Враца. Миглена Цветанова Тодорава, 

упълномощеният представител на участника ЕТ „ЦВЕТАН ГОРАНОВ-ЦВЕТОГОР”, 

гр. Враца  подписа техническите предложения и ценовите предложения на участника 

„КАМБА-2000” ООД, гр. Враца. 

 

9. Участникът „ИВ И СИЕ 2010” ЕООД, гр. Враца е представил офертата си 

в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 

от ППЗОП, опис на представените документи, както и ценово предложение. 

  

 Комисията оповести предложените срокове за реакция за отстраняване на 

установени несъответствия с изискванията на възложителя, относно количеството 

и/или качеството на доставените хранителни продукти, за обособени позиция № 1, за 

която е заявил участие, както следва: 

 

Предложен срок за реакция за отстраняване на установени несъответствия с 

изискванията на възложителя, относно количеството и/или качеството на доставените 

хранителни продукти по Обособена позиция № 1 – 1 (един) календарен ден. 

 

 Комисията оповести предложеният процент на отстъпка от цената на едро 

(определена в бюлетина на „САПИ” ООД), от ценовите предложения на участника, за 

обособена позиция № 1, за която е заявил участие, както следва: 

 

 Предложен процент на отстъпка от цената на едро (определена в бюлетина на 

„САПИ” ООД) по Обособена позиция № 1 – „Месо, месни продукти, птици, птичи 

продукти и риба“ – 27,00 % (двадесет и седем процента). 
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В съответствие с чл. 61, т. 2 от ППЗОП трима от членовете на комисията 

подписаха техническото и ценовото предложение на участника.  

В съответствие с чл. 61, т. 2 от ППЗОП комисията предложи на представителите 

на участниците да подпишат техническите предложения и ценовите предложения на 

участника „ИВ И СИЕ 2010” ЕООД, гр. Враца. Цветан Любомиров Начев, 

упълномощеният представител на участника „ПАНДА ИП” ЕООД, гр. София    

подписа техническите предложения и ценовите предложения на участника „ИВ И СИЕ 

2010” ЕООД, гр. Враца. 

След извършването на тези действия председателят на комисията закри 

публичната част от работата на комисията. 

 

 Комисията продължи работата си в закрито заседание, като разгледа 

представените оферти и оцени офертите съгласно избрания критерий за възлагане, а 

именно: „оптимално съотношение качество/цена” (чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП)., тези от 

тях които съответстват на предварително обявените условия.  

 

При разглеждането на техническите и ценовите предложения се получиха 

следните резултати:  

 

1. Участник – „АЛЛУР” ООД, гр. София, е представил следните документи: 

 

по Обособена позиция № 1 – „Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба“ 

a. Техническо предложение – Образец № 4. 

b. Ценово предложение – Образец № 5. 

i. Ценоразпис за съответната обособена позиция. 

ii. Бюлетинът на „САПИ” ООД за месец май 2018 година, 

съответстващ на групата хранителни стоки към съответната 

обособена позиция за която се кандидатства. 

 

Техническото и ценовото предложение отговарят на поставените минимални 

изисквания и условия за изпълнение на поръчката. 

 

по Обособена позиция № 2 – „Мляко, млечни продукти и яйца“ 

a. Техническо предложение – Образец № 4. 

b. Ценово предложение – Образец № 5. 

i. Ценоразпис за съответната обособена позиция. 

ii. Бюлетинът на „САПИ” ООД за месец май 2018 година, 

съответстващ на групата хранителни стоки към съответната 

обособена позиция за която се кандидатства. 

 

Техническото и ценовото предложение отговарят на поставените минимални 

изисквания и условия за изпълнение на поръчката. 

 

по Обособена позиция № 4 – „Пресни, преработени и консервирани плодове и 

зеленчуци“ 

a. Техническо предложение – Образец № 4. 

b. Ценово предложение – Образец № 5. 

i. Ценоразпис за съответната обособена позиция. 
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ii. Бюлетинът на „САПИ” ООД за месец май 2018 година, 

съответстващ на групата хранителни стоки към съответната 

обособена позиция за която се кандидатства. 

 

Техническото и ценовото предложение отговарят на поставените минимални 

изисквания и условия за изпълнение на поръчката. 

 

по Обособена позиция № 5 – „Пакетирани храни, мазнини, подправки и 

безалкохолни напитки“ 

a. Техническо предложение – Образец № 4. 

b. Ценово предложение – Образец № 5. 

i. Ценоразпис за съответната обособена позиция. 

ii. Бюлетинът на „САПИ” ООД за месец май 2018 година, 

съответстващ на групата хранителни стоки към съответната 

обособена позиция за която се кандидатства. 

 

Техническото и ценовото предложение отговарят на поставените минимални 

изисквания и условия за изпълнение на поръчката. 

 

2. Участник – „ПАНДА ИП” ЕООД, гр. София, е представил следните 

документи: 

 

по Обособена позиция № 1 – „Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба“ 

a. Техническо предложение – Образец № 4. 

b. Ценово предложение – Образец № 5. 

i. Ценоразпис за съответната обособена позиция. 

ii. Бюлетинът на „САПИ” ООД за месец май 2018 година, 

съответстващ на групата хранителни стоки към съответната 

обособена позиция за която се кандидатства. 

 

Техническото и ценовото предложение отговарят на поставените минимални 

изисквания и условия за изпълнение на поръчката. 

 

по Обособена позиция № 2 – „Мляко, млечни продукти и яйца“ 

a. Техническо предложение – Образец № 4. 

b. Ценово предложение – Образец № 5. 

i. Ценоразпис за съответната обособена позиция. 

ii. Бюлетинът на „САПИ” ООД за месец май 2018 година, 

съответстващ на групата хранителни стоки към съответната 

обособена позиция за която се кандидатства. 

 

Техническото и ценовото предложение отговарят на поставените минимални 

изисквания и условия за изпълнение на поръчката. 

 

по Обособена позиция № 3 – „Хляб, хлебни, тестени и сладкарски изделия“ 

a. Техническо предложение – Образец № 4. 

b. Ценово предложение – Образец № 5. 

i. Ценоразпис за съответната обособена позиция. 
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ii. Бюлетинът на „САПИ” ООД за месец май 2018 година, 

съответстващ на групата хранителни стоки към съответната 

обособена позиция за която се кандидатства. 

 

Техническото и ценовото предложение отговарят на поставените минимални 

изисквания и условия за изпълнение на поръчката. 

 

по Обособена позиция № 5 – „Пакетирани храни, мазнини, подправки и 

безалкохолни напитки“ 

a. Техническо предложение – Образец № 4. 

b. Ценово предложение – Образец № 5. 

i. Ценоразпис за съответната обособена позиция. 

ii. Бюлетинът на „САПИ” ООД за месец май 2018 година, 

съответстващ на групата хранителни стоки към съответната 

обособена позиция за която се кандидатства. 

 

Техническото и ценовото предложение отговарят на поставените минимални 

изисквания и условия за изпълнение на поръчката. 

 

3. Участник – „МЛЕЧЕН РАЙ-2” ООД, гр. София, е представил следните 

документи: 

 

по Обособена позиция № 1 – „Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба“ 

a. Техническо предложение – Образец № 4. 

b. Ценово предложение – Образец № 5. 

i. Ценоразпис за съответната обособена позиция. 

ii. Бюлетинът на „САПИ” ООД за месец май 2018 година, 

съответстващ на групата хранителни стоки към съответната 

обособена позиция за която се кандидатства. 

 

Техническото и ценовото предложение отговарят на поставените минимални 

изисквания и условия за изпълнение на поръчката. 

 

по Обособена позиция № 2 – „Мляко, млечни продукти и яйца“ 

a. Техническо предложение – Образец № 4. 

b. Ценово предложение – Образец № 5. 

i. Ценоразпис за съответната обособена позиция. 

ii. Бюлетинът на „САПИ” ООД за месец май 2018 година, 

съответстващ на групата хранителни стоки към съответната 

обособена позиция за която се кандидатства. 

 

Техническото и ценовото предложение отговарят на поставените минимални 

изисквания и условия за изпълнение на поръчката. 

 

по Обособена позиция № 3 – „Хляб, хлебни, тестени и сладкарски изделия“ 

a. Техническо предложение – Образец № 4. 

b. Ценово предложение – Образец № 5. 

i. Ценоразпис за съответната обособена позиция. 
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ii. Бюлетинът на „САПИ” ООД за месец май 2018 година, 

съответстващ на групата хранителни стоки към съответната 

обособена позиция за която се кандидатства. 

 

Техническото и ценовото предложение отговарят на поставените минимални 

изисквания и условия за изпълнение на поръчката. 

 

по Обособена позиция № 4 – „Пресни, преработени и консервирани плодове и 

зеленчуци“ 

a. Техническо предложение – Образец № 4. 

b. Ценово предложение – Образец № 5. 

i. Ценоразпис за съответната обособена позиция. 

ii. Бюлетинът на „САПИ” ООД за месец май 2018 година, 

съответстващ на групата хранителни стоки към съответната 

обособена позиция за която се кандидатства. 

Техническото и ценовото предложение отговарят на поставените минимални 

изисквания и условия за изпълнение на поръчката. 

 

по Обособена позиция № 5 – „Пакетирани храни, мазнини, подправки и 

безалкохолни напитки“ 

a. Техническо предложение – Образец № 4. 

b. Ценово предложение – Образец № 5. 

i. Ценоразпис за съответната обособена позиция. 

ii. Бюлетинът на „САПИ” ООД за месец май 2018 година, 

съответстващ на групата хранителни стоки към съответната 

обособена позиция за която се кандидатства. 

 

Техническото и ценовото предложение отговарят на поставените минимални 

изисквания и условия за изпълнение на поръчката. 

 

4. Участник – „СТЕЛИТ 1” ЕООД, гр. Севлиево, е представил следните 

документи: 

 

по Обособена позиция № 1 – „Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба“ 

a. Техническо предложение – Образец № 4. 

b. Ценово предложение – Образец № 5. 

i. Ценоразпис за съответната обособена позиция. 

ii. Бюлетинът на „САПИ” ООД за месец май 2018 година, 

съответстващ на групата хранителни стоки към съответната 

обособена позиция за която се кандидатства. 

 

Техническото и ценовото предложение отговарят на поставените минимални 

изисквания и условия за изпълнение на поръчката. 

 

по Обособена позиция № 2 – „Мляко, млечни продукти и яйца“ 

a. Техническо предложение – Образец № 4. 

b. Ценово предложение – Образец № 5. 

i. Ценоразпис за съответната обособена позиция. 
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ii. Бюлетинът на „САПИ” ООД за месец май 2018 година, 

съответстващ на групата хранителни стоки към съответната 

обособена позиция за която се кандидатства. 

 

Техническото и ценовото предложение отговарят на поставените минимални 

изисквания и условия за изпълнение на поръчката. 

 

по Обособена позиция № 4 – „Пресни, преработени и консервирани плодове и 

зеленчуци“ 

a. Техническо предложение – Образец № 4. 

b. Ценово предложение – Образец № 5. 

i. Ценоразпис за съответната обособена позиция. 

ii. Бюлетинът на „САПИ” ООД за месец май 2018 година, 

съответстващ на групата хранителни стоки към съответната 

обособена позиция за която се кандидатства. 

 

Техническото и ценовото предложение отговарят на поставените минимални 

изисквания и условия за изпълнение на поръчката. 

по Обособена позиция № 5 – „Пакетирани храни, мазнини, подправки и 

безалкохолни напитки“ 

a. Техническо предложение – Образец № 4. 

b. Ценово предложение – Образец № 5. 

i. Ценоразпис за съответната обособена позиция. 

ii. Бюлетинът на „САПИ” ООД за месец май 2018 година, 

съответстващ на групата хранителни стоки към съответната 

обособена позиция за която се кандидатства. 

 

Техническото и ценовото предложение отговарят на поставените минимални 

изисквания и условия за изпълнение на поръчката. 

 

5. Участник – „БОХЕМИС” ООД, гр. София, е представил следните 

документи: 

 

по Обособена позиция № 1 – „Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба“ 

a. Техническо предложение – Образец № 4. 

b. Ценово предложение – Образец № 5. 

i. Ценоразпис за съответната обособена позиция. 

ii. Бюлетинът на „САПИ” ООД за месец май 2018 година, 

съответстващ на групата хранителни стоки към съответната 

обособена позиция за която се кандидатства. 

 

Техническото и ценовото предложение отговарят на поставените минимални 

изисквания и условия за изпълнение на поръчката. 

 

по Обособена позиция № 2 – „Мляко, млечни продукти и яйца“ 

a. Техническо предложение – Образец № 4. 

b. Ценово предложение – Образец № 5. 

i. Ценоразпис за съответната обособена позиция. 
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ii. Бюлетинът на „САПИ” ООД за месец май 2018 година, 

съответстващ на групата хранителни стоки към съответната 

обособена позиция за която се кандидатства. 

 

Техническото и ценовото предложение отговарят на поставените минимални 

изисквания и условия за изпълнение на поръчката. 

 

6. Участник – СД „ВОЙНОВ И СИЕ”, гр. Монтана, е представил следните 

документи: 

 

по Обособена позиция № 2 – „Мляко, млечни продукти и яйца“ 

a. Техническо предложение – Образец № 4. 

b. Ценово предложение – Образец № 5. 

i. Ценоразпис за съответната обособена позиция. 

ii. Бюлетинът на „САПИ” ООД за месец май 2018 година, 

съответстващ на групата хранителни стоки към съответната 

обособена позиция за която се кандидатства. 

 

Техническото и ценовото предложение отговарят на поставените минимални 

изисквания и условия за изпълнение на поръчката. 

 

7. Участник – ЕТ „ЦВЕТАН ГОРАНОВ-ЦВЕТОГОР” , гр. Враца, е 

представил следните документи: 

 

по Обособена позиция № 3 – „Хляб, хлебни, тестени и сладкарски изделия“ 

a. Техническо предложение – Образец № 4. 

b. Ценово предложение – Образец № 5. 

i. Ценоразпис за съответната обособена позиция. 

ii. Бюлетинът на „САПИ” ООД за месец май 2018 година, 

съответстващ на групата хранителни стоки към съответната 

обособена позиция за която се кандидатства. 

 

Техническото и ценовото предложение отговарят на поставените минимални 

изисквания и условия за изпълнение на поръчката. 

 

8. Участник – „КАМБА-2000” ООД, гр. Враца, е представил следните 

документи: 

 

по Обособена позиция № 4 – „Пресни, преработени и консервирани плодове и 

зеленчуци“ 

a. Техническо предложение – Образец № 4. 

b. Ценово предложение – Образец № 5. 

i. Ценоразпис за съответната обособена позиция. 

ii. Бюлетинът на „САПИ” ООД за месец май 2018 година, 

съответстващ на групата хранителни стоки към съответната 

обособена позиция за която се кандидатства. 

 

Техническото и ценовото предложение отговарят на поставените минимални 

изисквания и условия за изпълнение на поръчката. 
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по Обособена позиция № 5 – „Пакетирани храни, мазнини, подправки и 

безалкохолни напитки“ 

a. Техническо предложение – Образец № 4. 

b. Ценово предложение – Образец № 5. 

i. Ценоразпис за съответната обособена позиция. 

ii. Бюлетинът на „САПИ” ООД за месец май 2018 година, 

съответстващ на групата хранителни стоки към съответната 

обособена позиция за която се кандидатства. 

 

Техническото и ценовото предложение отговарят на поставените минимални 

изисквания и условия за изпълнение на поръчката. 

 

9. Участник – „ИВ И СИЕ 2010” ЕООД, гр. Враца, е представил следните 

документи: 

 

по Обособена позиция № 1 – „Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба“ 

a. Техническо предложение – Образец № 4. 

b. Ценово предложение – Образец № 5. 

i. Ценоразпис за съответната обособена позиция. 

ii. Бюлетинът на „САПИ” ООД за месец май 2018 година, 

съответстващ на групата хранителни стоки към съответната 

обособена позиция за която се кандидатства. 

Техническото и ценовото предложение отговарят на поставените минимални 

изисквания и условия за изпълнение на поръчката. 

 

Комисията продължи работата си с оценяването на техническите предложения 

на допуснатите участници, както следва: 

 

1. Участник – „АЛЛУР” ООД, гр. София, вх. № 2600-1970/07.06.2018 

година, в 08:58 часа. Участникът е заявил участие по Обособена позиция № 1 – 

„Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба“, по Обособена позиция № 2 – 

„Мляко, млечни продукти и яйца“, по Обособена позиция № 4 – „Пресни, преработени 

и консервирани плодове и зеленчуци“ и по  Обособена позиция № 5 – „Пакетирани 

храни, мазнини, подправки и безалкохолни напитки“. 

2. Участник – „ПАНДА ИП” ЕООД, гр. София, вх. № 2600-

1988/08.06.2018 година, в 09:39 часа. Участникът е заявил участие по Обособена 

позиция № 1 – „Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба“, по Обособена 

позиция № 2 – „Мляко, млечни продукти и яйца“, по Обособена позиция № 3 – 

„Хляб, хлебни, тестени и сладкарски изделия“ и по Обособена позиция № 5 – 

„Пакетирани храни, мазнини, подправки и безалкохолни напитки“. 

3. Участник – „МЛЕЧЕН РАЙ-2” ООД, гр. София, вх. № 2600-

1992/08.06.2018 година, в 10:29 часа. Участникът е заявил участие по Обособена 

позиция № 1 – „Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба“, по Обособена 

позиция № 2 – „Мляко, млечни продукти и яйца“, по Обособена позиция № 3 – 

„Хляб, хлебни, тестени и сладкарски изделия“, по Обособена позиция № 4 – „Пресни, 

преработени и консервирани плодове и зеленчуци“ и по Обособена позиция № 5 – 

„Пакетирани храни, мазнини, подправки и безалкохолни напитки“. 
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4. Участник – „СТЕЛИТ 1” ЕООД, гр. Севлиево, вх. № 2600-

1994/08.06.2018 година, в 10:51 часа. Участникът е заявил участие по Обособена 

позиция № 1 – „Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба“, по Обособена 

позиция № 2 – „Мляко, млечни продукти и яйца“, по Обособена позиция № 4 – 

„Пресни, преработени и консервирани плодове и зеленчуци“ и по Обособена позиция 

№ 5 – „Пакетирани храни, мазнини, подправки и безалкохолни напитки“. 

5. Участник – „БОХЕМИС” ООД, гр. София, вх. № 2600-1999/08.06.2018 

година, в 13:26 часа. Участникът е заявил участие по Обособена позиция № 1 – 

„Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба“ и по Обособена позиция № 2 – 

„Мляко, млечни продукти и яйца“. 

6. Участник – СД „ВОЙНОВ И СИЕ”, гр. Монтана, вх. № 2600-

2000/08.06.2018 година, в 14:12 часа. Участникът е заявил участие по Обособена 

позиция № 2 – „Мляко, млечни продукти и яйца“.  

7. Участник – ЕТ „ЦВЕТАН ГОРАНОВ-ЦВЕТОГОР” , гр. Враца, вх. № 

7000-190/08.06.2018 година, в 16:20 часа. Участникът е заявил участие по Обособена 

позиция № 3 – „Хляб, хлебни, тестени и сладкарски изделия“. 

8. Участник – „КАМБА-2000” ООД, гр. Враца, вх. № 2600-

2002/08.06.2018 година, в 16:49 часа. Участникът е заявил участие по Обособена 

позиция № 4 – „Пресни, преработени и консервирани плодове и зеленчуци“ и по 

Обособена позиция № 5 – „Пакетирани храни, мазнини, подправки и безалкохолни 

напитки“. 

9. Участник – „ИВ И СИЕ 2010” ЕООД, гр. Враца, вх. № 2600-

2003/08.06.2018 година, в 16:50 часа. Участникът е заявил участие по Обособена 

позиция № 1 – „Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба“. 

