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ПРОТОКОЛ № 1 
 

 

за отварянето, констатирането на наличието и редовността на офертите и разглеждането на 

документите и информацията в Плик № 1 с критериите за подбор, поставени от 

възложителя, в процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка по реда на Глава 

V от ЗОП - чрез открита процедура с предмет: „Приготвяне и доставка на готова храна 

за деца до 3 години, за деца до 7 г. В детските градини към Община Смолян и за 

потребителите на ДЦДВУ“Звънче“, която обществена поръчка е открита с решение № 

17 от 14.04.2016г., изменено с решение № 24 от 19.07.2016г. на кмета на община 

Смолян, вписани заедно с одобреното обявление в Регистъра на обществените 

поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен 

номер 00092-2016-0010. 

 

Днес, 18.08.2016 г., в 09:00 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж 

на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, в 

изпълнение на заповед № ОП-30/18.08.2016г. на кмета на община Смолян се събра комисия в 

следния състав: 

 

Милена Милкова Хаджиева – ст. юрисконсулт в дирекция ПНО в община Смолян. 

Димитър Данчев Настанлиев – директор на дирекция „ФСДБ”  в община Смолян. 

Мая Бисерова Кисьова – инструктор хранене в Детска кухня към община Смолян. 

Йоланда Анастасова Деянова – гл. експерт в дирекция „ФСДБ”  в община Смолян. 

Борислав Славчев Славчев – външен експерт, притежаващ професионална компетентност, 

свързана с предмета на поръчката.  

  

 На основание §18 от ПЗР към ЗОП (Обн. ДВ. бр. 13 от 16.02.2016 г.) възлагането на 

настоящата обществена поръчка се приключва по досегашния ред, тъй като решението за 

откриване на процедурата е взето до влизането в сила на този закон. Приложими са 

процедурните правила на ЗОП (Обн. ДВ. бр. 28 от 06 Април 2004 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 

79 от 13.10.2015 г., отм. ДВ. бр. 13 от 16.02.2016 г.). 

 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл. 68, ал. 

1-8 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ (отм.). 

Членовете на комисията представиха декларации по чл.35, ал.3 от ЗОП (отм.), които са 

приложени към настоящия протокол. 

 Комисията направи съобразно изготвените регистри за закупена документация за 

участие и подадени оферти следните 

 

 

 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 

mailto:smolyan@abv.bg
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1. Регистрирани предложения – 3 /три/ бр., както следва: 

 

№ 
Наименование  

и данни на участника  

 

Регистрационен 

номер на 

предложението 

 

Дата и час на 

получаване на 

предложението 

1. 

„ВНП ФАСИЛИТИ“ЕООД 

гр. София - 1618, бул. „Братя Бъкстон“ № 40  

тел.: 02/9438411;  факс: 02/9438410; електронна поща: 

officesofia@vnp.bg  

ДЛ004093 

 

26.05.2016г. 

14:19 ч. 

 

2. 

„ДИК“ООД 

Седалище и адрес на управление: - гр. Смолян, 

ул.“Соколица“ №31, адрес за кореспонденция: -гр. Смолян, 

бул.“България“ №3а, тел.: 0887792957; 0888441331; факс: 

0301/86688;0301/64040 електронна поща: 

office1.dik@gmail.com , firmadik@gmail.com 

ДЛ006396 

 

17.08.2016г. 

09:55 ч. 

 

3. 

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА ХРАНИТЕЛНА 

КОМПАНИЯ“ЕООД 

Седалище и адрес на управление: - гр. Смолян, ул. 

„Адалберт Антонов – Малчика“ № 3, адрес за 

кореспонденция: - гр. Смолян, ул. „Родопи“№ 99а,  

тел./факс: 0301/62585,електронна поща: sfc@abv.bg 

ДЛ006419 
17.08.2016г. 

16:06 ч. 

 

2. Подадените предложения са постъпили в срока, определен в обявлението за 

обществена поръчка. 

 

3. Представените пликове са с ненарушена цялост. 

 

4. Присъстващи лица: 

4.1. При отварянето на офертите присъстваше следния представител на участник:  

4.1.1. Михаил Кисов – упълномощен представител на „СПЕЦИАЛИЗИРАНА 

ХРАНИТЕЛНА КОМПАНИЯ“ЕООД. 
4.2. Представители на останалите участници, средствата за масово осведомяване и 

други лица не присъстваха. 

