
ПРОТОКОЛ № 2 
 

 

за разглеждането и констатиране на наличието и редовността на офертите, подадени от 
участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка за „ДОСТАВКА” по 
смисъла на чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП с наименование: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКИ НА 
ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО 
ХРАНЕНЕ" ЕООД”, която обществена поръчка е открита с Решение № 1 от 28.03.2016 г., 
обявлението за която обществена поръчка е вписано в Регистъра на обществените 
поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 
01460-2016-0001 

 

Днес, 22.06.2016 г. в 11:00 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 № 55 от 09.05.2016 г. управителя на "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО 
ХРАНЕНЕ" ЕООД се събра комисия в състав: 

 

 Председател:    Василка Мирчева-Паева – гл. счетоводител; 
 Членове:     Ема Шопова – оперативен счетоводител; 
       Мария Стратева – калкулант;  
       Методи Гатешки – финансов контрольор; 

   Виктор Монев – прваоспособен юрист; 
 

 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.). 

 1. Участници, на които е указано допълнително представяне на документи - 3 /трима/. 
 
 2. Участници, представили допълнително документи – 3 /трима/, както следва: 
 2.1. „РАДИАНА” ЕООД  
 2.2. „МИРА ФУУД” ЕООД 
 2.3. „ОПИТНА СТАНЦИЯ ЗА ЖИВОТНОВЪДСТВО И ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ДЪРЖАВНО 
ПРЕДПРИЯТИЕ 

3. Допълнително представените документи са постъпили в определения срок от 5 /пет/ 
работни дни, считани от датата на получаване на предходния протокол. 



4. След вече направените и протоколирани констатации по отношение наличието и 
редовността на представените от участниците документи в плик № 1 - „Документи за подбор” 
и изтичане на срока за представяне на допълнителни документи, комисията пристъпи към 
проверка на съответствието на документите в плик № 1, включително допълнително 
представените, с изискванията за подбор, поставени от възложителя. 

 
5. Наличието и редовността на представените от участниците документи в плик № 1 - 

„Документи за подбор”, включително допълнително представените, и съответствието с 
минималните изисквания за допустимост са, както следва, по обособени позиции: 
 

 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1   

ДОСТАВКА НА ПАКЕТАЖ, ВАРИВА, ЯЙЦА И КОНСЕРВИ 
 

 

 

1. 

От участника „РАДИАНА” ЕООД 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 „ Указание 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. 
 

 

2. 

От участника „МИРА ФУУД” ЕООД 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 
„Указание 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. 

 

 
3. 

От участника „БРАДЪРС КОМЕРС” ООД 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 
„Указание 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. 



 

 
4. 

От участника „МИНЧЕВ - 64” ЕООД 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 
„Указание 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. 
 

 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2   

ДОСТАВКА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ 
 

 

 

1. 

От участника „ОПИТНА СТАНЦИЯ ЗА ЖИВОТНОВЪДСТВО И ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – 
ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 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 „ Указание 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. 

 

 

2. 

От участника „РАДИАНА” ЕООД 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 „ Указание 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. 

 

 

3. 

От участника „МИРА ФУУД” ЕООД 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 
„Указание 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. 

 

 

4. 

От участника „БРАДЪРС КОМЕРС” ООД 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 
„Указание 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. 

 

 
5. 

От участника „МИНЧЕВ - 64” ЕООД 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 
„Указание 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. 

 
 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3  
ДОСТАВКА НА ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ И БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ 

 
 

 
1. 

Комисията установи, че в указания срок участника „МИРА ФУУД” ЕООД е 
представил следните документи, а именно: 
• Посочване на видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на 

подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на 
обществената поръчка, и предвидените подизпълнители - по образец съгласно 
приложение № 4. 

• 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, позовавайки се на чл. 59, ал. 6 от ЗОП във връзка 
с чл. 16г от ЗОП. Комисията, счита за основателни мотивите на участника за 
непредставяне да изискания документ на този етап. 

• Участникът е представил разяснения за обстоятелството, дали ще изпълни предмета 
на обособената позиция със собствено производство или ще използва собствен 
ресурс. По отношение на разясненията представени от участника комисията 
установи следното: В представеното разяснение с Вх. № 48/21.06.2016 г., 