Оценката се извършва по посоченият показател със съответната относителна 

тежест, както следва: 

 

Показател Указания за определяне на оценката 

П1 - Срок за 

реакция за 

отстраняване на 

установени 

несъответствия с 

изискванията на 

възложителя, 

относно 

количеството 

и/или качеството 

на доставените 

хранителни 

продукти 

Оценката се определя съгласно формула: 

 

Оценка на показателя  П1=  Рmin  х 100х0,30 

                                                 Рсъотв  

Където: 

Рmin – най-краткият предложен срок на срок за реакция за 

отстраняване на установени несъответствия с изискванията 

на възложителя, относно количеството и/или качеството на 

доставените хранителни продукти в дни 

Рсъотв – предложен срок за реакция за отстраняване на 

установени несъответствия с изискванията на възложителя, 

относно количеството и/или качеството на доставените 

хранителни продукти от съответния участник в дни 

 

* Предложеният срок за реакция за отстраняване на 

установени несъответствия с изискванията на възложителя, 

относно количеството и/или качеството на доставените 

хранителни продукти следва да бъде реален, обективен и 
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изпълняем, тоест да е съобразен с разстоянието от 

складовите бази на участниците до обектите на 

възложителя, като не може да бъде по-кратък от 1 (един) 

ден. 

 

** Участник който посочи по-кратък срок за реакция за 

отстраняване на установени несъответствия с изискванията 

на възложителя, относно количеството и/или качеството на 

доставените хранителни продукти от посоченият срок по-

горе или такъв който е нереален, необективен и неизпълняем, 

тоест да не е съобразен с разстоянието от складовите бази 

на участниците до обектите на възложителя ще бъде 

отстранен от участие.   

В този смисъл Решение № 1004 от 31.08.2017 година на Комисия 

за защита на конкуренцията.                 

 

 

 

С така предложени технически предложения участниците получиха следните 

оценки, както следва: 

 

1. Участник – „АЛЛУР” ООД, гр. София. 

 

по Обособена позиция № 1 – „Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба“ 

 

Предложен срок за реакция за отстраняване на установени 

несъответствия с изискванията на възложителя, относно количеството и/или качеството 

на доставените хранителни продукти – 1 (един) календарен ден. 

      

1,00 

                    П1 =  --------- 100 х 0,30 = 30,00 точки.                          

                             1,00 

 

по Обособена позиция № 2 – „Мляко, млечни продукти и яйца“ 

 

Предложен срок за реакция за отстраняване на установени 

несъответствия с изискванията на възложителя, относно количеството и/или качеството 

на доставените хранителни продукти – 1 (един) календарен ден. 

      

1,00 

                    П1 =  --------- 100 х 0,30 = 30,00 точки.                          

                             1,00 

 

по Обособена позиция № 4 – „Пресни, преработени и консервирани плодове и 

зеленчуци“ 

 

Предложен срок за реакция за отстраняване на установени 

несъответствия с изискванията на възложителя, относно количеството и/или качеството 
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на доставените хранителни продукти – 1 (един) календарен ден. 

      

1,00 

                    П1 =  --------- 100 х 0,30 = 30,00 точки.                          

                             1,00 

 

по Обособена позиция № 5 – „Пакетирани храни, мазнини, подправки и 

безалкохолни напитки“ 

 

Предложен срок за реакция за отстраняване на установени 

несъответствия с изискванията на възложителя, относно количеството и/или качеството 

на доставените хранителни продукти – 1 (един) календарен ден. 

      

1,00 

                    П1 =  --------- 100 х 0,30 = 30,00 точки.                          

                             1,00 

 

2. Участник – „ПАНДА ИП” ЕООД, гр. София. 

 

по Обособена позиция № 1 – „Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба“ 

 

Предложен срок за реакция за отстраняване на установени 

несъответствия с изискванията на възложителя, относно количеството и/или качеството 

на доставените хранителни продукти – 1 (един) календарен ден. 

 

1,00 

                    П1 =  --------- 100 х 0,30 = 30,00 точки.                          

                             1,00 

 

по Обособена позиция № 2 – „Мляко, млечни продукти и яйца“ 

 

Предложен срок за реакция за отстраняване на установени 

несъответствия с изискванията на възложителя, относно количеството и/или качеството 

на доставените хранителни продукти – 1 (един) календарен ден. 

      

1,00 

                    П1 =  --------- 100 х 0,30 = 30,00 точки.                          

                             1,00 

 

по Обособена позиция № 3 – „Хляб, хлебни, тестени и сладкарски изделия“ 

 

Предложен срок за реакция за отстраняване на установени 

несъответствия с изискванията на възложителя, относно количеството и/или качеството 

на доставените хранителни продукти – 1 (един) календарен ден. 
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1,00 

                    П1 =  --------- 100 х 0,30 = 30,00 точки.                          

                             1,00 

 

по Обособена позиция № 5 – „Пакетирани храни, мазнини, подправки и 

безалкохолни напитки“ 

 

Предложен срок за реакция за отстраняване на установени 

несъответствия с изискванията на възложителя, относно количеството и/или качеството 

на доставените хранителни продукти – 1 (един) календарен ден. 

      

1,00 

                    П1 =  --------- 100 х 0,30 = 30,00 точки.                          

                             1,00 

 

3. Участник – „МЛЕЧЕН РАЙ-2” ООД, гр. София.  

 

по Обособена позиция № 1 – „Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба“ 

 

Предложен срок за реакция за отстраняване на установени 

несъответствия с изискванията на възложителя, относно количеството и/или качеството 

на доставените хранителни продукти – 1 (един) календарен ден. 

      

1,00 

                    П1 =  --------- 100 х 0,30 = 30,00 точки.                          

                             1,00 

 

по Обособена позиция № 2 – „Мляко, млечни продукти и яйца“ 

 

Предложен срок за реакция за отстраняване на установени 

несъответствия с изискванията на възложителя, относно количеството и/или качеството 

на доставените хранителни продукти – 1 (един) календарен ден. 

      

1,00 

                    П1 =  --------- 100 х 0,30 = 30,00 точки.                          

                             1,00 

 

по Обособена позиция № 3 – „Хляб, хлебни, тестени и сладкарски изделия“ 

 

Предложен срок за реакция за отстраняване на установени 

несъответствия с изискванията на възложителя, относно количеството и/или качеството 

на доставените хранителни продукти – 1 (един) календарен ден. 

      

1,00 

                    П1 =  --------- 100 х 0,30 = 30,00 точки.                          

                             1,00 
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по Обособена позиция № 4 – „Пресни, преработени и консервирани плодове и 

зеленчуци“ 

 

Предложен срок за реакция за отстраняване на установени 

несъответствия с изискванията на възложителя, относно количеството и/или качеството 

на доставените хранителни продукти – 1 (един) календарен ден. 

      

1,00 

                    П1 =  --------- 100 х 0,30 = 30,00 точки.                          

                             1,00 

 

по Обособена позиция № 5 – „Пакетирани храни, мазнини, подправки и 

безалкохолни напитки“ 

 

Предложен срок за реакция за отстраняване на установени 

несъответствия с изискванията на възложителя, относно количеството и/или качеството 

на доставените хранителни продукти – 1 (един) календарен ден. 

      

1,00 

                    П1 =  --------- 100 х 0,30 = 30,00 точки.                          

                             1,00 

 

4. Участник – „СТЕЛИТ 1” ЕООД, гр. Севлиево.  

 

по Обособена позиция № 1 – „Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба“ 

 

Предложен срок за реакция за отстраняване на установени 

несъответствия с изискванията на възложителя, относно количеството и/или качеството 

на доставените хранителни продукти – 1 (един) календарен ден. 

      

1,00 

                    П1 =  --------- 100 х 0,30 = 30,00 точки.                          

                             1,00 

 

по Обособена позиция № 2 – „Мляко, млечни продукти и яйца“ 

 

Предложен срок за реакция за отстраняване на установени 

несъответствия с изискванията на възложителя, относно количеството и/или качеството 

на доставените хранителни продукти – 1 (един) календарен ден. 

      

1,00 

                    П1 =  --------- 100 х 0,30 = 30,00 точки.                          

                             1,00 
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по Обособена позиция № 4 – „Пресни, преработени и консервирани плодове и 

зеленчуци“ 

 

Предложен срок за реакция за отстраняване на установени 

несъответствия с изискванията на възложителя, относно количеството и/или качеството 

на доставените хранителни продукти – 1 (един) календарен ден. 

      

1,00 

                    П1 =  --------- 100 х 0,30 = 30,00 точки.                          

                             1,00 

 

по Обособена позиция № 5 – „Пакетирани храни, мазнини, подправки и 

безалкохолни напитки“ 

 

Предложен срок за реакция за отстраняване на установени 

несъответствия с изискванията на възложителя, относно количеството и/или качеството 

на доставените хранителни продукти – 1 (един) календарен ден. 

 

        1,00 

                    П1 =  --------- 100 х 0,30 = 30,00 точки.                          

                             1,00 

 

5. Участник – „БОХЕМИС” ООД, гр. София.  

 

по Обособена позиция № 1 – „Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба“ 

 

Предложен срок за реакция за отстраняване на установени 

несъответствия с изискванията на възложителя, относно количеството и/или качеството 

на доставените хранителни продукти – 1 (един) календарен ден. 

      

1,00 

                    П1 =  --------- 100 х 0,30 = 30,00 точки.                          

                             1,00 

 

по Обособена позиция № 2 – „Мляко, млечни продукти и яйца“ 

 

Предложен срок за реакция за отстраняване на установени 

несъответствия с изискванията на възложителя, относно количеството и/или качеството 

на доставените хранителни продукти – 1 (един) календарен ден. 

      

1,00 

                    П1 =  --------- 100 х 0,30 = 30,00 точки.                          

                             1,00 
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6. Участник – СД „ВОЙНОВ И СИЕ”, гр. Монтана.  

 

по Обособена позиция № 2 – „Мляко, млечни продукти и яйца“ 

 

Предложен срок за реакция за отстраняване на установени 

несъответствия с изискванията на възложителя, относно количеството и/или качеството 

на доставените хранителни продукти – 1 (един) календарен ден. 

      

1,00 

                    П1 =  --------- 100 х 0,30 = 30,00 точки.                          

                             1,00 

 

7. Участник – ЕТ „ЦВЕТАН ГОРАНОВ-ЦВЕТОГОР”, гр. Враца.  

 

по Обособена позиция № 3 – „Хляб, хлебни, тестени и сладкарски изделия“ 

 

Предложен срок за реакция за отстраняване на установени 

несъответствия с изискванията на възложителя, относно количеството и/или качеството 

на доставените хранителни продукти – 1 (един) календарен ден. 

      

1,00 

                    П1 =  --------- 100 х 0,30 = 30,00 точки.                          

                             1,00 

 

8. Участник – „КАМБА-2000” ООД, гр. Враца.  

 

по Обособена позиция № 4 – „Пресни, преработени и консервирани плодове и 

зеленчуци“ 

 

Предложен срок за реакция за отстраняване на установени 

несъответствия с изискванията на възложителя, относно количеството и/или качеството 

на доставените хранителни продукти – 1 (един) календарен ден. 

      

1,00 

                    П1 =  --------- 100 х 0,30 = 30,00 точки.                          

                             1,00 

 

по Обособена позиция № 5 – „Пакетирани храни, мазнини, подправки и 

безалкохолни напитки“ 

 

Предложен срок за реакция за отстраняване на установени 

несъответствия с изискванията на възложителя, относно количеството и/или качеството 

на доставените хранителни продукти – 1 (един) календарен ден. 

        1,00 

                    П1 =  --------- 100 х 0,30 = 30,00 точки.                          

                             1,00 
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9. Участник – „ИВ И СИЕ 2010” ЕООД, гр. Враца.  

 

по Обособена позиция № 1 – „Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба“ 

 

Предложен срок за реакция за отстраняване на установени 

несъответствия с изискванията на възложителя, относно количеството и/или качеството 

на доставените хранителни продукти – 1 (един) календарен ден. 

      

1,00 

                    П1 =  --------- 100 х 0,30 = 30,00 точки.                          

                             1,00 

 

При оценяването на ценовите предложения комисията констатира, че 

предложеният процент на отстъпка от цената на едро (определена в бюлетина на 

„САПИ” ООД), който формира цената за заплащане през целият период на договора и 

който подлежи на оценяване, определен от „СТЕЛИТ 1” ЕООД, гр. Севлиево е с 

повече от 20 на сто по-благоприятен от средната стойност на останалите участници по 

Обособена позиция № 2 – „Мляко, млечни продукти и яйца“ и по Обособена позиция 

№ 5 – „Пакетирани храни, мазнини, подправки и безалкохолни напитки“. 

На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията изиска с писмо с изх. № 2600-

1994(1) от 18.06.2018 година от „СТЕЛИТ 1” ЕООД, гр. Севлиево подробна писмена 

обосновка за начина на неговото образуване, която да се представи в 5-дневен срок от 

получаване на искането. 

В срокът по чл. 72, ал. 1 от ЗОП с писмо с вх. № 2600-1994(3) от 25.06.2018 

година участника даде своята писмена обосновка.  

 

 След като се запозна с дадената писмена обосновка от горецитираният участник, 

комисията не приема предложеният процент на отстъпка от цената на едро 

(определена в бюлетина на „САПИ” ООД), който формира цената за заплащане през 

целият период на договора и който подлежи на оценяване за изпълнение на Обособена 

позиция № 2 – „Мляко, млечни продукти и яйца“ и на Обособена позиция № 5 – 

„Пакетирани храни, мазнини, подправки и безалкохолни напитки“, със следните 

МОТИВИ: 
 

 Обосновка на участника: Участникът се позовава, че дружеството е доставчик 

на с повече от десет години опит в изпълнението на обществени поръчки за доставка на 

основни групи хранителни стоки. Позовава се на опита на дружеството в изпълнението 

на обществени поръчки за големи корпоративни клиенти и възложители по ЗОП. 

участникът посочва, че дружеството работи с производители на мляко и млечни 

продукти, на яйца, на пакетирани храни и безалкохолни напитки с които има сключени 

договори и ползва благоприятни цени, поради големия стокооборот, като предплаща на 

своите доставчици определени количества напред. След което се позовава на отлични 

резултати в оптимизиране на транспорта, като прави планирания и графици на 

доставките. Посочва, че дружеството реализира по-голям обем от стоки с по-нисък 

процент печалба. Посочва, че дружеството е обезпечено с професионални кадри, които 

са дългогодишни служители с опит.   

 

Мотиви на комисията: Това само по себе си представлява обща информация, 

касаеща натрупаният опит и контакти. Представянето на подобна информация е с 
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информативен характер и създава обща визия за участника, но тази информация не 

обосновава по-благоприятното предложение, тъй като не представлява конкретика за 

формиране на предложените проценти отстъпка от цената на едро (определена в 

бюлетина на „САПИ” ООД), които формират цената за заплащане през целият период 

на договора и който подлежи на оценяване. 

 Участникът по никакъв начин не доказва, в писмената си обосновка, как е 

достигнал до предложените проценти отстъпка от цената на едро (определена в 

бюлетина на „САПИ” ООД), които формират цената за заплащане през целият период 

на договора и който подлежи на оценяване и дали те са достатъчни за обезпечаването 

на успешното изпълнение на обществената поръчка по двете обособени позиции за 

които участникът е заявил участие.  

  Участникът не е посочил какъв е размера на разходите за човешките ресурси. Не 

е посочил колко е броят на ангажираните лица, които ще изпълняват дейностите по 

обособена позиция № 2 и обособена позиция № 5, и какъв е размерът на 

възнаграждението им, какъв е размерът на транспортните разходи и т. н.  

Твърденията на участника, че служителите имат опит, при изпълнението на 

сходни дейности не са подкрепени с никакви доказателствени документи, които да 

подкрепят твърденията на участника, съгласно чл. 72, ал. 3, изречение последно от 

ЗОП, че действително служителите имат този опит.  

  По отношение на предложеният по-нисък процент печалба от участника, то не 

става ясно какъв е неговият размер, за да се приема, че действително същият 

минимизира разходите. Комисията не може да кредитира посоченото от участника като  

обективно обстоятелство, което да обуславя предложените проценти отстъпка, тъй като 

не става ясно какъв е размерът на предложеният по-нисък процент печалба.  

  Всички изложени от участника обстоятелства, не са подкрепени с никакви 

доказателствени документи, които да подкрепят твърденията на участника, съгласно 

чл. 72, ал. 3, изречение последно от ЗОП. Комисията не намира доводи и доказателства 

свързани с благоприятни условия и икономичност при формиране на цената. 

 Посочените от участника обстоятелства не могат да бъдат кредитирани от 

комисията като обективни по смисъла на чл. 72, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗОП, поради което 

комисията счита, че участникът не се е обосновал изцяло и не е подкрепил в пълна 

степен твърденията си с надлежни доказателства. 

 

На основание чл. 72, ал. 3, изречение последно, от ЗОП и предвид 

гореизложените мотиви, комисията не приема писмената обосновка и предлага за 

отстраняване „СТЕЛИТ 1” ЕООД, гр. Севлиево по Обособена позиция № 2 – 

„Мляко, млечни продукти и яйца“ и по Обособена позиция № 5 – „Пакетирани храни, 

мазнини, подправки и безалкохолни напитки“, на основание чл. 107, т. 3 от ЗОП.  

 

При оценяването на ценовите предложения комисията констатира, че 

предложеният процент на отстъпка от цената на едро (определена в бюлетина на 

„САПИ” ООД), който формира цената за заплащане през целият период на договора и 

който подлежи на оценяване, определен от „БОХЕМИС” ООД, гр. София е с повече 

от 20 на сто по-благоприятен от средната стойност на останалите участници по 

Обособена позиция № 1 – „Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба“ и по 

Обособена позиция № 2 – „Мляко, млечни продукти и яйца“. 

На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията изиска с писмо с изх. № 2600-

1999(1) от 18.06.2018 година от „БОХЕМИС” ООД, гр. София подробна писмена 

обосновка за начина на неговото образуване, която да се представи в 5-дневен срок от 

получаване на искането. 
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В срокът по чл. 72, ал. 1 от ЗОП с писмо с вх. № 2600-1999(2) от 22.06.2018 

година участника даде своята писмена обосновка.  

 

 След като се запозна с дадената писмена обосновка от горецитираният участник, 

комисията не приема предложеният процент на отстъпка от цената на едро 

(определена в бюлетина на „САПИ” ООД), който формира цената за заплащане през 

целият период на договора и който подлежи на оценяване за изпълнение на Обособена 

позиция № 1 – „Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба“ и на Обособена 

позиция № 2 – „Мляко, млечни продукти и яйца“, със следните МОТИВИ: 

 

 Обосновка на участника: Участникът посочва, че дружеството е 

специализирано в доставката на хранителни продукти на различни институции. 

Участникът посочва, че е разработил и внедрил в работата си различни програми и 

технически решения. Голяма част от продуктите са с голям срок на годност, което 

позволява закупуването и поддържането в големи складови наличности. При 

закупуването на стоките, участникът използва финансови инструменти. След което 

посочва, че дружеството разполага с голям финансов ресурс, като политика на фирмата 

е да прави авансови предплащания, като прилага ксерокопия на фактури от доставчици 

на хранителни продукти.  

 След което, участникът, посочва, че дружеството извършва доставка във 

врачанския регион и по този начин не утежнява цената на стоките с допълнителна 

надценка при транспорта, която е сведена до минимум. Посочва, че дружеството 

разполага с обучен персонал, като всички служители са преминали обучение по 

вътрешен одит. На следващо място участникът посочва, че има сключени договори с 

големи филми и производители за доставяните от него хранителни продукти.  

Мотиви на комисията: Описанието на дружеството само по себе си 

представлява обща информация, касаеща натрупаният опит и контакти. Представянето 

на подобна информация е с информативен характер и създава обща визия за участника, 

но тази информация не обосновава по-благоприятното предложение, тъй като не 

представлява конкретика за формиране на предложените проценти отстъпка от цената 

на едро (определена в бюлетина на „САПИ” ООД), които формират цената за 

заплащане през целият период на договора и който подлежи на оценяване. 

 Участникът по никакъв начин не доказва, в писмената си обосновка, как е 

достигнал до предложените проценти отстъпка от цената на едро (определена в 

бюлетина на „САПИ” ООД), които формират цената за заплащане през целият период 

на договора и който подлежи на оценяване и дали те са достатъчни за обезпечаването 

на успешното изпълнение на обществената поръчка по двете обособени позиции за 

които участникът е заявил участие.  

  Участникът не е посочил какъв е размера на разходите за човешките ресурси. Не 

е посочил колко е броят на ангажираните лица, които ще изпълняват дейностите по 

обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2, и какъв е размерът на 

възнаграждението им, какъв е размерът на транспортните разходи и т. н.  