 

5. След като установи легитимацията на представителя на участника и редовността на 

постъпването на офертите комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на документите, 

съдържащи се в предложенията на участниците. Офертите се отваряха по реда на 

постъпването им в деловодството на общината, като за всяка от тях се изпълниха следващите 

действия: Комисията провери за наличието на три отделни запечатани плика, като такива се 

установиха в офертата. Трима от членовете на комисията положиха подписите си на плика с 

предлагана цена – плик № 3, респективно в изпълнение разпоредбата на чл.68, ал.4 от ЗОП 

(отм.) беше предложено на присъстващия представител на участник да парафира плика с 

цената на останалите участници, което право беше използвано, след което същият беше 

прибран на съхранение. Отвори се плик № 2, след което трима от членовете на комисията 

подписаха всички документи, съдържащи се в него, респективно в изпълнение разпоредбата 

на чл.68, ал.5 от ЗОП (отм.) беше предложено на присъстващия представител на участник да 

парафира документите в плика с предложението за изпълнение на поръчката на останалите 

участници, но същият не пожела да се възползва от предоставената възможност след което 

същите бяха прибрани на съхранение. Комисията след това отвори плик № 1 и оповести 

документите и информацията, които той съдържа, като подробно сравни и обяви на глас 

mailto:officesofia@vnp.bg
mailto:office1.dik@gmail.com
mailto:firmadik@gmail.com
mailto:sfc@abv.bg


                                       

3 

съответствието на списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП(отм.)  със съдържанието на офертата, 

като се установи несъответствие между списъка на документите и информацията и 

действителното съдържание на офертата със съдържанието на офертата на следните 

участници: 

- „ВНП ФАСИЛИТИ“ЕООД - в списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП(отм.) се установи 

запис за наличие на документ за внесена гаранция за участие в оригинал, но такъв не беше 

установен в офертата на участника.  

- „ДИК“ООД - в списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП(отм.) се установи запис за наличие 

на документ за внесена гаранция за участие - копие, но такъв не беше установен в офертата на 

участника.  

Не бяха направени възражения във връзка проведеното публично заседание от работата 

на комисията. 

След извършването на описаните действия за всяка оферта и установяването на 

гореизложените факти и обстоятелства, комисията освободи присъстващите представители на 

участниците и продължи работата си в закрито заседание. 

  

 

6. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА В ПЛИК № 1 ЗА 

СЪОТВЕТСТВИЕ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

 

 

1. 

Наличието и редовността на представените от участника „ВНП ФАСИЛИТИ“ЕООД 

документи и информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 

нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

 Участникът не е представил документ за гаранция за участие – заверено от 

участника копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума 

или оригинал на банкова гаранция. Съгласно изискванията на възложителя за 

подбор, закрепени в т.6 от раздел ІII.2.1 от обявлението за обществената поръчка и 

т.8.6 на раздел III „Указания за подготовка на офертата” от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за обществената поръчка, съдържанието на Плик № 1 „Документи 

за подбор“ от офертата на участника включва представяне на документ за гаранция 

за участие – заверено от участника копие от документа за внесена гаранция под 

формата на парична сума или оригинал на банкова гаранция, като в раздел ІІІ.1.1 от 

обявлението за обществената поръчка и т.1 от раздел IV „Гаранции” от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна 

част от документацията за обществената поръчка, възложителят изрично е посочил 

размера на гаранцията за участие – 20 000.00 лева /словом двадесет хиляди лева/ и 

съществените условия, на които трябва да отговаря. В офертата на участника 

систематично сред документите за подбор не е налице представяне на гаранция за 

участие под каквато и да била форма. 

 Участникът не е представил Списък на лицата /собствени или наети/, включително 

тези отговарящи за контрола на качеството, които участникът ще използва за 

изпълнение на поръчката, съдържащ данни за техните образование, професионална 

квалификация и професионален опит, изготвен съгласно образец № 11. 

Систематично сред документите на участника на стр. 16-17 е наличен списък на 

лицата /собствени или наети, които участникът ще използва за изпълнение на 

поръчката, но при попълването му участникът не е спазил утвърдения от 

възложителя образец, в резултат на което липсват изискуемите данни относно 

образование и професионална квалификация на предвидените за изпълнението на 

поръчката лица.  

Съгласно минималните технически изисквания за допустимост, закрепени от 
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възложителя в т.2  на раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2.2.  на 

раздел II „Специфични изисквания към участниците” от Изискванията към участниците 

и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие 

в обществената поръчка, за изпълнението на поръчката участникът трябва да разполага 

с екип, чрез който да осъществи дейностите по настоящата поръчка, включително лице, 

одитиращо процеса на съхранение и приготвяне на храната и хранителните продукти, 

вложени в нея, както следва: - 1 гл. готвач; 1 технолог, който да отговаря на следните 

изисквания: – Да притежава диплома за завършено висше образование в областта на 

хранителните технологии или еквивалентни и да притежава минимум 3 години 

професионален опит и 1 шофьор на МПС за доставка на готовата храна, което 

изискване се доказва със Списък на лицата /собствени или наети/, включително тези 

отговарящи за контрола на качеството, които участникът ще използва за изпълнение на 

поръчката, съдържащ данни за техните образование, професионална квалификация и 

професионален опит, изготвен съгласно образец № 11. В представения от участника 

Списък на лицата /собствени или наети/, които участникът ще използва за изпълнение 

на поръчката, за предвидените за изпълнението на поръчката лица, липсват данни 

относно дипломите за завършено образование на лицата, включително номер на 

документа, дата на издаване и данни за издателя му – учебно заведение/организация, 

образователна степен, както и данни относно наличие на свидетелство за управление на 

МПС, номер и дата на издаване и съответната категория.  

Всички останали изискуеми документи, с изключение на посочения по-горе, са 

представени, като същите са редовни. 