участникът декларира, че може да изпълни изцяло предмета по обособената позиция 
със собствен ресурс, като по никакъв начин участникът не е посочил, че ще изпълни 
предмета на обособената позиция със собствено производство. Съгласно чл.16г, ал.7 
от ЗОП кандидатът или участникът, който е специализирано предприятие или 
кооперация на хора с увреждания, посочва в заявлението или в офертата си номера, 
под който е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на 
хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или 
информация относно регистрация в еквивалентен регистър на държава - членка на 
Европейския съюз. В случаите, когато кандидат или участник се ползва от 
предимствата, предоставени от разпоредбата на чл.16г, за предприятия и 
кооперации на хора с увреждания трябва да докаже, че може да изпълни 80 на сто от 
нейния предмет със собствено производство или ресурс. При невъзможност за 
самостоятелно изпълнение в този обем той може да ползва подизпълнители или да 
се позовава на ресурсите на трети лица, при условие че и те са специализирани 
предприятия или кооперации на хора с увреждания. Участникът е представил и 
декларация чл.16г, ал.7 и ал.10 от ЗОП и е декларирал, че ще изпълни 80% предмета 
по обособената позиция със собствен ресурс. Списъкът по чл.30 от Закона за 
интеграция на хората с увреждания, съгласно който поръчката за настоящата 
обособена позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия 
или кооперации на хора с увреждания се отнася за произвежданите и доставяни 
стоки. Тъй като предметът на поръчката е доставка на стоки, за да може да участва в 
нея специализираното предприятие или кооперация следва да може да я изпълни 80 
на сто със собствено производство или да привлича други производители 
специализирани предприятия или кооперации, съгласно чл.16г, ал.10 ЗОП, 
следователно в настоящия случай, участникът, за да ползва предимство, като 
предприятие на хора с увреждания, следва да декларира и при необходимост да 
докаже, че ще изпълни 80 % от същата със собствено производство или ще ползва 
подизпълнители, което не е направено. Според Закона за интеграция на хората с 
увреждания, интеграцията се осъществява чрез осигуряване на трудова заетост. В 
чл.28 от ЗИХУ е посочено, че специализирани предприятия и кооперации на хора с 
увреждания са тези, които отговарят на условията, да произвеждат стоки или 
извършват услуги. За да е специализирано дружеството и да се възползва от 
специални или привилегировани права, трябва да отговаря на условието да 
произвежда стоки или извършва услуги. В настоящият случай, релевантна е 
връзката между производството и доставката на стоки, за да се възползва 
дружеството жалбоподател от привилегировани права по ЗОП, т.е. 
специализираното предприятие трябва да произвежда доставените от него стоки. 
Поради което, комисията приема, че за този участник не са налице условията 
на чл.16 г, ал.2 ЗОП и офертата следва да се разгледа на общо основание и при 
равни условия с другите участници по обособената позиция.  

С оглед гореизложеното, комисията установи наличието и редовността на 
представените от участника „МИРА ФУУД” 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 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 /380 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. 

 

 
2. 

Наличието и редовността на представените от участника „АСЕНОВ” 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 „АСЕНОВ” ЕООД, съдържащи се в плик 
№ 1, не са налице липси и несъответствия 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 „ Указание 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. 

 

 
3. 

Наличието и редовността на представените от участника „МИНЧЕВ - 64” 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 „МИНЧЕВ - 64” ЕООД, съдържащи се в 
плик № 1, не са налице липси и несъответствия 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 „ Указание 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. 

 



 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4  

ДОСТАВКА НА ПРЕРАБОТЕНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ  
 

 
 

1. 
Комисията установи, че в указания срок участника „МИРА ФУУД” ЕООД е 
представил следните документи, а именно: 
• Посочване на видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на 

подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на 
обществената поръчка, и предвидените подизпълнители - по образец съгласно 
приложение № 4. 

• 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, позовавайки се на чл. 59, ал. 6 от ЗОП във връзка 
с чл. 16г от ЗОП. Комисията, счита за основателни мотивите на участника за 
непредставяне да изискания документ на този етап. 

• Участникът е представил разяснения за обстоятелството, дали ще изпълни предмета 
на обособената позиция със собствено производство или ще използва собствен 
ресурс. По отношение на разясненията представени от участника комисията 
установи следното: В представеното разяснение с Вх. № 48/21.06.2016 г., 
участникът декларира, че може да изпълни изцяло предмета по обособената позиция 
със собствен ресурс, като по никакъв начин участникът не е посочил, че ще изпълни 
предмета на обособената позиция със собствено производство. Съгласно чл.16г, ал.7 
от ЗОП кандидатът или участникът, който е специализирано предприятие или 
кооперация на хора с увреждания, посочва в заявлението или в офертата си номера, 
под който е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на 
хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или 
информация относно регистрация в еквивалентен регистър на държава - членка на 
Европейския съюз. В случаите, когато кандидат или участник се ползва от 
предимствата, предоставени от разпоредбата на чл.16г, за предприятия и 
кооперации на хора с увреждания трябва да докаже, че може да изпълни 80 на сто от 
нейния предмет със собствено производство или ресурс. При невъзможност за 
самостоятелно изпълнение в този обем той може да ползва подизпълнители или да 
се позовава на ресурсите на трети лица, при условие че и те са специализирани 
предприятия или кооперации на хора с увреждания. Участникът е представил и 
декларация чл.16г, ал.7 и ал.10 от ЗОП и е декларирал, че ще изпълни 80% предмета 
по обособената позиция със собствен ресурс. Списъкът по чл.30 от Закона за 
интеграция на хората с увреждания, съгласно който поръчката за настоящата 
обособена позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия 
или кооперации на хора с увреждания се отнася за произвежданите и доставяни 
стоки. Тъй като предметът на поръчката е доставка на стоки, за да може да участва в 
нея специализираното предприятие или кооперация следва да може да я изпълни 80 
на сто със собствено производство или да привлича други производители 
специализирани предприятия или кооперации, съгласно чл.16г, ал.10 ЗОП, 
следователно в настоящия случай, участникът, за да ползва предимство, като 
предприятие на хора с увреждания, следва да декларира и при необходимост да 
докаже, че ще изпълни 80 % от същата със собствено производство или ще ползва 
подизпълнители, което не е направено. Според Закона за интеграция на хората с 
увреждания, интеграцията се осъществява чрез осигуряване на трудова заетост. В 
чл.28 от ЗИХУ е посочено, че специализирани предприятия и кооперации на хора с 