  Участникът е посочил, че разходите за транспорт се свеждат до минимум, тъй 

като ще бъдат финансирани от други доставки в региона. Това е несигурно 

обстоятелство, тъй като е възможно да не постъпят финансови средства от другите 

договори, което от своя страна ще доведе до възпрепятстване изпълнението на 

настоящата обществена поръчка, а от там ще възпрепятства и изпълнението на 

договора за доставка на хранителните продукти касаещи обособена позиция № 1 и 

обособена позиция № 2, които са основни. 
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  Във връзка с горните констатации комисията счита, че посочените в обосновката 

обстоятелства не обосновават наличие на обективни фактори, свързани с хипотезите 

визирани в чл. 72, ал. 2 от ЗОП, които да обуславят предложената от участника по-

благоприятна цена. 

Участникът единствено е представил ксерокопия на фактури от доставчици на 

хранителни продукти, които не са заверени с гриф „Вярно с оригинала“, с подпис и 

свеж печат на дружеството. Представянето на ксерокопия на фактури от доставчици на 

хранителни продукти само по себе си не представлява обективни обстоятелства по чл. 

72, ал. 2 от ЗОП и формиране на по-благоприятна цена, а единствено представлява  

сбор на суми, които са декларативни и приети от самия участник.   

  В писмената си обосновка участникът посочва, че дружеството разполага с 

обучен персонал, като всички служители са преминали обучение по вътрешен одит. 

  Изискването за сертифициране по Стандарт БДС EN ISO 22000:2005 - Система 

за управление на безопасността на храните или еквивалентен, за дейности с обхват 

доставка на хранителни продукти е критерии за подбор на който отговарят всички 

участници. Посочените от участника обстоятелства не следва да се припокриват с 

критериите за подбор. 

  Изложени от участника обстоятелства, с изключение на представените 

ксерокопия на фактури от доставчици на хранителни продукти, които не са заверени с 

гриф „Вярно с оригинала“, с подпис и свеж печат на дружеството, не са подкрепени с 

никакви доказателствени документи, които да подкрепят твърденията на участника, 

съгласно чл. 72, ал. 3, изречение последно от ЗОП. Комисията не намира доводи и 

доказателства свързани с благоприятни условия и икономичност при формиране на 

цената. 

 Посочените от участника обстоятелства не могат да бъдат кредитирани от 

комисията като обективни по смисъла на чл. 72, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗОП, поради което 

комисията счита, че участникът не се е обосновал изцяло и не е подкрепил в пълна 

степен твърденията си с надлежни доказателства. 

 

На основание чл. 72, ал. 3, изречение последно, от ЗОП и предвид 

гореизложените мотиви, комисията не приема писмената обосновка и предлага за 

отстраняване „БОХЕМИС” ООД, гр. София по Обособена позиция № 1 – „Месо, 

месни продукти, птици, птичи продукти и риба“ и по Обособена позиция № 2 – 

„Мляко, млечни продукти и яйца“, на основание чл. 107, т. 3 от ЗОП.  

 

При оценяването на ценовите предложения комисията констатира, че 

предложеният процент на отстъпка от цената на едро (определена в бюлетина на 

„САПИ” ООД), който формира цената за заплащане през целият период на договора и 

който подлежи на оценяване, определен от ЕТ „ЦВЕТАН ГОРАНОВ-ЦВЕТОГОР” , 

гр. Враца е с повече от 20 на сто по-благоприятен от средната стойност на останалите 

участници по Обособена позиция № 3 – „Хляб, хлебни, тестени и сладкарски 

изделия“. 

На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията изиска с писмо с изх. № 7000-

190(1) от 18.06.2018 година от ЕТ „ЦВЕТАН ГОРАНОВ-ЦВЕТОГОР” , гр. Враца 

подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която да се представи в 

5-дневен срок от получаване на искането. 

В срокът по чл. 72, ал. 1 от ЗОП с писмо с вх. № 7000-190(2) от 22.06.2018 

година участника даде своята писмена обосновка.  
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 След като се запозна с дадената писмена обосновка от горецитираният участник, 

комисията не приема предложеният процент на отстъпка от цената на едро 

(определена в бюлетина на „САПИ” ООД), който формира цената за заплащане през 

целият период на договора и който подлежи на оценяване за изпълнение на Обособена 

позиция № 3 – „Хляб, хлебни, тестени и сладкарски изделия“, със следните МОТИВИ: 

 

 Обосновка на участника: Участникът посочва, че при образуването на 

предложената от нас цена сме взели предвид задължението ни свързано с опазване на 

околната среда, социалното и трудово право, приложими колективни споразумения и 

разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно 

Приложение № 10 на ЗОП.  

 На следващо място участникът посочва, че дружеството е динамично развиващо 

се, което се е специализирало в производство и търговия на стоки. Дружеството 

извършва доставки на хранителни продукти на различни институции. Посочва, че 

дружеството разполага със собствена производствена база и оборудване. Близостта на 

базата до обектите на Община Враца дава възможност на дружеството да минимизира 

разходите за транспорт. След което посочва, че дружеството разполага с голям 

финансов ресурс и ликвидни средства и спазва сериозна финансова дисциплина.  

 Посочва, че управителят на дружеството разполага със собствена  земи, на които 

се отглежда пшеница, което намалява производствената стойност. Посочва, че 

дружеството има трайни отношения с контрагенти и високи търговски отстъпки. И 

накрая в писмената си обосновка участникът е направил калкулация/разчет на за 

начина на образуване на предлаганата цена. 

 

  Мотиви на комисията: Участникът посочва, че ще спазва изискванията на чл. 

115 от ЗОП относно всички приложими правила свързани с опазване на околната среда, 

социалното и трудово право, приложими колективни споразумения и разпоредби на 

международното екологично, социално и трудово право.   

  Тези обстоятелства всички участници са декларирали в офертите си, което не 

може да бъде квалифицирано като преимущество на участника, тъй като спазването на 

действащото законодателство е императивно задължение за всички участници, което не 

може да бъде квалифицирано като преимущество на участника и комисията счита, че 

посоченото не е обективно обстоятелство. 

Описанието на дружеството само по себе си представлява обща информация, 

касаеща натрупаният опит и контакти. Представянето на подобна информация е с 

информативен характер и създава обща визия за участника, но тази информация не 

обосновава по-благоприятното предложение, тъй като не представлява конкретика за 

формиране на предложеният процент отстъпка от цената на едро (определена в 

бюлетина на „САПИ” ООД), които формират цената за заплащане през целият период 

на договора и който подлежи на оценяване. 

 Участникът по никакъв начин не доказва, в писмената си обосновка, как е 

достигнал до предложеният процент отстъпка от цената на едро (определена в 

бюлетина на „САПИ” ООД), които формират цената за заплащане през целият период 

на договора и който подлежи на оценяване и дали той е достатъчен за обезпечаването 

на успешното изпълнение на обществената поръчка.  

  Участникът не е посочил какъв е размера на разходите за човешките ресурси. Не 

е посочил колко е броят на ангажираните лица, които ще изпълняват дейностите по 

обособена позиция № 3, и какъв е размерът на възнаграждението им, точно какъв е 

размерът на транспортните разходи и т. н., само е посочил, че ще минимизира 
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транспортните разходи, тъй като базата му е в близост до обектите на възложителя в 

което комисията не намира конкретни данни.  

  Във връзка с горните констатации комисията счита, че посочените в обосновката 

обстоятелства не обосновават наличие на обективни фактори, свързани с хипотезите 

визирани в чл. 72, ал. 2 от ЗОП, които да обуславят предложеният от участника по-

благоприятен процент на отстъпка. 

 Направената от участника калкулация/разчет на видовете разходи сама по себе 

си не представлява обективни обстоятелства по чл. 72, ал. 2 от ЗОП и формиране на по-

благоприятния предложен процент отстъпка, а единствено представлява аритметичен 

сбор на проценти, които са декларативни и приети от самия участник, без всички да са 

еднозначно доказани. Още повече, че в конкретните решения за формиране на 

предложеният от участника процент отстъпка, не е посочено как е достигнато до него и 

дали той е достатъчен за обезпечаването на успешното изпълнение на обществената 

поръчка.   

Всички изложени от участника обстоятелства, не са подкрепени с никакви 

доказателствени документи, които да подкрепят твърденията на участника, съгласно 

чл. 72, ал. 3, изречение последно от ЗОП. 

 Посочените от участника обстоятелства не могат да бъдат кредитирани от 

комисията като обективни по смисъла на чл. 72, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗОП, поради което 

комисията счита, че участникът не се е обосновал изцяло и не е подкрепил в пълна 

степен твърденията си с надлежни доказателства, съгласно чл. 72, ал. 3, изречение 

последно от ЗОП. Комисията не намира доводи и доказателства свързани с 

благоприятни условия и икономичност при формиране на процента отстъпка. 

 

На основание чл. 72, ал. 3, изречение последно, от ЗОП и предвид 

гореизложените мотиви, комисията не приема писмената обосновка и предлага за 

отстраняване ЕТ „ЦВЕТАН ГОРАНОВ-ЦВЕТОГОР” , гр. Враца по Обособена 

позиция № 3 – „Хляб, хлебни, тестени и сладкарски изделия“, на основание чл. 107, т. 

3 от ЗОП.  

 

При оценяването на ценовите предложения комисията констатира, че 

предложеният процент на отстъпка от цената на едро (определена в бюлетина на 

„САПИ” ООД), който формира цената за заплащане през целият период на договора и 

който подлежи на оценяване, определен от „КАМБА-2000” ООД, гр. Враца е с повече 

от 20 на сто по-благоприятен от средната стойност на останалите участници по  

Обособена позиция № 4 – „Пресни, преработени и консервирани плодове и 

зеленчуци“ и по Обособена позиция № 5 – „Пакетирани храни, мазнини, подправки и 

безалкохолни напитки“. 

На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията изиска с писмо с изх. № 2600-

2002(1) от 18.06.2018 година от „КАМБА-2000” ООД, гр. Враца подробна писмена 

обосновка за начина на неговото образуване, която да се представи в 5-дневен срок от 

получаване на искането. 

В срокът по чл. 72, ал. 1 от ЗОП с писмо с вх. № 2600-2201 от 22.06.2018 година 

участника даде своята писмена обосновка.  

 

 След като се запозна с дадената писмена обосновка от горецитираният участник, 

комисията приема предложеният процент на отстъпка от цената на едро (определена в 

бюлетина на „САПИ” ООД), който формира цената за заплащане през целият период на 

договора и който подлежи на оценяване за изпълнение на Обособена позиция № 4 – 

„Пресни, преработени и консервирани плодове и зеленчуци“ и на Обособена позиция 
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№ 5 – „Пакетирани храни, мазнини, подправки и безалкохолни напитки“, със следните 

МОТИВИ: 
 

  Обосновка на участника: На първо място участникът е изложил доводи, че се 

явява изпълнител на обществени поръчки и има сключени множество договори, като е 

приложил част от тях. Посочва, че от 2006 година до момента, без прекъсване, има 

сключени договори с Община Враца и дружеството много добре познава обектите, 

които трябва да снабдява с продукти. Посочва, че е официален дистрибутор брашно на 

„ЛАНЕ МЕЛ“ ООД, поради което се ползва с преференциални цени. Посочва, че 

разполага със собствен транспорт, което прави дружеството независимо.  

 Участникът излага доводи, относно сключен договор с фирма „Автотранс – 97“ 

ЕООД за ползване на по-ниски цени на дизелово гориво за зареждане на автомобилите. 

Посочва и че работи изключително и само с производители и вносители. Направил е 

задълбочен и подробен анализ за себестойността на всеки отделен артикул от който се 

вижда тяхната доставна цена. Представил е технологична схема за приемане, 

складиране и транспорт на хранителните продукти. Участникът е посочил, че разполага 

с високо технологичен диспечерски пункт. Собствени товарни и хладилни транспортни 

средства и собствени хладилни съоръжения.   

 

Мотиви на комисията: За всички изложени обстоятелства участникът е 

подкрепил със съответните документи, а именно: договори с различни възложители – 

Община Мездра, Община Криводол, МБАЛ „Христо Ботев“ АД – Враца, СБАЛПФЗ – 

Враца, СБПЛРВБ – Мездра. Представил е договор от който е видно, че е официален 

дистрибутор на брашно на „ЛАНА МЕЛ“ ООД. Представил е документи за собственост 

на транспортни средства. Представил е договор сключен с фирма „Автотранс – 97“ 

ЕООД за ползване на по-ниски цени на дизелово гориво за зареждане на автомобилите, 

фактури от различни доставчици, справка с натрупване на различни видове стоки в 

дружеството. 

 Комисията приема, че така описаното от участника техническо решение за 

начина на образуване на предлаганата цена за изпълнение на предмета на поръчката е 

пълно и обективно и от представената от участника подробна информация безспорно се 

установява начина на образуване на предлаганите проценти отстъпка. Посоченото 

възнаграждение на експертите е над средното установено за страната и определения 

минимален размер на осигурителния доход по дейности и групи професии събразно 

Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 година. Всички тези 

обстоятелства изложени от участника са с направена обосновка относно необходимите 

разходи, като е приложил и доказателствени документи относно изложените 

обстоятелства, което доказва наличие на изключително благоприятно условие за 

участника, като участникът разполага с пълен капацитет от експерти при изпълнение на 

поръчката, като комисията счита за наличие на икономичност при изпълнение на 

поръчката. 

 

На основание чл. 72, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗОП и предвид гореизложените мотиви 

комисията приема писмената обосновка на „КАМБА-2000” ООД, гр. Враца по 

Обособена позиция № 4 – „Пресни, преработени и консервирани плодове и 

зеленчуци“ и по Обособена позиция № 5 – „Пакетирани храни, мазнини, подправки и 

безалкохолни напитки“. 

 

При оценяването на ценовите предложения комисията констатира, че 

предложеният процент на отстъпка от цената на едро (определена в бюлетина на 
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„САПИ” ООД), който формира цената за заплащане през целият период на договора и 

който подлежи на оценяване, определен от „ИВ И СИЕ 2010” ЕООД, гр. Враца е с 

повече от 20 на сто по-благоприятен от средната стойност на останалите участници по 

Обособена позиция № 1 – „Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба“. 

На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията изиска с писмо с изх. № 2600-2003 

от 18.06.2018 година от „ИВ И СИЕ 2010” ЕООД, гр. Враца подробна писмена 

обосновка за начина на неговото образуване, която да се представи в 5-дневен срок от 

получаване на искането. 

В срокът по чл. 72, ал. 1 от ЗОП с писмо с вх. № 2600-2003(2) от 25.06.2018 

година участника даде своята писмена обосновка.  

 

 След като се запозна с дадената писмена обосновка от горецитираният участник, 

комисията приема предложеният процент на отстъпка от цената на едро (определена в 

бюлетина на „САПИ” ООД), който формира цената за заплащане през целият период на 

договора и който подлежи на оценяване за изпълнение на Обособена позиция № 1 – 

„Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба“, със следните МОТИВИ: 

 

  Обосновка на участника: Участникът е изложил доводи, че с изпълнение на 

дейностите по обособена позиция № 1 ще разшири мащаба на дейностите и от там ще 

възникнат икономии от средните разходи. Дружеството поддържа партньорски 

взаимоотношения с следните доставчици: „Хубев“ ЕООД, „Арабика“ ЕООД и „Тошко 

Тодоров“ ЕООД. Посочва, че дружеството има договори с различни възложители на 

територията на град Враца: НУ „Иванчо Младенов“, СУ „Иван Вазов“, СУ „Никола 

Войводов“, СУ „Отец Паисий“, СУ „Христо Ботев“. Дружеството разполага с 

транспортни средства, офис, обзавеждане и оборудване, което намалява разходите. 

Поддържа своевременна и прецизна обработка и планира складовите си наличности, 

което намалява разходите за съхранение. Позовава се тенденцията за ниско заплащане в 

северозападния регион, откроила се през годините, в резултат на което се отчитат 

икономии от възнагражденията на служителите, които ги е отразил в приложение към 

писмената обосновка. И накрая се позовава на широко мащабното извършване на 

сходни дейности от дружеството, което предотвратява допускането на грешки, а от там 

и до появата на непредвидени разходи. 

Мотиви на комисията: За всички изложени обстоятелства участникът е 

подкрепил със съответните документи, а именно: договори с различни възложители – 

НУ „Иванчо Младенов“, СУ „Иван Вазов“, СУ „Никола Войводов“, СУ „Отец Паисий“, 

СУ „Христо Ботев“. Представил е договори с  „Хубев“ ЕООД и „Арабика“ ЕООД, 

документи за собственост на МПС, като и документи за регистриране на същите в ОД 

на БАБХ. Представил е разчето-платежна ведомост на заетите в дружеството лица, 

които ще изпълняват предмета на обособена позиция № 1.  

 Комисията приема, че така описаното от участника техническо решение за 

начина на образуване на предложеният процент отстъпка за изпълнение на предмета на 

обособена позиция № 1 е пълно и обективно и от представената от участника подробна 

информация безспорно се установява начина на образуване на предлаганите проценти 

отстъпка. Посоченото възнаграждение на експертите е над средното установено за 

страната и определения минимален размер на осигурителния доход по дейности и 

групи професии събразно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 

2018 година. Всички тези обстоятелства изложени от участника са с направена 

обосновка относно необходимите разходи, като е приложил и доказателствени 

документи относно изложените обстоятелства, което доказва наличие на изключително 

благоприятно условие за участника, като участникът разполага с пълен капацитет от 
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експерти при изпълнение на поръчката, като комисията счита за наличие на 

икономичност при изпълнение на поръчката. 

 

На основание чл. 72, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗОП и предвид гореизложените мотиви 

комисията приема писмената обосновка на „ИВ И СИЕ 2010” ЕООД, гр. Враца по 

Обособена позиция № 1 – „Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба“. 

 

Комисията продължи работата си с оценяването на ценовите предложения на 

допуснатите участници, както следва: 

 

1. Участник – „АЛЛУР” ООД, гр. София, вх. № 2600-1970/07.06.2018 

година, в 08:58 часа. Участникът е заявил участие по Обособена позиция № 1 – 

„Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба“, по Обособена позиция № 2 – 

„Мляко, млечни продукти и яйца“, по Обособена позиция № 4 – „Пресни, преработени 

и консервирани плодове и зеленчуци“ и по  Обособена позиция № 5 – „Пакетирани 

храни, мазнини, подправки и безалкохолни напитки“. 

2. Участник – „ПАНДА ИП” ЕООД, гр. София, вх. № 2600-

1988/08.06.2018 година, в 09:39 часа. Участникът е заявил участие по Обособена 

позиция № 1 – „Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба“, по Обособена 

позиция № 2 – „Мляко, млечни продукти и яйца“, по Обособена позиция № 3 – 

„Хляб, хлебни, тестени и сладкарски изделия“ и по Обособена позиция № 5 – 

„Пакетирани храни, мазнини, подправки и безалкохолни напитки“. 

3. Участник – „МЛЕЧЕН РАЙ-2” ООД, гр. София, вх. № 2600-

1992/08.06.2018 година, в 10:29 часа. Участникът е заявил участие по Обособена 

позиция № 1 – „Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба“, по Обособена 

позиция № 2 – „Мляко, млечни продукти и яйца“, по Обособена позиция № 3 – 

„Хляб, хлебни, тестени и сладкарски изделия“, по Обособена позиция № 4 – „Пресни, 

преработени и консервирани плодове и зеленчуци“ и по Обособена позиция № 5 – 

„Пакетирани храни, мазнини, подправки и безалкохолни напитки“. 

4. Участник – „СТЕЛИТ 1” ЕООД, гр. Севлиево, вх. № 2600-

1994/08.06.2018 година, в 10:51 часа. Участникът е заявил участие по Обособена 

позиция № 1 – „Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба“ и по Обособена 

позиция № 4 – „Пресни, преработени и консервирани плодове и зеленчуци“. 

5. Участник – СД „ВОЙНОВ И СИЕ”, гр. Монтана, вх. № 2600-

2000/08.06.2018 година, в 14:12 часа. Участникът е заявил участие по Обособена 

позиция № 2 – „Мляко, млечни продукти и яйца“.  

6. Участник – „КАМБА-2000” ООД, гр. Враца, вх. № 2600-

2002/08.06.2018 година, в 16:49 часа. Участникът е заявил участие по Обособена 

позиция № 4 – „Пресни, преработени и консервирани плодове и зеленчуци“ и по 

Обособена позиция № 5 – „Пакетирани храни, мазнини, подправки и безалкохолни 

напитки“. 

