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ПРЕПИС! 

 

П Р О Т О К О Л  № 1 

 
Днес, 23.11.2015 год., комисия, назначена със Заповед № РД-08-888/23.11.2015 год. на 

Кмета на Община Айтос за провеждане на процедура по определяне на изпълнител на обществена 

поръчка с предмет: „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на „ОЦСЗУ” при 

Община Айтос по обособени позиции, както следва: Позиция  №1 ”Хляб и тестени изделия”; 

Позиция № 2 „Месо, месни продукти, риба, мляко и млечни продукти”; Позиция № 3 „Пресни 

плодове и зеленчуци”; Позиция № 4 „Зеленчукови и плодови консерви, замразени зеленчуци”, 

Позиция № 5 „Различни хранителни продукти”, в състав: Председател: Росица Димитрова – 

Ръководител на „ОЦСЗУ” при Община Айтос и Членове: 1/ Галина Карчева - Счетоводител към 

„ОЦСЗУ” при Община Айтос;  2/ Таня Колева – Калкулант към „ОЦСЗУ” при Община Айтос; 3/ 

адв. Ивайла Гаджерукова–юрист, външен експерт и 4/ Бистра Костова – Домакин към „ОЦСЗУ” 

при Община Айтос;, проведе заседание в сградата на Община Айтос, гр. Айтос, ул. „Цар 

Освободител” № 3. 

Комисията започна работа в 10:00 часа. 

Всички членове на комисията подписаха Декларация по реда на чл.35 от Закона за 

обществените поръчки. Декларациите съставляват неразделна част от настоящия протокол. 

В залата, където заседава комисията бяха поканени всички представители на кандидатите, 
подали оферти за участие в процедурата и за двете позиции. Председателят обяви състава на 

комисията и нейните задачи. След това на кандидатите бяха обяснени, в съответствие със 

законовите разпоредби и указанията на възложителя, реда и начина, по който ще протече 

заседанието на комисията.  

При работата на комисията присъстваха следните представители на дружествата – 

кандидати: 1/ Диана Мерсинкова – представител на „Десий” ЕООД и 2/ Донка Христова – 

Представител на „Чикън груп” ООД. Лицата, присъстващи на работа на комисията се легитимираха 
пред комисията с лична карта. Лицата, присъстващи на работа на комисията се вписаха в 

присъствен списък – неразделна част от настоящия протокол.  

 

I.Отваряне на пликовете с офертите на кандидатите: 
 

Оферта № 1, вх. № 92-Ф-1171/19.11.2015 год. е подадена в 10:52 часа от „Петров ЕВГ” 

ЕООД, ЕИК 200423333, със седалище и адрес на управление в гр. Айтос, ул. „Карнеги” № 3, 

представлявано от Управителя – Евгени Георгиев Петров. Офертата е подадена в запечатан, 

непрозрачен плик, оформен съгласно изискванията на възложителя. След отваряне на големия плик 

Беше установено, че той съдържа 7 (седем) отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, 
както следва: Плик № 1 с надпис "Документи за подбор" – 1 брой, Плик № 2 с надпис 
"Предложение за изпълнение на поръчката" – 3 броя с посочване на съответната позиция и Плик № 

3 с надпис "Предлагана цена" - 3 броя с посочване на съответната позиция.  

Беше установено, че участникът е подал оферта за следните позиции: Позиция № 2 

„Месо, месни продукти, риба, мляко и млечни продукти”; Позиция № 4 „Зеленчукови и 

плодови консерви, замразени зеленчуци”, Позиция № 5 „Различни хранителни продукти”. 

Трима члена на комисията и представител на другите кандидати подписаха Пликове № 3, 

без същите да бъдат отваряни. Комисията пристъпи към отваряне на Пликове № 2, като трима 

членове на комисията и един представител на кандидатите подписаха всички документите, които се 

съдържат в тях. След това комисията пристъпи към отварянето на Плик № 1, като документите 
съдържащи се в него бяха оповестени публично пред всички. Към офертата са приложени следните 
документи:  
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А. Плик № 1 

1. Оферта; 
2. Опис на документите, съдържащи се в офертата; 

3. Удостоверение за Актуално правно състояние; 

4. Копие от карта за регистрация по ДДС; 

5. Удостоверение за регистрация на обект със странична, локална и ограничена 

дейност, с преобладаваща търговия на дребно с храни с животински и/или 

неживотински произход  № 36/28.07.2011 год. по реда на чл. 12 от ЗХ; 

6. Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 22/07.06.2011 год., том 

III, рег. № 2445, дело № 361/2011 год.; 

7. Списък на транспортните средства; 

8. Удостоверение за регистрация на транспортно средство – 2 броя; 

9. Декларация за възможност за изпълнение на поръчката; 

10. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП; 

11. Декларация по чл.55, ал.7 от ЗОП; 

12. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за участие на подизпълнител; 

13. Декларация за спазване условията на поръчката; 

14. Декларация за приемане условията в проекта на договора; 

15. Административни сведения; 

16. Платежно нареждане за внесена гаранция – 3 броя; 

Б. Пликове № 2 

Плик № 2 за Позиция № 2 „Месо, месни продукти, риба, мляко и млечни 

продукти”. 

1. Техническо предложение; 

2. Свидетелство за регистрация на МПС – 2 броя; 

3. Договори за наем на МПС – 2 броя; 

4. График; 

5. Бюлетин на САПИ. 

Плик № 2 за Позиция № 4 „Зеленчукови и плодови консерви, замразени 

зеленчуци”. 

1. Техническо предложение; 

2. Свидетелство за регистрация на МПС – 2 броя; 

3. Договори за наем на МПС – 2 броя; 

4. График; 

5. Бюлетин на САПИ. 