 

 

2. 

Наличието и редовността на представените от участника „ДИК“ООД документи и 

информация в плик № 1, както и липсващите документи или констатирани 

нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя са, както следва: 

 Участникът не е представил документ за гаранция за участие – заверено от 

участника копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума 

или оригинал на банкова гаранция. Съгласно изискванията на възложителя за 

подбор, закрепени в т.6 от раздел ІII.2.1 от обявлението за обществената поръчка и 

т.8.6 на раздел III „Указания за подготовка на офертата” от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за обществената поръчка, съдържанието на Плик № 1 „Документи 

за подбор“ от офертата на участника включва представяне на документ за гаранция 

за участие – заверено от участника копие от документа за внесена гаранция под 

формата на парична сума или оригинал на банкова гаранция, като в раздел ІІІ.1.1 от 

обявлението за обществената поръчка и т.1 от раздел IV „Гаранции” от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна 

част от документацията за обществената поръчка, възложителят изрично е посочил 

размера на гаранцията за участие – 20 000.00 лева /словом двадесет хиляди лева/ и 

съществените условия, на които трябва да отговаря. В офертата на участника 

систематично сред документите за подбор не е налице представяне на гаранция за 

участие под каквато и да била форма. 

Всички останали изискуеми документи, с изключение на посочените по-горе, са 

представени, като същите са редовни. 

 

 

3. 

Наличието и редовността на представените от участника „СПЕЦИАЛИЗИРАНА 

ХРАНИТЕЛНА КОМПАНИЯ“ЕООД документи и информация в плик № 1, както и 

липсващите документи или констатирани нередовности и несъответствия с изисквания 

на възложителя са, както следва: 

В документите и информацията на участника „СПЕЦИАЛИЗИРАНА ХРАНИТЕЛНА 

КОМПАНИЯ“ЕООД, съдържащи се в плик № 1, не са налице липси и несъответствия 



                                       

5 

с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор в 

плик № 1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-12 от раздел III.2.1. от обявлението за 

обществената поръчка и т. 8.1-8.12 от раздел III „Указания за подготовка на офертата“ 

от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна 

част от документацията за обществената поръчка, и същите са редовни.  

Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за 

допустимост, закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т. 2 

на раздел II „Специфични изисквания към участниците от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 

документацията за участие в обществената поръчка. 

 

 

Въз основа на направените констатации комисията единодушно 

 

 

Р Е Ш И : 
  

1. Участникът „ВНП ФАСИЛИТИ“ЕООД следва да представи допълнително 

следните документи: 

 Документ за гаранция за участие - оригинал на банкова гаранция за участие или копие от 

документа за внесена гаранция за участие под формата на парична сума, съгласно 

изисквания на възложителя, закрепени в раздел ІІІ.1.1 от обявлението за обществената 

поръчка и раздел IV „Гаранции” от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка. 

 Списък на лицата /собствени или наети/, включително тези отговарящи за контрола на 

качеството, които участникът ще използва за изпълнение на поръчката, съдържащ данни за 

техните образование, професионална квалификация и професионален опит, изготвен 

съгласно образец № 11, удостоверяващ съответствието на участника с минималните 

технически изисквания за допустимост, закрепени от възложителя в т.2  на раздел ІII.2.3 от 

обявлението за обществената поръчка и т.2.2.  на раздел II „Специфични изисквания към 

участниците” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, 

неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка. 

2. Участникът „ДИК“ООД следва да представи допълнително следните документи: 

 Документ за гаранция за участие - оригинал на банкова гаранция за участие или копие от 

документа за внесена гаранция за участие под формата на парична сума, съгласно 

изисквания на възложителя, закрепени в раздел ІІІ.1.1 от обявлението за обществената 

поръчка и раздел IV „Гаранции” от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка. 

 3. Уведомява участниците „ВНП ФАСИЛИТИ“ЕООД и „ДИК“ООД, че съгласно 

чл.68, ал.9 от ЗОП (отм.) срокът за представяне на документите по предходните точки 1 и 2 е 5 

/пет/ работни дни,  считани от датата на получаване на настоящия протокол, като всеки 

участник може в съответствие с изискванията на възложителя да замени представени 

документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от 

възложителя критерии за подбор. 

 

 4. На основание чл.68, ал.7 от ЗОП (отм.) приема представените от участника 

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА ХРАНИТЕЛНА КОМПАНИЯ“ЕООД документи и информация в 

плик № 1 за налични и редовни, в съответствие с предварително обявените условия на 

възложителя, поради което не определя срок за представяне на допълнителни документи и 

информация. 
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5. Възлага на председателя на комисията – Милена Хаджиева, изпращането на 

настоящия протокол на участниците в деня на публикуването му в профила на купувача. 

 

 

Настоящият протокол е технически съставен на 05.10.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

 

положен подпис 

………………… 

М. Хаджиева 

 

положен подпис 

………………… 

Д. Настанлиев 

 

положен подпис 

………………… 

М. Кисьова 

 

положен подпис 

………………… 

Й. Деянова 

 

положен подпис 

………...………… 

Б. Славчев 

 