7. Участник – „ИВ И СИЕ 2010” ЕООД, гр. Враца, вх. № 2600-

2003/08.06.2018 година, в 16:50 часа. Участникът е заявил участие по Обособена 

позиция № 1 – „Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба“. 
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Оценката се извършва по посоченият показател със съответната относителна 

тежест, както следва: 

 

П2 - Процента 

на отстъпка от 

базовата 

стойност 

определена от 

“САПИ” ООД 

Оценката се определя съгласно формула: 

 

Оценка на показателя  П2=  Псъотв  х 100х0,70  

                                                   Пmax  

Където: 

Псъотв – предложен процент отстъпка от цената на едро 

определена от „САПИ“ ООД  

Пmax  – най-високият предложен процент отстъпка  от 

цената на едро определена от „САПИ“ ООД  

 

* Посочва се средно аритметичният процент отстъпка за 

цялата позиция, която се има предвид само за оценяването на 

офертата. 

 

** Отстъпката се отнася за всяка позиция от групата 

хранителни стоки и не може да бъде по-малка от 5 %, като 

цените на едро са определени бюлетина, издаден от "САПИ" 

ЕООД, актуален към момента на подаване на офертата, а 

именно: за месеца, в който се подава офертата. 

 

** Участник който посочи по-малък процент отстъпка за 

всяка позиция от групата хранителни стоки от посоченият 

процент по-горе ще бъде отстранен от участие  

 

С така предложени ценови предложения участниците получиха следните 

оценки, както следва: 

 

1. Участник – „АЛЛУР” ООД, гр. София. 

 

по Обособена позиция № 1 – „Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба“ 

Предложен процент на отстъпка от базовата стойност определена от 

“САПИ” ООД – 6,00 % (шест) процента. 

      

6,00 

                    П2 =  ---------- 100 х 0,70 = 15,56 точки.                          

                             27,00 

 

по Обособена позиция № 2 – „Мляко, млечни продукти и яйца“ 

 

Предложен процент на отстъпка от базовата стойност определена от 

“САПИ” ООД – 6,00 % (шест) процента. 

      

 6,00 

                    П2 =  ---------- 100 х 0,70 = 22,67 точки.                          

                             18,53 
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по Обособена позиция № 4 – „Пресни, преработени и консервирани плодове и 

зеленчуци“ 

 

Предложен процент на отстъпка от базовата стойност определена от 

“САПИ” ООД – 6,00 % (шест) процента. 

      

6,00 

                    П2 =  --------- 100 х 0,70 = 18,30 точки.                          

                             22,95 

 

по Обособена позиция № 5 – „Пакетирани храни, мазнини, подправки и 

безалкохолни напитки“ 

 

Предложен процент на отстъпка от базовата стойност определена от 

“САПИ” ООД – 6,00 % (шест) процента. 

      

 6,00 

                    П2 =  ---------- 100 х 0,70 = 13,79 точки.                          

                             30,46 

 

2. Участник – „ПАНДА ИП” ЕООД, гр. София. 

 

по Обособена позиция № 1 – „Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба“ 

 

Предложен процент на отстъпка от базовата стойност определена от 

“САПИ” ООД – 13,20 % (тринадесет цяло и двадесет) процента. 

      

13,20 

                    П2 =  --------- 100 х 0,70 = 34,22 точки.                          

                             27,00 

 

по Обособена позиция № 2 – „Мляко, млечни продукти и яйца“ 

 

Предложен процент на отстъпка от базовата стойност определена от 

“САПИ” ООД – 14,44 % (четиринадесет цяло и четиридесет и четири) процента. 

      

14,44 

                    П2 =  ---------- 100 х 0,70 = 54,55 точки.                          

                             18,53 

 

по Обособена позиция № 3 – „Хляб, хлебни, тестени и сладкарски изделия“ 

 

Предложен процент на отстъпка от базовата стойност определена от 

“САПИ” ООД – 7,95 % (седем цяло деветдесет и пет) процента. 
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 7,95 

                    П2 =  ---------- 100 х 0,70 = 41,16 точки.                          

                             13,52 

 

по Обособена позиция № 5 – „Пакетирани храни, мазнини, подправки и 

безалкохолни напитки“ 

 

Предложен процент на отстъпка от базовата стойност определена от 

“САПИ” ООД – 15,92 % (петнадесет цяло деветдесет и два) процента. 

      

15,92 

                    П2 =  --------- 100 х 0,70 = 36,59 точки.                          

                             30,46 

 

3. Участник – „МЛЕЧЕН РАЙ-2” ООД, гр. София.  

 

по Обособена позиция № 1 – „Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба“ 

 

Предложен процент на отстъпка от базовата стойност определена от 

“САПИ” ООД – 12,07 % (дванадесет цяло нула и седем) процента. 

      

12,07 

                    П2 =  ---------- 100 х 0,70 = 31,29 точки.                          

                             27,00 

 

по Обособена позиция № 2 – „Мляко, млечни продукти и яйца“ 

 

Предложен процент на отстъпка от базовата стойност определена от 

“САПИ” ООД – 12,08 % (дванадесет цяло нула и осем) процента. 

      

12,08 

                    П2 =  ---------- 100 х 0,70 = 45,63 точки.                          

                             18,53 

 

по Обособена позиция № 3 – „Хляб, хлебни, тестени и сладкарски изделия“ 

 

Предложен процент на отстъпка от базовата стойност определена от 

“САПИ” ООД – 13,52 % (тринадесет цяло петдесет и два) процента. 

      

13,52 

                    П2 =  ---------- 100 х 0,70 = 70,00 точки.                          

                             13,52 

 

по Обособена позиция № 4 – „Пресни, преработени и консервирани плодове и 

зеленчуци“ 

Предложен процент на отстъпка от базовата стойност определена от 
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“САПИ” ООД – 12,63 % (дванадесет цяло шестдесет и три) процента. 

      

12,63 

                    П2 =  ---------- 100 х 0,70 = 38,52 точки.                          

                             22,95 

 

по Обособена позиция № 5 – „Пакетирани храни, мазнини, подправки и 

безалкохолни напитки“ 

 

Предложен процент на отстъпка от базовата стойност определена от 

“САПИ” ООД – 14,13 % (четиринадесет цяло и тринадесет) процента. 

      

14,13 

                    П2 =  ---------- 100 х 0,70 = 32,47 точки.                          

                             30,46 

 

4. Участник – „СТЕЛИТ 1” ЕООД, гр. Севлиево.  

 

по Обособена позиция № 1 – „Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба“ 

 

Предложен процент на отстъпка от базовата стойност определена от 

“САПИ” ООД – 17,61 % (седемнадесет цяло шестдесет и един) процента. 

      

17,61 

                    П2 =  ---------- 100 х 0,70 = 45,66 точки.                          

                             27,00 

 

по Обособена позиция № 4 – „Пресни, преработени и консервирани плодове и 

зеленчуци“ 

 

Предложен процент на отстъпка от базовата стойност определена от 

“САПИ” ООД – 12,63 % (дванадесет цяло шестдесет и три) процента. 

      

12,63 

                    П2 =  ---------- 100 х 0,70 = 38,52 точки.                          

                             22,95 

 

5. Участник – СД „ВОЙНОВ И СИЕ”, гр. Монтана.  

 

по Обособена позиция № 2 – „Мляко, млечни продукти и яйца“ 

 

Предложен процент на отстъпка от базовата стойност определена от 

“САПИ” ООД – 18,53 % (осемнадесет цяло петдесет и три) процента. 

        18,53 

                    П2 =  ---------- 100 х 0,70 = 70,00 точки.                          

                             18,53 
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6. Участник – „КАМБА-2000” ООД, гр. Враца.  

 

по Обособена позиция № 4 – „Пресни, преработени и консервирани плодове и 

зеленчуци“ 

 

Предложен процент на отстъпка от базовата стойност определена от 

“САПИ” ООД – 22,95 % (двадесет и две цяло деветдесет и пет) процента. 

      

22,95 

                    П2 =  ---------- 100 х 0,70 = 70,00 точки.                          

                             22,95 

 

по Обособена позиция № 5 – „Пакетирани храни, мазнини, подправки и 

безалкохолни напитки“ 

 

Предложен процент на отстъпка от базовата стойност определена от 

“САПИ” ООД – 30,46 % (тридесет цяло четиридесет и шест) процента. 

      

30,46 

                    П2 =  ---------- 100 х 0,70 = 70,00 точки.                          

                             30,46 

 

9. Участник – „ИВ И СИЕ 2010” ЕООД, гр. Враца.  

 

по Обособена позиция № 1 – „Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба“ 

 

Предложен процент на отстъпка от базовата стойност определена от 

“САПИ” ООД – 27,00 % (двадесет и седем) процента. 

      

27,00 

                    П2 =  ---------- 100 х 0,70 = 70,00 точки.                          

                             27,00 

 

С така предложените технически и ценови предложения на допуснатите до 

оценка участници се получиха следните резултати, както следва: 

 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 

„МЕСО, МЕСНИ ПРОДУКТИ, ПТИЦИ, ПТИЧИ ПРОДУКТИ И РИБА“ 

 

 

№ 

 

Участник 

 

Получени точки 

 

 

1. 

 

„ИВ И СИЕ 2010” ЕООД, гр. Враца 

 

100,00 

 

2. 

 

„СТЕЛИТ 1” ЕООД, гр. Севлиево 

 

75,66 
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№ 

 

Участник 

 

Получени точки 

 

 

3. 

 

„ПАНДА ИП” ЕООД, гр. София 

 

64,22 

 

4. 

 

„МЛЕЧЕН РАЙ-2” ООД, гр. София 

 

61,29 

 

5. 

 

„АЛЛУР” ООД, гр. София 

 

45,66 

 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 

„МЛЯКО, МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ И ЯЙЦА“ 

 

 

№ 

 

Участник 

 

Получени точки 

 

 

1. 

 

СД „ВОЙНОВ И С-ИЕ”, гр. Монтана 

 

100,00 

 

2. 

 

„ПАНДА ИП” ЕООД, гр. София 

 

84,55 

 

3. 

 

„МЛЕЧЕН РАЙ-2” ООД, гр. София 

 

75,63 

 

4. 

 

„АЛЛУР” ООД, гр. София 

 

52,67 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 

„ХЛЯБ, ХЛЕБНИ, ТЕСТЕНИ И СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ“ 

 

 

№ 

 

Участник 

 

Получени точки 

 

 

1. 

 

„МЛЕЧЕН РАЙ-2” ООД, гр. София 

 

100,00 

 

2. 

 

„ПАНДА ИП” ЕООД, гр. София 

 

71,16 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 

„ПРЕСНИ, ПРЕРАБОТЕНИ И КОНСЕРВИРАНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ“ 

 

 

№ 

 

Участник 

 

Получени точки 

 

 

1. 

 

„КАМБА-2000” ООД, гр. Враца 

 

100,00 

 

2. 

 

„МЛЕЧЕН РАЙ-2” ООД, гр. София 

 

68,52 

 

3. 

 

„СТЕЛИТ 1” ЕООД, гр. Севлиево 

 

68,52 
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№ 

 

Участник 

 

Получени точки 

 

 

4. 

 

„АЛЛУР” ООД, гр. София 

 

48,30 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5  

„ПАКЕТИРАНИ ХРАНИ, МАЗНИНИ, ПОДПРАВКИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ 

НАПИТКИ“ 

 

 

№ 

 

Участник 

 

Получени точки 

 

 

1. 

 

„КАМБА-2000” ООД, гр. Враца 

 

100,00 

 

2. 

 

„ПАНДА ИП” ЕООД, гр. София 

 

66,59 

 

3. 

 

„МЛЕЧЕН РАЙ-2” ООД, гр. София 

 

62,47 

 

4. 

 

„АЛЛУР” ООД, гр. София 

 

43,79 

 

Комисията продължи работата си с разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 

от ППЗОП за съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от възложителя, съгласно чл. 61, т. 4 от ППОЗП, и констатира 

следното: 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 

„МЕСО, МЕСНИ ПРОДУКТИ, ПТИЦИ, ПТИЧИ ПРОДУКТИ И РИБА“ 

 

1. Участникът „ИВ И СИЕ 2010” ЕООД, гр. Враца е представил следните 

документи по Обособена позиция № 1 – „Месо, месни продукти, птици, птичи 

продукти и риба“, по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП: 

a. Опис на представените документи. 

b. Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид, 

подписан с електронен подпис – 3 броя. 

c. Документи по чл. 65, ал. 3 от ЗОП – 2 броя. 

d. Заявление за участие по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП - Образец № 2. 

e. Декларация на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП 

- Образец № 3 – 3 броя. 

След разглеждането им комисията установи, че са представени всички 

необходими документи и участникът отговаря на изискванията за лично състояние и 

съответствие с критериите за подбор. 

 

2. Участникът „СТЕЛИТ 1” ЕООД, гр. Севлиево е представил следните 

документи по Обособена позиция № 1 – „Месо, месни продукти, птици, птичи 

продукти и риба“, по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП: 

a. Опис на представените документи. 

b. Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид, 

подписан с електронен подпис. 
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c. Заявление за участие по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП - Образец № 2. 

d. Декларация на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП 

- Образец № 3. 

 

След разглеждането им комисията установи, че са представени всички 

необходими документи и участникът отговаря на изискванията за лично състояние и 

съответствие с критериите за подбор. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 

„МЛЯКО, МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ И ЯЙЦА“ 

 

1. Участникът СД„ВОЙНОВ И С-ИЕ”, гр. Монтана е представил следните 

документи по Обособена позиция № 2 – „Мляко, млечни продукти и яйца“, по чл. 39, 

ал. 2 от ППЗОП: 

a. Опис на представените документи. 

b. Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид, 

подписан с електронен подпис. 

c. Заявление за участие по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП - Образец № 2. 

d. Декларация на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП 

- Образец № 3. 

 

След разглеждането им комисията установи следните непълноти и 

несъответствия:  

a. Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с 

§ 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 

2018 година. Единният европейски документ за обществени поръчки се представя 

задължително в електронен вид, подписан с електронен подпис. Представеният в 

офертата е-ЕЕДОП е във формат, който позволява редактиране на неговото 

съдържание. Съгласно МУ-4 от 02.03.2018 година на Агенцията за обществени поръчки 

предоставянето на ЕЕДОП, следва да е в електронен вид, да бъде цифрово подписан и 

приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в 

процедурата, като форматът, в който се предоставя документът, не следва да позволява 

редактиране на неговото съдържание. 

b. В раздел Б: Информация за представителите на икономическия оператор в 

Част II: „Информация за икономическия оператор“от ЕЕДОП участникът не е 

отбелязал данните на Людмила Николова Войнова, като същото лице не е подписало е-

ЕЕДОП с електронен подпис.  

c. В Раздел Г: Други основания за изключване, които може да бъдат 

предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на 

държавата членка от Част III: Основания за изключване от ЕЕДОП участникът е 

декларирал отговор „да“. 

 

2. Участникът „ПАНДА ИП” ЕООД, гр. София е представил следните 

документи по Обособена позиция № 2 – „Мляко, млечни продукти и яйца“, по чл. 39, 

ал. 2 от ППЗОП: 

a. Опис на представените документи. 

b. CD носител. 

c. Заявление за участие по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП - Образец № 2. 

d. Декларация на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП 

- Образец № 3. 
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След разглеждането им комисията установи следните непълноти и 

несъответствия:  

a. Представеният в офертата CD носител не съдържа ЕЕДОП в електронен 

вид. В приложеният оптичен носител, към пакета документи за участие в процедурата, 

се съдържа само файла с електронния подпис, но не се съдържа файл с ЕЕДОП в 

електронен вид, подписан с електронен подпис. 

 

На основание чл. 61, т. 6 от ППЗОП в срок 5 работни дни от получаване на 

писмо с изх. № 2600-2000(1) от 12.07.2018 година СД „ВОЙНОВ И С-ИЕ”, гр. 

Монтана следва да представи допълнителни документи, с които да отстрани 

установените несъответствия. 

 В срока по чл. 61, т. 6 от ППЗОП участникът с писмо с вх. № 2600-2000(2) от 

18.07.2018 година е представил следният документ: 

a. Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид, 

подписан с електронен подпис. 

 

Представеният документ доказва съответствието на участника с изискванията на 

ЗОП и с минималните изисквания поставени от възложителя. 

 

На основание чл. 61, т. 6 от ППЗОП в срок 5 работни дни от получаване на 

писмо с изх. № 2600-1988(1) от 12.07.2018 година „ПАНДА ИП” ЕООД, гр. София 

следва да представи допълнителни документи, с които да отстрани установените 

несъответствия. 

 В срока по чл. 61, т. 6 от ППЗОП участникът с писмо с вх. № 2600-1988(2) от 

19.07.2018 година е представил следният документ: 

a. Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид, 

подписан с електронен подпис. 

 

Комисията предлага участника „ПАНДА ИП” ЕООД, гр. София за 

отстраняване по Обособена позиция № 2 – „Мляко, млечни продукти и яйца“, със 

следните МОТИВИ: 

Правно основание: чл. 107, т. 1 от ЗОП. 

 Фактическо основание: Участникът не е представил ЕЕДОП за всяка една от  

четирите обособени позиции за които кандидатства, а именно: за Обособена позиция 

№ 1 – „Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба“, за Обособена позиция 

№ 2 – „Мляко, млечни продукти и яйца“, за Обособена позиция № 3 – „Хляб, хлебни, 

тестени и сладкарски изделия“ и за Обособена позиция № 5 – „Пакетирани храни, 

мазнини, подправки и безалкохолни напитки“.  

 При разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, съгласно чл. 61, т. 4 

от ППОЗП, комисията констатира, че представеният в офертата CD носител не съдържа 

ЕЕДОП в електронен вид. В приложеният оптичен носител, към пакета документи за 

участие в процедурата, се съдържа само файла с електронния подпис, но не се съдържа 

файл с ЕЕДОП в електронен вид, подписан с електронен подпис. 

 На основание чл. 61, т. 6 от ППЗОП, комисията изиска от участника да 

представи допълнителни документи, с които да отстрани установените несъответствия.  

 В срока по чл. 61, т. 6 от ППЗОП участникът с писмо с вх. № 2600-1988(2) от 

19.07.2018 година е представил единен европейски документ за обществени поръчки в 

електронен вид, подписан с електронен подпис, отнасящ се за всички обособени 

позиции за които е заявил участие. Участникът не е представил е-ЕЕДОП, който да се 

отнася само за Обособена позиция № 2 – „Мляко, млечни продукти и яйца“. 
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 Възложителят не е заложил в обявлението възможността по чл. 47, ал. 10 от 

ППЗОП и за всяка отделна позиция за която участникът кандидатства следва да подаде 

отделен ЕЕДОП. 

В указанията за участие и подготовка на офертата (страница 13 от документа), 

който са неразделна част от документацията за обществената поръчка, одобрена от 

възложителя и влязла в сила, е дадено пояснение за окомплектоване на офертата, което 

е напълно съобразено с императивната норма на чл. 47, ал. 10 от ППЗОП, а именно: 

„Офертата, систематизирана съобразно посочените по-долу изисквания, 

съдържа, както следва: 

1. Опис на представените документи. 

2. Документи  по чл. 39, ал. 2, т. 1 и 2 от ППЗОП. 

3. Документи  по чл. 39, ал. 2, т. 3 от ППЗОП, когато е приложимо. 

4. Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП. 

5. Ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.  

 Всички документи  по чл. 39, ал. 2, т. 1 - 3 от ППЗОП следва да се обособят в 

отделен джоб или папка за всяка обособена позиция, за която се подава оферта.  

 Всички документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ППЗОП /Техническо 

предложение/ следва да се обособят в отделен джоб или папка за всяка обособена 

позиция, за която се подава оферта“.  

В допълнение на гореизложеното е изискването поставено от възложителя  към 

участниците в процедурата на страница 17 от указанията за участие и подготовка на 

офертата, което е изцяло в съответствие с разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП, а 

именно: 

„При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно 

към условията, обявени от Възложителя на обществената поръчка, посочени в 

настоящата документация“. 

Това е несъответствие в офертата на участника с предварително поставените 

изисквания от възложителя и с императивните изисквания на ЗОП и ППЗОП в 

горецитираните части.  