увреждания са тези, които отговарят на условията, да произвеждат стоки или 
извършват услуги. За да е специализирано дружеството и да се възползва от 
специални или привилегировани права, трябва да отговаря на условието да 
произвежда стоки или извършва услуги. В настоящият случай, релевантна е 
връзката между производството и доставката на стоки, за да се възползва 
дружеството жалбоподател от привилегировани права по ЗОП, т.е. 
специализираното предприятие трябва да произвежда доставените от него стоки. 
Поради което, комисията приема, че за този участник не са налице условията 
на чл.16 г, ал.2 ЗОП и офертата следва да се разгледа на общо основание и при 
равни условия с другите участници по обособената позиция.  

С оглед гореизложеното, комисията установи наличието и редовността на 
представените от участника „МИРА ФУУД” 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 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 /180 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. 

 

 
2. 

Наличието и редовността на представените от участника „БРАДЪРС КОМЕРС” ООД 
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 „БРАДЪРС КОМЕРС” ООД, 
съдържащи се в плик № 1, не са налице липси и несъответствия 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 „ Указание 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. 
 

 
3. 

Наличието и редовността на представените от участника „МИНЧЕВ - 64” 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 „МИНЧЕВ - 64” ЕООД, съдържащи се в 
плик № 1, не са налице липси и несъответствия 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 „ Указание 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 подадените оферти и извършените анализи и констатации 
комисията единодушно и без особено мнение на членове от комисията 

 
 
 

Р Е Ш И: 

 
I. Преди да допусне участниците, по обособени позиция, до разглеждане на 

документите в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, следва да укаже на 
участниците по обособени позиции № 3 и 4 следното:  

I. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 - ДОСТАВКА НА ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ И 
БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ 

1. Участникът „МИРА ФУУД” ЕООД следва да представи допълнително следните 
документи: 

• Документ за гаранция за участие – заверено от участника копие от документа за внесена 
гаранция под формата на парична сума или оригинал на банкова гаранция. 
 

2. На основание чл.68, ал.7 от ЗОП приема представените от участника „АСЕНОВ” 
ООД 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. 

 



3. На основание чл.68, ал.7 от ЗОП приема представените от участника „МИНЧЕВ - 
64” 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. 

 
4. Уведомява участника „МИРА ФУУД” ЕООД, че на основание чл. 68, ал.9 от ЗОП 

срокът за представяне на документите по предходната точка 1 е 5 /пет/ работни дни, считани 
от датата на получаване на настоящия протокол, като участникът 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. 

II. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 - ДОСТАВКА НА ПРЕРАБОТЕНИ ПЛОДОВЕ 
И ЗЕЛЕНЧУЦИ  

1. Участникът „МИРА ФУУД” ЕООД следва да представи допълнително следните 
документи: 

• Документ за гаранция за участие – заверено от участника копие от документа за внесена 
гаранция под формата на парична сума или оригинал на банкова гаранция. 
 

2. На основание чл.68, ал.7 от ЗОП приема представените от участника „БРАДЪРС 
КОМЕРС” ООД 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. 

 
3. На основание чл.68, ал.7 от ЗОП приема представените от участника „МИНЧЕВ - 

64” 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. 

 
4. Уведомява участника „МИРА ФУУД” ЕООД, че на основание чл. 68, ал.9 от ЗОП 

срокът за представяне на документите по предходната точка 1 е 5 /пет/ работни дни, считани 
от датата на получаване на настоящия протокол, като участникът 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. 

II. В изпълнение на чл. 68, ал. 8 копие от настоящия протокол се изпраща на 
всички участници в процедурата в деня на публикуването му в профила на купувача. 

 

Настоящият протокол е технически съставен на 23.06.2016 г. 

 
Членове: 

 
 
………………… 
В. Мирчева-Паева 

 
 

………………… 
В. Монев  

 
 

………………… 
М. Гатешки  

 
 

…………………
М. Стратева                 

 
 

………………… 
Е. Шопова 

 