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 

„ХЛЯБ, ХЛЕБНИ, ТЕСТЕНИ И СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ“ 

 

1. Участникът „МЛЕЧЕН РАЙ-2” ООД, гр. София е представил следните 

документи по Обособена позиция № 3 – „Хляб, хлебни, тестени и сладкарски 

изделия“, по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП: 

b. Опис на представените документи. 

c. Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид, 

подписан с електронен подпис. 

d. Заявление за участие по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП - Образец № 2. 

e. Декларация на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП 

- Образец № 3. 

След разглеждането им комисията установи следните непълноти и 

несъответствия:  

a. В Раздел А: Информация за икономическия оператор от Част II: 

„Информация за икономическия оператор“ от ЕЕДОП участникът не е посочил в поле - 

Когато е приложимо, посочете съответната обособена позиция или позиции, за която 

(които) икономическият оператор желае да направи оферта, номера и името на 

обособената позиция. 
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b. В раздел Б: Информация за представителите на икономическия оператор 

в Част II: „Информация за икономическия оператор“ от ЕЕДОП участникът не е 

отбелязал данните на Петър Йорданов Георгиев, като същото лице не е подписало е-

ЕЕДОП с електронен подпис. е-ЕЕДОП не е подписан с електронен подпис и от Иван 

Петров Йорданов, управител. 

c. В раздел В: Информация относно използването на капацитета на други 

субекти в Част II: „Информация за икономическия оператор“ от ЕЕДОП участникът е 

посочил, че няма да ползва капацитета на други субекти.  В раздел В: Технически и 

професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП участникът е 

посочил, че всички превозни, които е декларирал ще бъдат наети. 

d. Липсва представен ЕЕДОП, в електронен вид, подписан с електронен 

подпис, от третото/третите лице/лица. 

e. Липсва представена Декларация на всички задължени лица по смисъла на 

чл. 54, ал. 2 от ЗОП - Образец № 3 от третото/третите лице/лица. 

f. Липсва представен/и документ/документи по чл. 65, ал. 3 от ЗОП. 

 

2. Участникът „ПАНДА ИП” ЕООД, гр. София е представил следните 

документи по Обособена позиция № 3 – „Хляб, хлебни, тестени и сладкарски 

изделия“, по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП: 

a. Опис на представените документи. 

b. CD носител. 

c. Заявление за участие по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП - Образец № 2. 

d. Декларация на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП 

- Образец № 3. 

 

След разглеждането им комисията установи следните непълноти и 

несъответствия:  

a. Представеният в офертата CD носител не съдържа ЕЕДОП в електронен 

вид. В приложеният оптичен носител, към пакета документи за участие в процедурата, 

се съдържа само файла с електронния подпис, но не се съдържа файл с ЕЕДОП в 

електронен вид, подписан с електронен подпис. 

 

На основание чл. 61, т. 6 от ППЗОП в срок 5 работни дни от получаване на 

писмо с изх. № 2600-1992(1) от 12.07.2018 година „МЛЕЧЕН РАЙ-2” ООД, гр. 

София следва да представи допълнителни документи, с които да отстрани 

установените несъответствия. 

 В срока по чл. 61, т. 6 от ППЗОП участникът с писмо с вх. № 2600-1992(2) от 

17.07.2018 година е представил следният документ: 

a. Нов Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен 

вид, подписан с електронен подпис – 1 брой. 

b. Декларация на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП 

- Образец № 3 от третото лице. 

c. Декларация по чл. 65, ал. 3 от ЗОП за ползване на ресурсите на трети 

лица. 

d. Документи доказващи собствеността на наетата техника от третото лице. 

 

Комисията предлага участника „МЛЕЧЕН РАЙ-2” ООД, гр. София за 

отстраняване, по Обособена позиция № 3 – „Хляб, хлебни, тестени и сладкарски 

изделия“, със следните МОТИВИ: 

Правно основание: чл. 107, т. 1 от ЗОП. 
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Фактическо основание: В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът е 

представил документи с които не отстранява установените от комисията непълноти и 

несъответствия. 

 В раздел В: Информация относно използването на капацитета на други субекти в 

Част II: „Информация за икономическия оператор“ от ЕЕДОП участникът е посочил, че 

ще ползва капацитета на други субекти.  

 В раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за 

подбор от ЕЕДОП участникът е посочил, че всички превозни, които е декларирал ще 

бъдат наети от „МЛЕЧЕН РАЙ” АД, гр. София, ЕИК 201 778 611. 

 На основание чл. 65, ал. 4 от ЗОП третите лица трябва да отговарят на 

съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се 

позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от 

процедурата.  

 След като в раздел В: Информация относно използването на капацитета на други 

субекти в Част II: „Информация за икономическия оператор“ от ЕЕДОП участникът е 

посочил отговор „да“, тоест, че ще ползва капацитета на други субекти следва да 

представи отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и подписан от 

тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от 

ЕЕДОП и от част III на ЕЕДОП.  

Посочва се и информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните 

субекти, доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който 

икономическият оператор ще използва. 

 

Участникът не е представил ЕЕДОП от „МЛЕЧЕН РАЙ” АД, гр. София, ЕИК 

201 778 611, явяващ се на участника трето лице от което участникът наема ресурс. 

Това е нарушение на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, на чл. 55, ал. 3 от ЗОП, както и на чл. 

40, ал. 2, т. 4 от ППЗОП и на чл. 41, ал. 1 от ППЗОП.  

 Както и нарушение на условията на документацията и обявлението за 

обществената поръчка, а именно: На страници 5-9 от Раздел IІІ. Изисквания към 

участниците в процедурата. изисквания към офертите и необходимите документи към 

документацията за обществена поръчка се казва:  

„2. Лично състояние на  участниците - Основания за задължително 

отстраняване.  

2.1. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на 

обществената поръчка участник, когато: 

2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 

престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, 

чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс; 

2.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 

престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 

2.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по 

смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите 

по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на 

участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 

съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен 

ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или 

задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

2.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

2.1.5. е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване 
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липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

2.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно 

решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, 

чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301– 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за 

трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени 

с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 

кандидатът или участникът е установен; 

2.1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

2.1.8. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, 

или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с 

кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил 

дейността си, а в случай че  участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно 

положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на 

държавата, в която е установен; 

2.1.9. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, 

когато нарушението е установено с акт на компетентен орган; 

2.1.10. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена 

поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до 

предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, 

с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от 

стойността или обема на договора; 

2.1.11. опитал е да: 

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с 

отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на 

невярна или заблуждаваща информация, или 

 б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в 

процедурата за възлагане на обществена поръчка. 

 2.1.12. Забрана за участие в процедурата има и за лица за които са налице 

обстоятелствата, съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е 

налице изключенията по чл. 4 от същия закон. 

 

 Основанията по т. 2.1.1, т. 2.1.2, т. 2.1.7 и т. 2.1.11 се отнасят за лицата, 

които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за 

други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на 

решения от тези органи. 

 Основанието по т. 2.1.3. не се прилага, когато: 

 - се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси; 

 - размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски 

е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната 

приключена финансова година. 

 Възложителят може да не отстрани от процедурата участник на  основание 

по т. 2.1.8., ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в 

състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за 

продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен.  
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 Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.1 и 

2.1.2 се попълва в ЕЕДОП както следва: 

 В част III, Раздел А, участникът следва да попълни информация относно 

присъди за следните престъпления: 

 • Участие в престъпна организация – по чл. 321 и 321а от НК; 

 • Корупция – по чл. 301 – 307 от НК; 

 • Измама – по чл. 209 – 213 от НК; 

 • Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с 

терористични дейности - по чл. 108а, ал. 1 от НК; 

 • Изпиране на пари или финансиране на тероризъм – по чл. 253, 253а, или 253б 

от НК и по чл. 108а, ал. 2 от НК; 

 • Детски труд и други форми на трафик на хора – по чл. 192а или 159а - 159г 

от НК. 

 В част III, Раздел Г, участникът следва да попълни информация относно 

присъди за престъпления по чл. 194 – 208, 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от 

НК 

 

 Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на 

посочените в т. т. 2.1.1 и 2.1.2 при наличие на присъда в друга държава членка или 

трета страна 

 Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.3 се 

попълва в част III, Раздел Б от ЕЕДОП 

 Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.4 се 

попълва в част III, Раздел В от ЕЕДОП 

  Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.1 и 

2.1.2 за престъпления по чл. 172 и 352 – 353е от НК се попълва в част III, Раздел В, 

поле 1 от ЕЕДОП. При отговор „ДА“ участникът посочва: 

 • Дата на влизане в сила на присъдата и фактическото и правното основание 

за постановяването й; 

 • Срока на наложеното наказание.  

 Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.8 до 

2.1.12 се попълва в част III, Раздел В от ЕЕДОП 

 

2.2. Мерки за доказване на надеждност. 

Участник, за когото са налице основания за отстраняване по т. 2.1. има право 

да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата 

надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази 

цел участникът може да докаже, че:  

2.2.1. е погасил задълженията си по т. 2.1.3, включително начислените лихви 

и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 

2.2.2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички 

вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

 2.2.3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е 

съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, 

технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови 

престъпления или нарушения. 

   Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита 

тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или 

нарушението. 

   В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се 
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гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата. 

   Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и 

представените доказателства се посочват в решението за класиране или 

прекратяване на процедурата, в зависимост от етапа, на който се намира 

процедурата. 

   Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно 

законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден 

актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или 

концесии, няма право да използва предвидената възможност за представяне на мерки 

за доказване на надеждност  за времето, определено с присъдата или акта. 

Когато преди подаване на офертата участник е предприел мерки за доказване 

на надеждност по т. 2.2 (чл. 56 от ЗОП), тези мерки се описват в ЕЕДОП в полето 

свързано със съответното обстоятелство. 

 

    2.3. Прилагане на основанията за отстраняване 

    Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице 

основанията по т. 2.1, възникнали преди или по време на процедурата. 

    Възложителят отстранява и участник в процедурата, който е обединение 

от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от 

основанията за отстраняване по т. 2.1. 

    Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове: 

 -  пет години от влизането в сила на присъдата – по отношение на 

обстоятелства по т. 2.1.1 и т. 2.1.2, освен ако в присъдата е посочен друг срок; 

 - три години от датата на настъпване на обстоятелствата по т. 2.1.5, буква 

"а", т. 2.1.6, т. 2.1.9, т. 2.1.10 и т. 2.1.11 освен ако в акта, с който е установено 

обстоятелството, е посочен друг срок. 

    В случай на отстраняване по т. 2.1 възложителят осигурява доказателства 

за наличие на основания за отстраняване. 

 

  2.4. Доказване липсата на основания за отстраняване 

  За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за 

изпълнител, представя: 

 - за обстоятелствата по т. 2.1.1 – свидетелство за съдимост; 

 - за обстоятелството по т. 2.1.3 – удостоверение от органите по приходите и 

удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника; 

- за обстоятелството по т. 2.1.6 – за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 от 

ЗОП и по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП - удостоверение от органите на Изпълнителна 

агенция "Главна инспекция по труда; 

- за обстоятелствата по т. 2.1.8 – удостоверение, издадено от Агенцията по 

вписванията. 

 Когато в удостоверението по т. 2.1.6 се съдържа информация за влязло в сила 

наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по т. 2.1.6, 

участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на 

договор за обществена поръчка. 

 Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той 

представя съответните документи, издадени от компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен. В този случай, 

когато в съответната държава не се издават документи за посочените 

обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, 

участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение 
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съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма 

правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред 

компетентен орган в съответната държава. 

Възложителят няма право да изисква представянето на горепосочените 

документи, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен 

регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния 

орган на възложителя по служебен път. 

 

2.5. Други основания за отстраняване от участие 

Освен на основанията по т. 2.1 възложителят отстранява от процедурата: 

2.5.1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не 

изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в 

документацията; 

 2.5.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на: 

 а) предварително обявените условия на поръчката; 

 б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и 

трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на 

международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в 

приложение № 10.  

2.5.3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1  от 

ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП; 

 2.5.4. участници, които са свързани лица по смисъла на §2, т. 45 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки, във връзка с  § 1, т. 

13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни 

книжа, с другите участници в обществената поръчка. 

 2.5.5. Участник, който няма право да участва в обществени поръчки на 

основание чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици (ЗИФОДРЮДРСЛТДС), освен когато не са налице 

условията по чл. 4 от закона. 

 2.5.6. Участник, който след покана от Възложителя и в определения в нея срок 

не удължи срока на валидност на офертата си. 

 Информацията относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 

2.5.4. и т. 2.5.5. се  попълва в Част ІІІ, Раздел Г от ЕЕДОП. 

В Раздел Г: Други основания за изключване, които може да бъдат 

предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 

възложителя на държавата членка от Част III: Основания за изключване от 

ЕЕДОП участниците следва да декларират още и информацията относно 

липсата или наличието на обстоятелства: 

a. наличие или липса на присъди за престъпления по чл. 194-208, чл. 213а-

217, чл. 219-252, чл. 254а-260 от НК или присъда за престъпление, аналогично на тези 

по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, в друга държава членка или трета страна. 

b. наличие или липса на свързаност по смисъла на § 2, т. 44 от ДР на ЗОП 

между участниците в процедурата. 

c. наличие или липса на основанията по чл. 69, ал. 1 и 2 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество“.   

 В точка III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката към Раздел III. Правна, 

икономическа, финансова и техническа информация от обявлението за обществената 
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поръчка се казва: „В процедурата може да участва участник, който отговаря на 

условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. Възложителят 

отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от 

ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, както и 

обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е 

налице изключенията по чл. 4 от същия закон, както и обстоятелствата по чл. 69, ал. 

1 и 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество“. 

 С непредставяне на ЕЕДОП от „МЛЕЧЕН РАЙ” АД, гр. София, ЕИК 

201 778 611, явяващ се на участника трето лице от което участникът наема ресурс, 

посочените по-горе императивни изисквания се явява недеклариран относно 

цитираните обстоятелства и съответно участника нарушава изложените нормативни 

разпоредби на ЗОП и ППОЗП, както и влезлите в сила Решение № 1479/30.04.2018 

година за откриване на обществената поръчка и Решение № 1583 от 14.05.2018 година 

за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, с които 

одобрява обявлението и документацията за обществената поръчка. 

  

Това е несъответствие в офертата на участника с предварително поставените 

изисквания от възложителя и с императивните изисквания на ЗОП и ППЗОП в 

горецитираните части.  

 

На основание чл. 61, т. 6 от ППЗОП в срок 5 работни дни от получаване на 

писмо с изх. № 2600-1988(1) от 12.07.2018 година „ПАНДА ИП” ЕООД, гр. София 

следва да представи допълнителни документи, с които да отстрани установените 

несъответствия. 

 В срока по чл. 61, т. 6 от ППЗОП участникът с писмо с вх. № 2600-1988(2) от 

19.07.2018 година е представил следният документ: 

a. Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид, 

подписан с електронен подпис. 

 

Комисията предлага участника „ПАНДА ИП” ЕООД, гр. София за 

отстраняване по Обособена позиция № 3 – „Хляб, хлебни, тестени и сладкарски 

изделия“, със следните МОТИВИ: 

Правно основание: чл. 107, т. 1 от ЗОП. 

 Фактическо основание: Участникът не е представил ЕЕДОП за всяка една от  

четирите обособени позиции за които кандидатства, а именно: за Обособена позиция 

№ 1 – „Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба“, за Обособена позиция 

№ 2 – „Мляко, млечни продукти и яйца“, за Обособена позиция № 3 – „Хляб, хлебни, 

тестени и сладкарски изделия“ и за Обособена позиция № 5 – „Пакетирани храни, 

мазнини, подправки и безалкохолни напитки“.  

 При разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, съгласно чл. 61, т. 4 

от ППОЗП, комисията констатира, че представеният в офертата CD носител не съдържа 

ЕЕДОП в електронен вид. В приложеният оптичен носител, към пакета документи за 

участие в процедурата, се съдържа само файла с електронния подпис, но не се съдържа 

файл с ЕЕДОП в електронен вид, подписан с електронен подпис. 

 На основание чл. 61, т. 6 от ППЗОП, комисията изиска от участника да 

представи допълнителни документи, с които да отстрани установените несъответствия.  
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 В срока по чл. 61, т. 6 от ППЗОП участникът с писмо с вх. № 2600-1988(2) от 

19.07.2018 година е представил единен европейски документ за обществени поръчки в 

електронен вид, подписан с електронен подпис, отнасящ се за всички обособени 

позиции за които е заявил участие. Участникът не е представил е-ЕЕДОП, който да се 

отнася само за Обособена позиция № 3 – „Хляб, хлебни, тестени и сладкарски 

изделия“. 

 Възложителят не е заложил в обявлението възможността по чл. 47, ал. 10 от 

ППЗОП и за всяка отделна позиция за която участникът кандидатства следва да подаде 

отделен ЕЕДОП. 

В указанията за участие и подготовка на офертата (страница 13 от документа), 

който са неразделна част от документацията за обществената поръчка, одобрена от 

възложителя и влязла в сила, е дадено пояснение за окомплектоване на офертата, което 

е напълно съобразено с императивната норма на чл. 47, ал. 10 от ППЗОП, а именно: 

„Офертата, систематизирана съобразно посочените по-долу изисквания, 

съдържа, както следва: 

1. Опис на представените документи. 

2. Документи  по чл. 39, ал. 2, т. 1 и 2 от ППЗОП. 

3. Документи  по чл. 39, ал. 2, т. 3 от ППЗОП, когато е приложимо. 

4. Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП. 

5. Ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.  

 Всички документи  по чл. 39, ал. 2, т. 1 - 3 от ППЗОП следва да се обособят в 

отделен джоб или папка за всяка обособена позиция, за която се подава оферта.  

 Всички документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ППЗОП /Техническо 

предложение/ следва да се обособят в отделен джоб или папка за всяка обособена 

позиция, за която се подава оферта“.  

В допълнение на гореизложеното е изискването поставено от възложителя  към 

участниците в процедурата на страница 17 от указанията за участие и подготовка на 

офертата, което е изцяло в съответствие с разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП, а 

именно: 

„При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно 

към условията, обявени от Възложителя на обществената поръчка, посочени в 

настоящата документация“. 

Това е несъответствие в офертата на участника с предварително поставените 

изисквания от възложителя и с императивните изисквания на ЗОП и ППЗОП в 

горецитираните части.  

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 

„ПРЕСНИ, ПРЕРАБОТЕНИ И КОНСЕРВИРАНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ“ 

 

1. Участникът „КАМБА-2000” ООД, гр. Враца е представил следните 

документи по Обособена позиция № 4 – „Пресни, преработени и консервирани 

плодове и зеленчуци“, по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП: 

a. Опис на представените документи. 

b. Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид, 

подписан с електронен подпис – 2 броя. 

c. Заявление за участие по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП - Образец № 2. 

d. Декларация на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП 

- Образец № 3. 
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След разглеждането им комисията установи следните непълноти и 

несъответствия:  

a. В раздел Б: Информация за представителите на икономическия оператор в 

Част II: „Информация за икономическия оператор“ от ЕЕДОП участникът не е 

отбелязал данните на Ангел Ценов Симеонов, подписал с електронен подпис е-ЕЕДОП. 

b. Липсва представена Декларация на всички задължени лица по смисъла на 

чл. 54, ал. 2 от ЗОП - Образец № 3 от „Булгарплод – Враца“ ООД, явяващ се трето 

лице. 

c. Липсва представен документ по чл. 65, ал. 3 от ЗОП. 

 

2. Участникът „МЛЕЧЕН РАЙ-2” ООД, гр. София е представил следните 

документи по Обособена позиция № 4 – „Пресни, преработени и консервирани 

плодове и зеленчуци“, по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП: 

a. Опис на представените документи. 

b. Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид, 

подписан с електронен подпис. 

c. Заявление за участие по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП - Образец № 2. 

d. Декларация на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП 

- Образец № 3. 

 

След разглеждането им комисията установи следните непълноти и 

несъответствия:  

a. В Раздел А: Информация за икономическия оператор от Част II: 

„Информация за икономическия оператор“ от ЕЕДОП участникът не е посочил в поле - 

Когато е приложимо, посочете съответната обособена позиция или позиции, за която 

(които) икономическият оператор желае да направи оферта, номера и името на 

обособената позиция. 

b. В раздел Б: Информация за представителите на икономическия оператор 

в Част II: „Информация за икономическия оператор“ от ЕЕДОП участникът не е 

отбелязал данните на Петър Йорданов Георгиев, като същото лице не е подписало е-

ЕЕДОП с електронен подпис. е-ЕЕДОП не е подписан с електронен подпис и от Иван 

Петров Йорданов, управител. 

c. В раздел В: Информация относно използването на капацитета на други 

субекти в Част II: „Информация за икономическия оператор“ от ЕЕДОП участникът е 

посочил, че няма да ползва капацитета на други субекти.  В раздел В: Технически и 

професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП участникът е 

посочил, че всички превозни, които е декларирал ще бъдат наети. 

d. Липсва представен ЕЕДОП, в електронен вид, подписан с електронен 

подпис, от третото/третите лице/лица. 

e. Липсва представена Декларация на всички задължени лица по смисъла на 

чл. 54, ал. 2 от ЗОП - Образец № 3 от третото/третите лице/лица. 

f. Липсва представен/и документ/документи по чл. 65, ал. 3 от ЗОП. 

 

На основание чл. 61, т. 6 от ППЗОП в срок 5 работни дни от получаване на 

писмо с изх. № 2600-2002(2) от 12.07.2018 година „КАМБА-2000” ООД, гр. Враца 

следва да представи допълнителни документи, с които да отстрани установените 

несъответствия. 

 В срока по чл. 61, т. 6 от ППЗОП участникът с писмо с вх. № 2600-2002(3) от 

17.07.2018 година е представил следните документи: 
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a. Нов Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен 

вид, подписан с електронен подпис. 

b. Декларация на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП 

- Образец № 3 от „Булгарплод – Враца“ ООД, явяващ се трето лице. 

c. Документ по чл. 65, ал. 3 от ЗОП. 

 

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията 

на ЗОП и с минималните изисквания поставени от възложителя. 

 

На основание чл. 61, т. 6 от ППЗОП в срок 5 работни дни от получаване на 

писмо с изх. № 2600-1992(1) от 12.07.2018 година „МЛЕЧЕН РАЙ-2” ООД, гр. 

София следва да представи допълнителни документи, с които да отстрани 

установените несъответствия. 

 В срока по чл. 61, т. 6 от ППЗОП участникът с писмо с вх. № 2600-1992(2) от 

17.07.2018 година е представил следният документ: 

a. Нов Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен 

вид, подписан с електронен подпис – 1 брой. 

b. Декларация на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП 

- Образец № 3 от третото лице. 

c. Декларация по чл. 65, ал. 3 от ЗОП за ползване на ресурсите на трети 

лица. 

d. Документи доказващи собствеността на наетата техника от третото лице. 

 

Комисията предлага участника „МЛЕЧЕН РАЙ-2” ООД, гр. София за 

отстраняване, по Обособена позиция № 4 – „Пресни, преработени и консервирани 

плодове и зеленчуци“, със следните МОТИВИ: 

Правно основание: чл. 107, т. 1 от ЗОП. 

Фактическо основание: В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът е 

представил документи с които не отстранява установените от комисията непълноти и 

несъответствия. 

 В раздел В: Информация относно използването на капацитета на други субекти в 

Част II: „Информация за икономическия оператор“ от ЕЕДОП участникът е посочил, че 

ще ползва капацитета на други субекти.  

 В раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за 

подбор от ЕЕДОП участникът е посочил, че всички превозни, които е декларирал ще 

бъдат наети от „МЛЕЧЕН РАЙ” АД, гр. София, ЕИК 201 778 611. 

 На основание чл. 65, ал. 4 от ЗОП третите лица трябва да отговарят на 

съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се 

позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от 

процедурата.  

 След като в раздел В: Информация относно използването на капацитета на други 

субекти в Част II: „Информация за икономическия оператор“ от ЕЕДОП участникът е 

посочил отговор „да“, тоест, че ще ползва капацитета на други субекти следва да 

представи отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и подписан от 

тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от 

ЕЕДОП и от част III на ЕЕДОП.  

Посочва се и информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните 

субекти, доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който 

икономическият оператор ще използва. 
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Участникът не е представил ЕЕДОП от „МЛЕЧЕН РАЙ” АД, гр. София, ЕИК 

201 778 611, явяващ се на участника трето лице от което участникът наема ресурс. 

Това е нарушение на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, на чл. 55, ал. 3 от ЗОП, както и на чл. 

40, ал. 2, т. 4 от ППЗОП и на чл. 41, ал. 1 от ППЗОП.  

 Както и нарушение на условията на документацията и обявлението за 

обществената поръчка, а именно: На страници 5-9 от Раздел IІІ. Изисквания към 

участниците в процедурата. изисквания към офертите и необходимите документи към 

документацията за обществена поръчка се казва:  

„2. Лично състояние на  участниците - Основания за задължително 

отстраняване.  

2.1. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на 

обществената поръчка участник, когато: 

2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 

престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, 

чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс; 

2.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 

престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 

2.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по 

смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите 

по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на 

участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 

съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен 

ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или 

задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

2.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

2.1.5. е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

2.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно 

решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, 

чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301– 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за 

трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени 

с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 

кандидатът или участникът е установен; 

2.1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

2.1.8. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, 

или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с 

кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил 

дейността си, а в случай че  участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно 

положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на 

държавата, в която е установен; 

2.1.9. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, 

когато нарушението е установено с акт на компетентен орган; 

2.1.10. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена 

поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до 

предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, 

с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от 

стойността или обема на договора; 
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2.1.11. опитал е да: 

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с 

отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на 

невярна или заблуждаваща информация, или 

 б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в 

процедурата за възлагане на обществена поръчка. 

 2.1.12. Забрана за участие в процедурата има и за лица за които са налице 

обстоятелствата, съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е 

налице изключенията по чл. 4 от същия закон. 

 

 Основанията по т. 2.1.1, т. 2.1.2, т. 2.1.7 и т. 2.1.11 се отнасят за лицата, 

които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за 

други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на 

решения от тези органи. 

 Основанието по т. 2.1.3. не се прилага, когато: 

 - се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси; 

 - размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски 

е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната 

приключена финансова година. 

 Възложителят може да не отстрани от процедурата участник на  основание 

по т. 2.1.8., ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в 

състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за 

продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен.  

  

 Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.1 и 

2.1.2 се попълва в ЕЕДОП както следва: 

 В част III, Раздел А, участникът следва да попълни информация относно 

присъди за следните престъпления: 

 • Участие в престъпна организация – по чл. 321 и 321а от НК; 

 • Корупция – по чл. 301 – 307 от НК; 

 • Измама – по чл. 209 – 213 от НК; 

 • Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с 

терористични дейности - по чл. 108а, ал. 1 от НК; 

 • Изпиране на пари или финансиране на тероризъм – по чл. 253, 253а, или 253б 

от НК и по чл. 108а, ал. 2 от НК; 

 • Детски труд и други форми на трафик на хора – по чл. 192а или 159а - 159г 

от НК. 

 В част III, Раздел Г, участникът следва да попълни информация относно 

присъди за престъпления по чл. 194 – 208, 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от 

НК 

 

 Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на 

посочените в т. т. 2.1.1 и 2.1.2 при наличие на присъда в друга държава членка или 

трета страна 

 Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.3 се 

попълва в част III, Раздел Б от ЕЕДОП 

 Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.4 се 

попълва в част III, Раздел В от ЕЕДОП 
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  Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.1 и 

2.1.2 за престъпления по чл. 172 и 352 – 353е от НК се попълва в част III, Раздел В, 

поле 1 от ЕЕДОП. При отговор „ДА“ участникът посочва: 

 • Дата на влизане в сила на присъдата и фактическото и правното основание 

за постановяването й; 

 • Срока на наложеното наказание.  

 Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.8 до 

2.1.12 се попълва в част III, Раздел В от ЕЕДОП 

 

2.2. Мерки за доказване на надеждност. 

Участник, за когото са налице основания за отстраняване по т. 2.1. има право 

да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата 

надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази 

цел участникът може да докаже, че:  

2.2.1. е погасил задълженията си по т. 2.1.3, включително начислените лихви 

и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 

2.2.2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички 

вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

 2.2.3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е 

съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, 

технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови 

престъпления или нарушения. 

   Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита 

тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или 

нарушението. 

   В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се 

гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата. 

   Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и 

представените доказателства се посочват в решението за класиране или 

прекратяване на процедурата, в зависимост от етапа, на който се намира 

процедурата. 

   Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно 

законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден 

актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или 

концесии, няма право да използва предвидената възможност за представяне на мерки 

за доказване на надеждност  за времето, определено с присъдата или акта. 

Когато преди подаване на офертата участник е предприел мерки за доказване 

на надеждност по т. 2.2 (чл. 56 от ЗОП), тези мерки се описват в ЕЕДОП в полето 

свързано със съответното обстоятелство. 

 

    2.3. Прилагане на основанията за отстраняване 

    Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице 

основанията по т. 2.1, възникнали преди или по време на процедурата. 

    Възложителят отстранява и участник в процедурата, който е обединение 

от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от 

основанията за отстраняване по т. 2.1. 

    Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове: 

 -  пет години от влизането в сила на присъдата – по отношение на 

обстоятелства по т. 2.1.1 и т. 2.1.2, освен ако в присъдата е посочен друг срок; 

 - три години от датата на настъпване на обстоятелствата по т. 2.1.5, буква 



57 
 

"а", т. 2.1.6, т. 2.1.9, т. 2.1.10 и т. 2.1.11 освен ако в акта, с който е установено 

обстоятелството, е посочен друг срок. 

    В случай на отстраняване по т. 2.1 възложителят осигурява доказателства 

за наличие на основания за отстраняване. 

  2.4. Доказване липсата на основания за отстраняване 

  За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за 

изпълнител, представя: 

 - за обстоятелствата по т. 2.1.1 – свидетелство за съдимост; 

 - за обстоятелството по т. 2.1.3 – удостоверение от органите по приходите и 

удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника; 

- за обстоятелството по т. 2.1.6 – за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 от 

ЗОП и по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП - удостоверение от органите на Изпълнителна 

агенция "Главна инспекция по труда; 

- за обстоятелствата по т. 2.1.8 – удостоверение, издадено от Агенцията по 

вписванията. 

 Когато в удостоверението по т. 2.1.6 се съдържа информация за влязло в сила 

наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по т. 2.1.6, 

участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на 

договор за обществена поръчка. 

 Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той 

представя съответните документи, издадени от компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен. В този случай, 

когато в съответната държава не се издават документи за посочените 

обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, 

участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение 

съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма 

правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред 

компетентен орган в съответната държава. 

Възложителят няма право да изисква представянето на горепосочените 

документи, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен 

регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния 

орган на възложителя по служебен път. 

 

2.5. Други основания за отстраняване от участие 

Освен на основанията по т. 2.1 възложителят отстранява от процедурата: 

2.5.1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не 

изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в 

документацията; 

 2.5.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на: 

 а) предварително обявените условия на поръчката; 

 б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и 

трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на 

международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в 

приложение № 10.  

2.5.3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1  от 

ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП; 

 2.5.4. участници, които са свързани лица по смисъла на §2, т. 45 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки, във връзка с  § 1, т. 

13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни 

книжа, с другите участници в обществената поръчка. 
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 2.5.5. Участник, който няма право да участва в обществени поръчки на 

основание чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици (ЗИФОДРЮДРСЛТДС), освен когато не са налице 

условията по чл. 4 от закона. 

 2.5.6. Участник, който след покана от Възложителя и в определения в нея срок 

не удължи срока на валидност на офертата си. 

 Информацията относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 

2.5.4. и т. 2.5.5. се  попълва в Част ІІІ, Раздел Г от ЕЕДОП. 

В Раздел Г: Други основания за изключване, които може да бъдат 

предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 

възложителя на държавата членка от Част III: Основания за изключване от 

ЕЕДОП участниците следва да декларират още и информацията относно 

липсата или наличието на обстоятелства: 

a. наличие или липса на присъди за престъпления по чл. 194-208, чл. 213а-

217, чл. 219-252, чл. 254а-260 от НК или присъда за престъпление, аналогично на тези 

по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, в друга държава членка или трета страна. 

b. наличие или липса на свързаност по смисъла на § 2, т. 44 от ДР на ЗОП 

между участниците в процедурата. 

c. наличие или липса на основанията по чл. 69, ал. 1 и 2 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество“.   

 

 В точка III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката към Раздел III. Правна, 

икономическа, финансова и техническа информация от обявлението за обществената 

поръчка се казва: „В процедурата може да участва участник, който отговаря на 

условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. Възложителят 

отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от 

ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, както и 

обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е 

налице изключенията по чл. 4 от същия закон, както и обстоятелствата по чл. 69, ал. 

1 и 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество“. 

 С непредставяне на ЕЕДОП от „МЛЕЧЕН РАЙ” АД, гр. София, ЕИК 

201 778 611, явяващ се на участника трето лице от което участникът наема ресурс, 

посочените по-горе императивни изисквания се явява недеклариран относно 

цитираните обстоятелства и съответно участника нарушава изложените нормативни 

разпоредби на ЗОП и ППОЗП, както и влезлите в сила Решение № 1479/30.04.2018 

година за откриване на обществената поръчка и Решение № 1583 от 14.05.2018 година 

за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, с които 

одобрява обявлението и документацията за обществената поръчка. 

  

Това е несъответствие в офертата на участника с предварително поставените 

изисквания от възложителя и с императивните изисквания на ЗОП и ППЗОП в 

горецитираните части.  
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5  

„ПАКЕТИРАНИ ХРАНИ, МАЗНИНИ, ПОДПРАВКИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ 

НАПИТКИ“ 

 

1. Участникът „КАМБА-2000” ООД, гр. Враца е представил следните 

документи по Обособена позиция № 5 – „Пакетирани храни, мазнини, подправки и 

безалкохолни напитки“, по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП: 

a. Опис на представените документи. 

b. Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид, 

подписан с електронен подпис. 

c. Заявление за участие по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП - Образец № 2. 

d. Декларация на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП 

- Образец № 3. 

 

След разглеждането им комисията установи следните непълноти и 

несъответствия:  

a. В раздел Б: Информация за представителите на икономическия оператор 

в Част II: „Информация за икономическия оператор“ от ЕЕДОП участникът не е 

отбелязал данните на Ангел Ценов Симеонов, подписал с електронен подпис е-ЕЕДОП. 

b. Липсва представена Декларация на всички задължени лица по смисъла на 

чл. 54, ал. 2 от ЗОП - Образец № 3 от „Булгарплод – Враца“ ООД, явяващ се трето 

лице. 

c. Липсва представен документ по чл. 65, ал. 3 от ЗОП. 

 

2. Участникът „ПАНДА ИП” ЕООД, гр. София е представил следните 

документи по Обособена позиция № 5 – „Пакетирани храни, мазнини, подправки и 

безалкохолни напитки“, по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП: 

a. Опис на представените документи. 

b. CD носител. 

c. Заявление за участие по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП - Образец № 2. 

d. Декларация на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП 

- Образец № 3. 

 

След разглеждането им комисията установи следните непълноти и 

несъответствия:  

a. Представеният в офертата CD носител не съдържа ЕЕДОП в електронен 

вид. В приложеният оптичен носител, към пакета документи за участие в процедурата, 

се съдържа само файла с електронния подпис, но не се съдържа файл с ЕЕДОП в 

електронен вид, подписан с електронен подпис. 

 

На основание чл. 61, т. 6 от ППЗОП в срок 5 работни дни от получаване на 

писмо с изх. № 2600-2002(2) от 12.07.2018 година „КАМБА-2000” ООД, гр. Враца 

следва да представи допълнителни документи, с които да отстрани установените 

несъответствия. 

 В срока по чл. 61, т. 6 от ППЗОП участникът с писмо с вх. № 2600-2002(3) от 

17.07.2018 година е представил следните документи: 

a. Нов Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен 

вид, подписан с електронен подпис. 

b. Декларация на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП 

- Образец № 3 от „Булгарплод – Враца“ ООД, явяващ се трето лице. 
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c. Документ по чл. 65, ал. 3 от ЗОП. 

 

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията 

на ЗОП и с минималните изисквания поставени от възложителя. 

 

На основание чл. 61, т. 6 от ППЗОП в срок 5 работни дни от получаване на 

писмо с изх. № 2600-1988(1) от 12.07.2018 година „ПАНДА ИП” ЕООД, гр. София 

следва да представи допълнителни документи, с които да отстрани установените 

несъответствия. 

 В срока по чл. 61, т. 6 от ППЗОП участникът с писмо с вх. № 2600-1988(2) от 

19.07.2018 година е представил следният документ: 

a. Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид, 

подписан с електронен подпис. 

 

Комисията предлага участника „ПАНДА ИП” ЕООД, гр. София за 

отстраняване по Обособена позиция № 5 – „Пакетирани храни, мазнини, подправки и 

безалкохолни напитки“, със следните МОТИВИ: 

Правно основание: чл. 107, т. 1 от ЗОП. 

 Фактическо основание: Участникът не е представил ЕЕДОП за всяка една от  

четирите обособени позиции за които кандидатства, а именно: за Обособена позиция 

№ 1 – „Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба“, за Обособена позиция 

№ 2 – „Мляко, млечни продукти и яйца“, за Обособена позиция № 3 – „Хляб, хлебни, 

тестени и сладкарски изделия“ и за Обособена позиция № 5 – „Пакетирани храни, 

мазнини, подправки и безалкохолни напитки“.  

 При разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, съгласно чл. 61, т. 4 

от ППОЗП, комисията констатира, че представеният в офертата CD носител не съдържа 

ЕЕДОП в електронен вид. В приложеният оптичен носител, към пакета документи за 

участие в процедурата, се съдържа само файла с електронния подпис, но не се съдържа 

файл с ЕЕДОП в електронен вид, подписан с електронен подпис. 

 На основание чл. 61, т. 6 от ППЗОП, комисията изиска от участника да 

представи допълнителни документи, с които да отстрани установените несъответствия.  

 В срока по чл. 61, т. 6 от ППЗОП участникът с писмо с вх. № 2600-1988(2) от 

19.07.2018 година е представил единен европейски документ за обществени поръчки в 

електронен вид, подписан с електронен подпис, отнасящ се за всички обособени 

позиции за които е заявил участие. Участникът не е представил е-ЕЕДОП, който да се 

отнася само за Обособена позиция № 5 – „Пакетирани храни, мазнини, подправки и 

безалкохолни напитки“. 

 Възложителят не е заложил в обявлението възможността по чл. 47, ал. 10 от 

ППЗОП и за всяка отделна позиция за която участникът кандидатства следва да подаде 

отделен ЕЕДОП. 

В указанията за участие и подготовка на офертата (страница 13 от документа), 

който са неразделна част от документацията за обществената поръчка, одобрена от 

възложителя и влязла в сила, е дадено пояснение за окомплектоване на офертата, което 

е напълно съобразено с императивната норма на чл. 47, ал. 10 от ППЗОП, а именно: 

„Офертата, систематизирана съобразно посочените по-долу изисквания, 

съдържа, както следва: 

1. Опис на представените документи. 

2. Документи  по чл. 39, ал. 2, т. 1 и 2 от ППЗОП. 

3. Документи  по чл. 39, ал. 2, т. 3 от ППЗОП, когато е приложимо. 

4. Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП. 
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5. Ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.  

 Всички документи  по чл. 39, ал. 2, т. 1 - 3 от ППЗОП следва да се обособят в 

отделен джоб или папка за всяка обособена позиция, за която се подава оферта.  

 Всички документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ППЗОП /Техническо 

предложение/ следва да се обособят в отделен джоб или папка за всяка обособена 

позиция, за която се подава оферта“.  

В допълнение на гореизложеното е изискването поставено от възложителя  към 

участниците в процедурата на страница 17 от указанията за участие и подготовка на 

офертата, което е изцяло в съответствие с разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП, а 

именно: 

„При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно 

към условията, обявени от Възложителя на обществената поръчка, посочени в 

настоящата документация“. 

 Това е несъответствие в офертата на участника с предварително поставените 

изисквания от възложителя и с императивните изисквания на ЗОП и ППЗОП в 

горецитираните части.  

 

На основание чл. 61, т. 7 от ППЗОП, комисията разгледа документите по чл. 39, 

ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от възложителя, на следващите класирани от комисията участници, 

и констатира следното: 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 

„МЛЯКО, МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ И ЯЙЦА“ 

 

1. Участникът „МЛЕЧЕН РАЙ-2” ООД, гр. София е представил следните 

документи по Обособена позиция № 2 – „Мляко, млечни продукти и яйца“, по чл. 39, 

ал. 2 от ППЗОП: 

a. Опис на представените документи. 

b. Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид, 

подписан с електронен подпис. 

c. Заявление за участие по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП - Образец № 2. 

d. Декларация на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП 

- Образец № 3. 

 

След разглеждането им комисията установи следните непълноти и 

несъответствия:  

a. В Раздел А: Информация за икономическия оператор от Част II: 

„Информация за икономическия оператор“ от ЕЕДОП участникът не е посочил в поле - 

Когато е приложимо, посочете съответната обособена позиция или позиции, за която 

(които) икономическият оператор желае да направи оферта, номера и името на 

обособената позиция. 

b. В раздел Б: Информация за представителите на икономическия оператор 

в Част II: „Информация за икономическия оператор“ от ЕЕДОП участникът не е 

отбелязал данните на Петър Йорданов Георгиев, като същото лице не е подписало е-

ЕЕДОП с електронен подпис. е-ЕЕДОП не е подписан с електронен подпис и от Иван 

Петров Йорданов, управител. 

c. В раздел В: Информация относно използването на капацитета на други 

субекти в Част II: „Информация за икономическия оператор“ от ЕЕДОП участникът е 

посочил, че няма да ползва капацитета на други субекти.  В раздел В: Технически и 
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професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП участникът е 

посочил, че всички превозни, които е декларирал ще бъдат наети. 

d. Липсва представен ЕЕДОП, в електронен вид, подписан с електронен 

подпис, от третото/третите лице/лица. 

e. Липсва представена Декларация на всички задължени лица по смисъла на 

чл. 54, ал. 2 от ЗОП - Образец № 3 от третото/третите лице/лица. 

f. Липсва представен/и документ/документи по чл. 65, ал. 3 от ЗОП. 

 

На основание чл. 61, т. 6 от ППЗОП в срок 5 работни дни от получаване на 

писмо с изх. № 2600-1992(2) от 20.07.2018 година „МЛЕЧЕН РАЙ-2” ООД, гр. 

София следва да представи допълнителни документи, с които да отстрани 

установените несъответствия. 

 В срока по чл. 61, т. 6 от ППЗОП участникът с писмо с вх. № 2600-1992(4) от 

26.07.2018 година е представил следният документ: 

a. Нов Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен 

вид, подписан с електронен подпис – 1 брой. 

b. Декларация на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП 

- Образец № 3 от третото лице. 

c. Декларация по чл. 65, ал. 3 от ЗОП за ползване на ресурсите на трети 

лица. 

d. Документи доказващи собствеността на наетата техника от третото лице. 

 

Комисията предлага участника „МЛЕЧЕН РАЙ-2” ООД, гр. София за 

отстраняване, по Обособена позиция № 2 – „Мляко, млечни продукти и яйца“, със 

следните МОТИВИ: 

Правно основание: чл. 107, т. 1 от ЗОП. 

Фактическо основание: В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът е 

представил документи с които не отстранява установените от комисията непълноти и 

несъответствия. 

 В раздел В: Информация относно използването на капацитета на други субекти в 

Част II: „Информация за икономическия оператор“ от ЕЕДОП участникът е посочил, че 

ще ползва капацитета на други субекти.  

 В раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за 

подбор от ЕЕДОП участникът е посочил, че всички превозни, които е декларирал ще 

бъдат наети от „МЛЕЧЕН РАЙ” АД, гр. София, ЕИК 201 778 611. 

 На основание чл. 65, ал. 4 от ЗОП третите лица трябва да отговарят на 

съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се 

позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от 

процедурата.  

 След като в раздел В: Информация относно използването на капацитета на други 

субекти в Част II: „Информация за икономическия оператор“ от ЕЕДОП участникът е 

посочил отговор „да“, тоест, че ще ползва капацитета на други субекти следва да 

представи отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и подписан от 

тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от 

ЕЕДОП и от част III на ЕЕДОП.  

Посочва се и информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните 

субекти, доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който 

икономическият оператор ще използва. 
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Участникът не е представил ЕЕДОП от „МЛЕЧЕН РАЙ” АД, гр. София, ЕИК 

201 778 611, явяващ се на участника трето лице от което участникът наема ресурс. 

Това е нарушение на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, на чл. 55, ал. 3 от ЗОП, както и на чл. 

40, ал. 2, т. 4 от ППЗОП и на чл. 41, ал. 1 от ППЗОП.  

 Както и нарушение на условията на документацията и обявлението за 

обществената поръчка, а именно: На страници 5-9 от Раздел IІІ. Изисквания към 

участниците в процедурата. изисквания към офертите и необходимите документи към 

документацията за обществена поръчка се казва:  

„2. Лично състояние на  участниците - Основания за задължително 

отстраняване.  

2.1. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на 

обществената поръчка участник, когато: 

2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 

престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, 

чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс; 

2.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 

престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 

2.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по 

смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите 

по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на 

участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 

съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен 

ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или 

задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

2.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

2.1.5. е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

2.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно 

решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, 

чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301– 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за 

трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени 

с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 

кандидатът или участникът е установен; 

2.1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

2.1.8. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, 

или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с 

кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил 

дейността си, а в случай че  участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно 

положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на 

държавата, в която е установен; 

2.1.9. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, 

когато нарушението е установено с акт на компетентен орган; 

2.1.10. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена 

поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до 

предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, 

с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от 

стойността или обема на договора; 
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2.1.11. опитал е да: 

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с 

отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на 

невярна или заблуждаваща информация, или 

 б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в 

процедурата за възлагане на обществена поръчка. 

 2.1.12. Забрана за участие в процедурата има и за лица за които са налице 

обстоятелствата, съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е 

налице изключенията по чл. 4 от същия закон. 

 

 Основанията по т. 2.1.1, т. 2.1.2, т. 2.1.7 и т. 2.1.11 се отнасят за лицата, 

които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за 

други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на 

решения от тези органи. 

 Основанието по т. 2.1.3. не се прилага, когато: 

 - се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси; 

 - размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски 

е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната 

приключена финансова година. 

 Възложителят може да не отстрани от процедурата участник на  основание 

по т. 2.1.8., ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в 

състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за 

продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен.  

  

 Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.1 и 

2.1.2 се попълва в ЕЕДОП както следва: 

 В част III, Раздел А, участникът следва да попълни информация относно 

присъди за следните престъпления: 

 • Участие в престъпна организация – по чл. 321 и 321а от НК; 

 • Корупция – по чл. 301 – 307 от НК; 

 • Измама – по чл. 209 – 213 от НК; 

 • Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с 

терористични дейности - по чл. 108а, ал. 1 от НК; 

 • Изпиране на пари или финансиране на тероризъм – по чл. 253, 253а, или 253б 

от НК и по чл. 108а, ал. 2 от НК; 

 • Детски труд и други форми на трафик на хора – по чл. 192а или 159а - 159г 

от НК. 

 В част III, Раздел Г, участникът следва да попълни информация относно 

присъди за престъпления по чл. 194 – 208, 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от 

НК 

 

 Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на 

посочените в т. т. 2.1.1 и 2.1.2 при наличие на присъда в друга държава членка или 

трета страна 

 Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.3 се 

попълва в част III, Раздел Б от ЕЕДОП 

 Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.4 се 

попълва в част III, Раздел В от ЕЕДОП 
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  Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.1 и 

2.1.2 за престъпления по чл. 172 и 352 – 353е от НК се попълва в част III, Раздел В, 

поле 1 от ЕЕДОП. При отговор „ДА“ участникът посочва: 

 • Дата на влизане в сила на присъдата и фактическото и правното основание 

за постановяването й; 

 • Срока на наложеното наказание.  

 Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.8 до 

2.1.12 се попълва в част III, Раздел В от ЕЕДОП 

 

2.2. Мерки за доказване на надеждност. 

Участник, за когото са налице основания за отстраняване по т. 2.1. има право 

да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата 

надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази 

цел участникът може да докаже, че:  

2.2.1. е погасил задълженията си по т. 2.1.3, включително начислените лихви 

и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 

2.2.2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички 

вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

 2.2.3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е 

съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, 

технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови 

престъпления или нарушения. 

   Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита 

тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или 

нарушението. 

   В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се 

гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата. 

   Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и 

представените доказателства се посочват в решението за класиране или 

прекратяване на процедурата, в зависимост от етапа, на който се намира 

процедурата. 

   Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно 

законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден 

актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или 

концесии, няма право да използва предвидената възможност за представяне на мерки 

за доказване на надеждност  за времето, определено с присъдата или акта. 

Когато преди подаване на офертата участник е предприел мерки за доказване 

на надеждност по т. 2.2 (чл. 56 от ЗОП), тези мерки се описват в ЕЕДОП в полето 

свързано със съответното обстоятелство. 

 

    2.3. Прилагане на основанията за отстраняване 

    Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице 

основанията по т. 2.1, възникнали преди или по време на процедурата. 

    Възложителят отстранява и участник в процедурата, който е обединение 

от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от 

основанията за отстраняване по т. 2.1. 

    Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове: 

 -  пет години от влизането в сила на присъдата – по отношение на 

обстоятелства по т. 2.1.1 и т. 2.1.2, освен ако в присъдата е посочен друг срок; 

 - три години от датата на настъпване на обстоятелствата по т. 2.1.5, буква 
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"а", т. 2.1.6, т. 2.1.9, т. 2.1.10 и т. 2.1.11 освен ако в акта, с който е установено 

обстоятелството, е посочен друг срок. 

    В случай на отстраняване по т. 2.1 възложителят осигурява доказателства 

за наличие на основания за отстраняване. 

 

  2.4. Доказване липсата на основания за отстраняване 

  За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за 

изпълнител, представя: 

 - за обстоятелствата по т. 2.1.1 – свидетелство за съдимост; 

 - за обстоятелството по т. 2.1.3 – удостоверение от органите по приходите и 

удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника; 

- за обстоятелството по т. 2.1.6 – за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 от 

ЗОП и по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП - удостоверение от органите на Изпълнителна 

агенция "Главна инспекция по труда; 

- за обстоятелствата по т. 2.1.8 – удостоверение, издадено от Агенцията по 

вписванията. 

 Когато в удостоверението по т. 2.1.6 се съдържа информация за влязло в сила 

наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по т. 2.1.6, 

участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на 

договор за обществена поръчка. 

 Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той 

представя съответните документи, издадени от компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен. В този случай, 

когато в съответната държава не се издават документи за посочените 

обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, 

участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение 

съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма 

правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред 

компетентен орган в съответната държава. 

Възложителят няма право да изисква представянето на горепосочените 

документи, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен 

регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния 

орган на възложителя по служебен път. 

 

2.5. Други основания за отстраняване от участие 

Освен на основанията по т. 2.1 възложителят отстранява от процедурата: 

2.5.1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не 

изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в 

документацията; 

 2.5.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на: 

 а) предварително обявените условия на поръчката; 

 б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и 

трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на 

международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в 

приложение № 10.  

2.5.3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1  от 

ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП; 

 2.5.4. участници, които са свързани лица по смисъла на §2, т. 45 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки, във връзка с  § 1, т. 
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13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни 

книжа, с другите участници в обществената поръчка. 

 2.5.5. Участник, който няма право да участва в обществени поръчки на 

основание чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици (ЗИФОДРЮДРСЛТДС), освен когато не са налице 

условията по чл. 4 от закона. 

 2.5.6. Участник, който след покана от Възложителя и в определения в нея срок 

не удължи срока на валидност на офертата си. 

 Информацията относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 

2.5.4. и т. 2.5.5. се  попълва в Част ІІІ, Раздел Г от ЕЕДОП. 

В Раздел Г: Други основания за изключване, които може да бъдат 

предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 

възложителя на държавата членка от Част III: Основания за изключване от 

ЕЕДОП участниците следва да декларират още и информацията относно 

липсата или наличието на обстоятелства: 

a. наличие или липса на присъди за престъпления по чл. 194-208, чл. 213а-

217, чл. 219-252, чл. 254а-260 от НК или присъда за престъпление, аналогично на тези 

по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, в друга държава членка или трета страна. 

b. наличие или липса на свързаност по смисъла на § 2, т. 44 от ДР на ЗОП 

между участниците в процедурата. 

c. наличие или липса на основанията по чл. 69, ал. 1 и 2 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество“.   

 

 В точка III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката към Раздел III. Правна, 

икономическа, финансова и техническа информация от обявлението за обществената 

поръчка се казва: „В процедурата може да участва участник, който отговаря на 

условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. Възложителят 

отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от 

ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, както и 

обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е 

налице изключенията по чл. 4 от същия закон, както и обстоятелствата по чл. 69, ал. 

1 и 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество“. 

 С непредставяне на ЕЕДОП от „МЛЕЧЕН РАЙ” АД, гр. София, ЕИК 

201 778 611, явяващ се на участника трето лице от което участникът наема ресурс, 

посочените по-горе императивни изисквания се явява недеклариран относно 

цитираните обстоятелства и съответно участника нарушава изложените нормативни 

разпоредби на ЗОП и ППОЗП, както и влезлите в сила Решение № 1479/30.04.2018 

година за откриване на обществената поръчка и Решение № 1583 от 14.05.2018 година 

за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, с които 

одобрява обявлението и документацията за обществената поръчка. 

  

Това е несъответствие в офертата на участника с предварително поставените 

изисквания от възложителя и с императивните изисквания на ЗОП и ППЗОП в 

горецитираните части.  
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5  

„ПАКЕТИРАНИ ХРАНИ, МАЗНИНИ, ПОДПРАВКИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ 

НАПИТКИ“ 

 

1. Участникът „МЛЕЧЕН РАЙ-2” ООД, гр. София е представил следните 

документи по Обособена позиция № 5 – „Пакетирани храни, мазнини, подправки и 

безалкохолни напитки“, по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП: 

a. Опис на представените документи. 

b. Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид, 

подписан с електронен подпис. 

c. Заявление за участие по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП - Образец № 2. 

d. Декларация на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП 

- Образец № 3. 

 

След разглеждането им комисията установи следните непълноти и 

несъответствия:  

a. В Раздел А: Информация за икономическия оператор от Част II: 

„Информация за икономическия оператор“ от ЕЕДОП участникът не е посочил в поле - 

Когато е приложимо, посочете съответната обособена позиция или позиции, за която 

(които) икономическият оператор желае да направи оферта, номера и името на 

обособената позиция. 

b. В раздел Б: Информация за представителите на икономическия оператор 

в Част II: „Информация за икономическия оператор“ от ЕЕДОП участникът не е 

отбелязал данните на Петър Йорданов Георгиев, като същото лице не е подписало е-

ЕЕДОП с електронен подпис. е-ЕЕДОП не е подписан с електронен подпис и от Иван 

Петров Йорданов, управител. 

c. В раздел В: Информация относно използването на капацитета на други 

субекти в Част II: „Информация за икономическия оператор“ от ЕЕДОП участникът е 

посочил, че няма да ползва капацитета на други субекти.  В раздел В: Технически и 

професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП участникът е 

посочил, че всички превозни, които е декларирал ще бъдат наети. 

d. Липсва представен ЕЕДОП, в електронен вид, подписан с електронен 

подпис, от третото/третите лице/лица. 

e. Липсва представена Декларация на всички задължени лица по смисъла на 

чл. 54, ал. 2 от ЗОП - Образец № 3 от третото/третите лице/лица. 

f. Липсва представен/и документ/документи по чл. 65, ал. 3 от ЗОП. 

 

На основание чл. 61, т. 6 от ППЗОП в срок 5 работни дни от получаване на 

писмо с изх. № 2600-1992(2) от 20.07.2018 година „МЛЕЧЕН РАЙ-2” ООД, гр. 

София следва да представи допълнителни документи, с които да отстрани 

установените несъответствия. 

 В срока по чл. 61, т. 6 от ППЗОП участникът с писмо с вх. № 2600-1992(5) от 

26.07.2018 година е представил следният документ: 

a. Нов Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен 

вид, подписан с електронен подпис – 1 брой. 

b. Декларация на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП 

- Образец № 3 от третото лице. 

c. Декларация по чл. 65, ал. 3 от ЗОП за ползване на ресурсите на трети 

лица. 
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d. Документи доказващи собствеността на наетата техника от третото лице. 

 

Комисията предлага участника „МЛЕЧЕН РАЙ-2” ООД, гр. София за 

отстраняване, по Обособена позиция № 5 – „Пакетирани храни, мазнини, подправки и 

безалкохолни напитки“, със следните МОТИВИ: 

Правно основание: чл. 107, т. 1 от ЗОП. 

Фактическо основание: В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът е 

представил документи с които не отстранява установените от комисията непълноти и 

несъответствия. 

 В раздел В: Информация относно използването на капацитета на други субекти в 

Част II: „Информация за икономическия оператор“ от ЕЕДОП участникът е посочил, че 

ще ползва капацитета на други субекти.  

 В раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за 

подбор от ЕЕДОП участникът е посочил, че всички превозни, които е декларирал ще 

бъдат наети от „МЛЕЧЕН РАЙ” АД, гр. София, ЕИК 201 778 611. 

 На основание чл. 65, ал. 4 от ЗОП третите лица трябва да отговарят на 

съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се 

позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от 

процедурата.  

 След като в раздел В: Информация относно използването на капацитета на други 

субекти в Част II: „Информация за икономическия оператор“ от ЕЕДОП участникът е 

посочил отговор „да“, тоест, че ще ползва капацитета на други субекти следва да 

представи отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и подписан от 

тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от 

ЕЕДОП и от част III на ЕЕДОП.  

Посочва се и информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните 

субекти, доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който 

икономическият оператор ще използва. 

 

Участникът не е представил ЕЕДОП от „МЛЕЧЕН РАЙ” АД, гр. София, ЕИК 

201 778 611, явяващ се на участника трето лице от което участникът наема ресурс. 

Това е нарушение на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, на чл. 55, ал. 3 от ЗОП, както и на чл. 

40, ал. 2, т. 4 от ППЗОП и на чл. 41, ал. 1 от ППЗОП.  

 Както и нарушение на условията на документацията и обявлението за 

обществената поръчка, а именно: На страници 5-9 от Раздел IІІ. Изисквания към 

участниците в процедурата. изисквания към офертите и необходимите документи към 

документацията за обществена поръчка се казва:  

„2. Лично състояние на  участниците - Основания за задължително 

отстраняване.  

2.1. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на 

обществената поръчка участник, когато: 

2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 

престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, 

чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс; 

2.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 

престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 

2.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по 

смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите 

по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на 

участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 
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съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен 

ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или 

задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

2.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

2.1.5. е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

2.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно 

решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, 

чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301– 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за 

трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени 

с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 

кандидатът или участникът е установен; 

2.1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

2.1.8. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, 

или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с 

кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил 

дейността си, а в случай че  участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно 

положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на 

държавата, в която е установен; 

2.1.9. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, 

когато нарушението е установено с акт на компетентен орган; 

2.1.10. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена 

поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до 

предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, 

с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от 

стойността или обема на договора; 

2.1.11. опитал е да: 

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с 

отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на 

невярна или заблуждаваща информация, или 

 б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в 

процедурата за възлагане на обществена поръчка. 

 2.1.12. Забрана за участие в процедурата има и за лица за които са налице 

обстоятелствата, съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е 

налице изключенията по чл. 4 от същия закон. 

 

 Основанията по т. 2.1.1, т. 2.1.2, т. 2.1.7 и т. 2.1.11 се отнасят за лицата, 

които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за 

други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на 

решения от тези органи. 

 Основанието по т. 2.1.3. не се прилага, когато: 

 - се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси; 

 - размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски 

е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната 

приключена финансова година. 
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 Възложителят може да не отстрани от процедурата участник на  основание 

по т. 2.1.8., ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в 

състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за 

продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен.  

  

 Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.1 и 

2.1.2 се попълва в ЕЕДОП както следва: 

 В част III, Раздел А, участникът следва да попълни информация относно 

присъди за следните престъпления: 

 • Участие в престъпна организация – по чл. 321 и 321а от НК; 

 • Корупция – по чл. 301 – 307 от НК; 

 • Измама – по чл. 209 – 213 от НК; 

 • Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с 

терористични дейности - по чл. 108а, ал. 1 от НК; 

 • Изпиране на пари или финансиране на тероризъм – по чл. 253, 253а, или 253б 

от НК и по чл. 108а, ал. 2 от НК; 

 • Детски труд и други форми на трафик на хора – по чл. 192а или 159а - 159г 

от НК. 

 В част III, Раздел Г, участникът следва да попълни информация относно 

присъди за престъпления по чл. 194 – 208, 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от 

НК 

 

 Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на 

посочените в т. т. 2.1.1 и 2.1.2 при наличие на присъда в друга държава членка или 

трета страна 

 Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.3 се 

попълва в част III, Раздел Б от ЕЕДОП 

 Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.4 се 

попълва в част III, Раздел В от ЕЕДОП 

  Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.1 и 

2.1.2 за престъпления по чл. 172 и 352 – 353е от НК се попълва в част III, Раздел В, 

поле 1 от ЕЕДОП. При отговор „ДА“ участникът посочва: 

 • Дата на влизане в сила на присъдата и фактическото и правното основание 

за постановяването й; 

 • Срока на наложеното наказание.  

 Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.8 до 

2.1.12 се попълва в част III, Раздел В от ЕЕДОП 

 

2.2. Мерки за доказване на надеждност. 

Участник, за когото са налице основания за отстраняване по т. 2.1. има право 

да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата 

надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази 

цел участникът може да докаже, че:  

2.2.1. е погасил задълженията си по т. 2.1.3, включително начислените лихви 

и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 

2.2.2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички 

вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

 2.2.3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е 

съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, 

технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови 
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престъпления или нарушения. 

   Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита 

тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или 

нарушението. 

   В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се 

гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата. 

   Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и 

представените доказателства се посочват в решението за класиране или 

прекратяване на процедурата, в зависимост от етапа, на който се намира 

процедурата. 

   Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно 

законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден 

актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или 

концесии, няма право да използва предвидената възможност за представяне на мерки 

за доказване на надеждност  за времето, определено с присъдата или акта. 

Когато преди подаване на офертата участник е предприел мерки за доказване 

на надеждност по т. 2.2 (чл. 56 от ЗОП), тези мерки се описват в ЕЕДОП в полето 

свързано със съответното обстоятелство. 

 

    2.3. Прилагане на основанията за отстраняване 

    Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице 

основанията по т. 2.1, възникнали преди или по време на процедурата. 

    Възложителят отстранява и участник в процедурата, който е обединение 

от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от 

основанията за отстраняване по т. 2.1. 

    Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове: 

 -  пет години от влизането в сила на присъдата – по отношение на 

обстоятелства по т. 2.1.1 и т. 2.1.2, освен ако в присъдата е посочен друг срок; 

 - три години от датата на настъпване на обстоятелствата по т. 2.1.5, буква 

"а", т. 2.1.6, т. 2.1.9, т. 2.1.10 и т. 2.1.11 освен ако в акта, с който е установено 

обстоятелството, е посочен друг срок. 

    В случай на отстраняване по т. 2.1 възложителят осигурява доказателства 

за наличие на основания за отстраняване. 

 

  2.4. Доказване липсата на основания за отстраняване 

  За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за 

изпълнител, представя: 

 - за обстоятелствата по т. 2.1.1 – свидетелство за съдимост; 

 - за обстоятелството по т. 2.1.3 – удостоверение от органите по приходите и 

удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника; 

- за обстоятелството по т. 2.1.6 – за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 от 

ЗОП и по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП - удостоверение от органите на Изпълнителна 

агенция "Главна инспекция по труда; 

- за обстоятелствата по т. 2.1.8 – удостоверение, издадено от Агенцията по 

вписванията. 

 Когато в удостоверението по т. 2.1.6 се съдържа информация за влязло в сила 

наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по т. 2.1.6, 

участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на 

договор за обществена поръчка. 

 Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той 
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представя съответните документи, издадени от компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен. В този случай, 

когато в съответната държава не се издават документи за посочените 

обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, 

участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение 

съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма 

правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред 

компетентен орган в съответната държава. 

Възложителят няма право да изисква представянето на горепосочените 

документи, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен 

регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния 

орган на възложителя по служебен път. 

 

2.5. Други основания за отстраняване от участие 

Освен на основанията по т. 2.1 възложителят отстранява от процедурата: 

2.5.1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не 

изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в 

документацията; 

 2.5.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на: 

 а) предварително обявените условия на поръчката; 

 б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и 

трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на 

международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в 

приложение № 10.  

2.5.3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1  от 

ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП; 

 2.5.4. участници, които са свързани лица по смисъла на §2, т. 45 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки, във връзка с  § 1, т. 

13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни 

книжа, с другите участници в обществената поръчка. 

 2.5.5. Участник, който няма право да участва в обществени поръчки на 

основание чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици (ЗИФОДРЮДРСЛТДС), освен когато не са налице 

условията по чл. 4 от закона. 

 2.5.6. Участник, който след покана от Възложителя и в определения в нея срок 

не удължи срока на валидност на офертата си. 

 Информацията относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 

2.5.4. и т. 2.5.5. се  попълва в Част ІІІ, Раздел Г от ЕЕДОП. 

В Раздел Г: Други основания за изключване, които може да бъдат 

предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 

възложителя на държавата членка от Част III: Основания за изключване от 

ЕЕДОП участниците следва да декларират още и информацията относно 

липсата или наличието на обстоятелства: 

a. наличие или липса на присъди за престъпления по чл. 194-208, чл. 213а-

217, чл. 219-252, чл. 254а-260 от НК или присъда за престъпление, аналогично на тези 

по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, в друга държава членка или трета страна. 

b. наличие или липса на свързаност по смисъла на § 2, т. 44 от ДР на ЗОП 

между участниците в процедурата. 



74 
 

c. наличие или липса на основанията по чл. 69, ал. 1 и 2 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество“.   

 

 В точка III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката към Раздел III. Правна, 

икономическа, финансова и техническа информация от обявлението за обществената 

поръчка се казва: „В процедурата може да участва участник, който отговаря на 

условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. Възложителят 

отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от 

ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, както и 

обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е 

налице изключенията по чл. 4 от същия закон, както и обстоятелствата по чл. 69, ал. 

1 и 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество“. 

 С непредставяне на ЕЕДОП от „МЛЕЧЕН РАЙ” АД, гр. София, ЕИК 

201 778 611, явяващ се на участника трето лице от което участникът наема ресурс, 

посочените по-горе императивни изисквания се явява недеклариран относно 

цитираните обстоятелства и съответно участника нарушава изложените нормативни 

разпоредби на ЗОП и ППОЗП, както и влезлите в сила Решение № 1479/30.04.2018 

година за откриване на обществената поръчка и Решение № 1583 от 14.05.2018 година 

за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, с които 

одобрява обявлението и документацията за обществената поръчка. 

  

Това е несъответствие в офертата на участника с предварително поставените 

изисквания от възложителя и с императивните изисквания на ЗОП и ППЗОП в 

горецитираните части.  

 

На основание чл. 61, т. 7 от ППЗОП, комисията разгледа документите по чл. 39, 

ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от възложителя, на следващите класирани от комисията участници, 

и констатира следното: 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 

„МЛЯКО, МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ И ЯЙЦА“ 

 

1. Участникът „АЛЛУР” ООД, гр. София е представил следните документи по 

Обособена позиция № 2 – „Мляко, млечни продукти и яйца“, по чл. 39, ал. 2 от 

ППЗОП: 

a. Опис на представените документи. 

b. Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид, 

подписан с електронен подпис. 

c. Заявление за участие по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП - Образец № 2. 

d. Декларация на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП 

- Образец № 3. 

 

След разглеждането им комисията установи следните непълноти и 

несъответствия:  
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a. В раздел В: Информация относно използването на капацитета на други 

субекти в Част II: „Информация за икономическия оператор“ от ЕЕДОП участникът е 

посочил, че няма да ползва капацитета на други субекти.  В раздел А: Годност в Част 

IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП участникът е посочил, че склад за търговия на едро 

с храни № 216, притежаващ удостоверение за регистрация по чл. 12 от Закона за 

храните № 34995/06.11.2015г., се ползва от АЛЛУР ООД собственост на „СЛАТИНА-

КЪРА“ ЕАД.  

b. Липсва представен ЕЕДОП, в електронен вид, подписан с електронен 

подпис, от третото лице, а именно: „СЛАТИНА-КЪРА“ ЕАД. 

c. Липсва представена Декларация на всички задължени лица по смисъла на 

чл. 54, ал. 2 от ЗОП - Образец № 3 от третото лице, а именно: „СЛАТИНА-КЪРА“ ЕАД. 

d. Липсва представен документ по чл. 65, ал. 3 от ЗОП. 

 

На основание чл. 61, т. 6 от ППЗОП в срок 5 работни дни от получаване на 

писмо с изх. № 2600-1970(1) от 02.08.2018 година „АЛЛУР” ООД, гр. София следва 

да представи допълнителни документи, с които да отстрани установените 

несъответствия. 

 В срока по чл. 61, т. 6 от ППЗОП участникът с писмо с вх. № 2600-1970(2) от 

08.08.2018 година е представил следните документи: 

a. Нов Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен 

вид, подписан с електронен подпис. 

b. Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид, 

подписан с електронен подпис, от третото лице, а именно: „СЛАТИНА-КЪРА“ ЕАД – 3 

броя. 

c. Декларация на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП 

- Образец № 3 от третото лице, а именно: „СЛАТИНА-КЪРА“ ЕАД – 3 броя. 

d. Документи по чл. 65, ал. 3 от ЗОП. 

 

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията 

на ЗОП и с минималните изисквания поставени от възложителя. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 

„ПРЕСНИ, ПРЕРАБОТЕНИ И КОНСЕРВИРАНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ“ 

 

1. Участникът „СТЕЛИТ 1” ЕООД, гр. Севлиево е представил следните 

документи по Обособена позиция № 4 – „Пресни, преработени и консервирани 

плодове и зеленчуци“, по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП: 

a. Опис на представените документи. 

b. Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид, 

подписан с електронен подпис. 

c. Заявление за участие по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП - Образец № 2. 

d. Декларация на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП 

- Образец № 3. 

 

След разглеждането им комисията установи, че са представени всички 

необходими документи и участникът отговаря на изискванията за лично състояние и 

съответствие с критериите за подбор. 
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5  

„ПАКЕТИРАНИ ХРАНИ, МАЗНИНИ, ПОДПРАВКИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ 

НАПИТКИ“ 

 

1. Участникът „АЛЛУР” ООД, гр. София е представил следните документи по 

Обособена позиция № 5 – „Пакетирани храни, мазнини, подправки и безалкохолни 

напитки“, по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП: 

a. Опис на представените документи. 

b. Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид, 

подписан с електронен подпис. 

c. Заявление за участие по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП - Образец № 2. 

d. Декларация на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП 

- Образец № 3. 

След разглеждането им комисията установи следните непълноти и 

несъответствия:  

a. В раздел В: Информация относно използването на капацитета на други 

субекти в Част II: „Информация за икономическия оператор“ от ЕЕДОП участникът е 

посочил, че няма да ползва капацитета на други субекти.  В раздел А: Годност в Част 

IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП участникът е посочил, че склад за търговия на едро 

с храни № 216, притежаващ удостоверение за регистрация по чл. 12 от Закона за 

храните № 34995/06.11.2015г., се ползва от АЛЛУР ООД собственост на „СЛАТИНА-

КЪРА“ ЕАД.  

b. Липсва представен ЕЕДОП, в електронен вид, подписан с електронен 

подпис, от третото лице, а именно: „СЛАТИНА-КЪРА“ ЕАД. 

c. Липсва представена Декларация на всички задължени лица по смисъла на 

чл. 54, ал. 2 от ЗОП - Образец № 3 от третото лице, а именно: „СЛАТИНА-КЪРА“ ЕАД. 

d. Липсва представен документ по чл. 65, ал. 3 от ЗОП. 

 

На основание чл. 61, т. 6 от ППЗОП в срок 5 работни дни от получаване на 

писмо с изх. № 2600-1970(1) от 02.08.2018 година „АЛЛУР” ООД, гр. София следва 

да представи допълнителни документи, с които да отстрани установените 

несъответствия. 

 В срока по чл. 61, т. 6 от ППЗОП участникът с писмо с вх. № 2600-1970(2) от 

08.08.2018 година е представил следните документи: 

a. Нов Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен 

вид, подписан с електронен подпис. 

b. Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид, 

подписан с електронен подпис, от третото лице, а именно: „СЛАТИНА-КЪРА“ ЕАД – 3 

броя. 

c. Декларация на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП 

- Образец № 3 от третото лице, а именно: „СЛАТИНА-КЪРА“ ЕАД – 3 броя. 

d. Документи по чл. 65, ал. 3 от ЗОП. 

 

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията 

на ЗОП и с минималните изисквания поставени от възложителя. 

 

На основание резултатите от оценяването на ценовото предложение, в 

съответствие с критерий „оптимално съотношение качество/цена” (чл. 70, ал. 2, т. 3 

от ЗОП), и в съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя, комисията извърши следното класиране: 
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 

„МЕСО, МЕСНИ ПРОДУКТИ, ПТИЦИ, ПТИЧИ ПРОДУКТИ И РИБА“ 

 

 

№ 

 

Участник 

 

Крайно класиране 

 

 

1. 

 

„ИВ И СИЕ 2010” ЕООД, гр. Враца 

 

І-во място 

 

2. 

 

„СТЕЛИТ 1” ЕООД, гр. Севлиево 

 

IІ-ро място 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 

„МЛЯКО, МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ И ЯЙЦА“ 

 

 

№ 

 

Участник 

 

Крайно класиране 

 

 

1. 

 

СД „ВОЙНОВ И С-ИЕ”, гр. Монтана 

 

І-во място 

 

2. 

 

„АЛЛУР” ООД, гр. София 

 

IІ-ро място 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 

„ПРЕСНИ, ПРЕРАБОТЕНИ И КОНСЕРВИРАНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ“ 

 

 

№ 

 

Участник 

 

Крайно класиране 

 

 

1. 

 

„КАМБА-2000” ООД, гр. Враца 

 

І-во място 

 

2. 

 

„СТЕЛИТ 1” ЕООД, гр. Севлиево 

 

IІ-ро място 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5  

„ПАКЕТИРАНИ ХРАНИ, МАЗНИНИ, ПОДПРАВКИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ 

НАПИТКИ“ 

 

 

№ 

 

Участник 

 

Крайно класиране 

 

 

1. 

 

„КАМБА-2000” ООД, гр. Враца 

 

І-во място 

 

2. 

 

„АЛЛУР” ООД, гр. София 

 

IІ-ро място 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 

„ХЛЯБ, ХЛЕБНИ, ТЕСТЕНИ И СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ“ 

По Обособена позиция № 3 – „Хляб, хлебни, тестени и сладкарски изделия“  

всички подадени оферти за обществената поръчка са неподходящи. 
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Участникът ЕТ „ЦВЕТАН ГОРАНОВ-ЦВЕТОГОР” , гр. Враца е отстранен на 

основание чл. 107, т. 3 от ЗОП, тъй като посочените обстоятелства в писмена 

обосновка, представена по реда на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, не могат да бъдат кредитирани 

от комисията като обективни по смисъла на чл. 72, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗОП, поради което 

комисията счита, че участникът не се е обосновал изцяло и не е подкрепил в пълна 

степен твърденията си с надлежни доказателства, съгласно чл. 72, ал. 3, изречение 

последно от ЗОП. Комисията не намира доводи и доказателства свързани с 

благоприятни условия и икономичност при формиране на процента отстъпка. 

Участникът „МЛЕЧЕН РАЙ-2” ООД, гр. София е отстранен на основание чл. 

107, т. 1 от ЗОП, тъй като в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът е представил 

документи с които не отстранява установените от комисията непълноти и 

несъответствия. 

 Участникът „ПАНДА ИП” ЕООД, гр. София е отстранен на основание чл. 107, 

т. 1 от ЗОП, тъй като не е представил ЕЕДОП за Обособена позиция № 3 – „Хляб, 

хлебни, тестени и сладкарски изделия“. 

 

Комисията предлага Обособена позиция № 3 – „Хляб, хлебни, тестени и 

сладкарски изделия“  да бъде прекратена на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП.  

 

На основание чл. 61, т. 7 от ППЗОП комисията предлага следните участници да 

не бъдат класирани: 

 

1. Участник – „АЛЛУР” ООД, гр. София, по Обособена позиция № 1 – 

„Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба“ и по Обособена позиция № 4 – 

„Пресни, преработени и консервирани плодове и зеленчуци“. 

2. Участник – „ПАНДА ИП” ЕООД, гр. София, по Обособена позиция № 1 

– „Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба“. 

3. Участник – „МЛЕЧЕН РАЙ-2” ООД, гр. София, по Обособена позиция 

№ 1 – „Месо, месни продукти, птици, птичи продукти и риба“. 

 

На основание чл. 60, ал. 1, т. 9 от ППЗОП комисията предлага да се сключат 

договори с участниците класирани на първо място за всяка една обособена позиция, а 

именно: 

 

1. За Обособена позиция № 1 – „Месо, месни продукти, птици, птичи 

продукти и риба“ – „ИВ И СИЕ 2010” ЕООД, гр. Враца. 

 

2. За Обособена позиция № 2 – „Мляко, млечни продукти и яйца“ – СД 

„ВОЙНОВ И С-ИЕ”, гр. Монтана. 

 

3. За Обособена позиция № 4 – „Пресни, преработени и консервирани 

плодове и зеленчуци“ – „КАМБА-2000” ООД, гр. Враца. 

 

4. За Обособена позиция № 5 – „Пакетирани храни, мазнини, подправки и 

безалкохолни напитки“ – „КАМБА-2000” ООД, гр. Враца. 
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Комисията приключи своята работа в 10:00 часа на 10.08.2018 година. 

 

 

Настоящият доклад е съставен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, чл. 60, ал. 1 от 

ППЗОП, във връзка с чл. 61 от ППОЗП, на 10.08.2018 година се предава на възложителя 

за утвърждаване на основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1. Списък на участниците присъствали на отварянето на офертите. 

2. Списък на средствата за масово осведомяване присъствали на отварянето на 

офертите. 

 

 

 

 

Комисия в състав: 

 

 

 

Председател:      

     

        

                         Възложител: 

Марио Милов      

  

Членове: 

 

Ваня Могиланска     

 

Христина Рангелова     /Петя Янева Долапчиева/ 
    Зам. –кмет на община Враца 

Д-р Елена Ангелова 

 

ЗвезделинаТодорова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПИСАНО И 

ЗАЛИЧЕНО НА 

ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 

42, АЛ. 5 ОТ 

ЗАКОНА ЗА 

ОБЩЕСТВЕНИТЕ 

ПОРЪЧКИ, ВЪВ 

ВРЪЗКА С ЧЛ. 2 И  

ЧЛ. 4 ОТ ЗАКОНА 

ЗА ЗАЩИТА НА 

ЛИЧНИТЕ ДАННИ. 

ПОДПИСАНО И 

ЗАЛИЧЕНО НА 

ОСНОВАНИЕ 

ЧЛ. 42, АЛ. 5 ОТ 

ЗАКОНА ЗА 

ОБЩЕСТВЕНИТ

Е ПОРЪЧКИ, 

ВЪВ ВРЪЗКА С 

ЧЛ. 2 И  ЧЛ. 4 ОТ 

ЗАКОНА ЗА 

ЗАЩИТА НА 

ЛИЧНИТЕ 

ДАННИ. 

Петя Янева Долапчиева  

Зам. -кмет на община Враца 

За Кмет на Община Враца Съгласно 

Заповед № 1351 от 27.07.2018 година 

           10.08.2018 година 

/дата на утвърждаване на доклада/ 
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 За Кмет на община Враца 

Съгласно Заповед № 1457 от     
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31.08.2017  
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година 