Плик № 2 за Позиция № 5 „Различни хранителни продукти”. 

 

6. Техническо предложение; 

7. Свидетелство за регистрация на МПС – 2 броя; 

8. Договори за наем на МПС – 2 броя; 

9. График; 

10. Бюлетин на САПИ. 

В. Пликове № 3 – 3 броя, остават неразпечатани. 

 

Оферта № 2, вх. № 92-Ф-1176/20.11.2015 год. е подадена в 10:17 часа от „ИВ Трейд” 

ООД, ЕИК 102182129, със седалище и адрес на управление в гр. Бургас, ул. „Александър Велики” 

№ 3А, представлявано от Управителя – Виолета Атанасова Вълкова. Офертата е подадена в 

запечатан, непрозрачен плик, оформен съгласно изискванията на възложителя. След отваряне на 

големия плик Беше установено, че той съдържа 11 (единадесет) отделни запечатани непрозрачни и 

надписани плика, както следва: Плик № 1 с надпис "Документи за подбор" – 1 брой, Плик № 2 с 
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надпис "Предложение за изпълнение на поръчката" – 5 броя с посочване на съответната позиция и 

Плик № 3 с надпис "Предлагана цена" - 5 броя с посочване на съответната позиция.  

Беше установено, че участникът е подал оферта за следните позиции: Позиция  №1 

”Хляб и тестени изделия”; Позиция № 2 „Месо, месни продукти, риба, мляко и млечни 

продукти”; Позиция № 3 „Пресни плодове и зеленчуци”; Позиция № 4 „Зеленчукови и 

плодови консерви, замразени зеленчуци”, Позиция № 5 „Различни хранителни продукти”. 

Трима члена на комисията и представител на другите кандидати подписаха Пликове № 3, 

без същите да бъдат отваряни. Комисията пристъпи към отваряне на Пликове № 2, като трима 

членове на комисията и един представител на кандидатите подписаха всички документите, които се 

съдържат в тях. След това комисията пристъпи към отварянето на Плик № 1, като документите 

съдържащи се в него бяха оповестени публично пред всички.  Към офертата са приложени 

следните документи:  

А. Плик № 1 

1. Опис на документите, съдържащи се в офертата; 

2. Оферта;  
3. Копие от карта за Булстат;  
4. Копие от карта за регистрация по ДДС; 

5. Удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни № 168/11.03.2014 год. 

по реда на чл. 12 от ЗХ; 

6. Удостоверение за регистрация на обект за производство на храни  № 771/24.09.2010 

год. по реда на чл. 12 от ЗХ; 

7. Договор за отдаване под наем на общинска собственост №344/30.12.2013 г. с 
община Приморско; 

8. Договор за отдаване под наем от 26.02.2014 г. с ПК „Наркоп”- Бургас; 

9. Декларация за използваните транспортни средства; 

10. Удостоверение за регистрация на транспортно средство – 4 броя; 

11. Декларация за възможност за изпълнение на поръчката; 

12. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП; 

13. Декларация по чл.55, ал.7 от ЗОП; 

14. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за участие на подизпълнител; 

15. Декларация за спазване условията на поръчката; 

16. Декларация за приемане условията в проекта на договора; 

17. Административни сведения; 

18. Платежно нареждане за внесена гаранция за 5 позиции 

Б. Пликове № 2 за Позиция № 1” Хляб и тестени изделия”. 

1. Техническо предложение; 

2. График; 

3. Свидетелство за регистрация на МПС – 4 броя; 

4. Списък на хранителните продукти, предмет на бюлетина на „САПИ” 

Плик № 2 за Позиция № 2 „Месо, месни продукти, риба, мляко и млечни 

продукти”. 

1. Техническо предложение; 

2. График; 

3. Свидетелство за регистрация на МПС – 4 броя; 

4. Списък на хранителните продукти, предмет на бюлетина на „САПИ” 

Плик № 2 за Позиция № 3 „Пресни плодове и зеленчуци”. 

1. Техническо предложение; 

2. График; 

3. Свидетелство за регистрация на МПС – 4 броя; 

4. Списък на хранителните продукти, предмет на бюлетина на „САПИ” 
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Плик № 2 за Позиция № 4 „Зеленчукови и плодови консерви, замразени 

зеленчуци”. 

1. Техническо предложение; 

2. График; 

3. Свидетелство за регистрация на МПС – 4 броя; 

4. Списък на хранителните продукти, предмет на бюлетина на „САПИ” 

Плик № 2 за Позиция № 5 „Различни хранителни продукти”. 

1. Техническо предложение; 

2. График; 

3. Свидетелство за регистрация на МПС – 4 броя; 

4. Списък на хранителните продукти, предмет на бюлетина на „САПИ” 

В. Пликове № 3 – 5 броя, остават неразпечатани. 

 

Оферта № 3, вх. № 92-Ф-1178/20.11.2015 год. е подадена в 10:50 часа от „Чикън Груп” 

ООД, ЕИК 102701983, със седалище и адрес на управление в гр. Бургас, ул. „Цар Симеон - I” № 

111, вх.2, ет.7, представлявано от Управителя – Красимир Божков Божков. Офертата е подадена в 

запечатан, непрозрачен плик, оформен съгласно изискванията на възложителя. След отваряне на 

големия плик Беше установено, че той съдържа 3 (три) отделни запечатани непрозрачни и 

надписани плика, както следва: Плик № 1 с надпис "Документи за подбор" – 1 брой, Плик № 2 с 
надпис "Предложение за изпълнение на поръчката" – 1 брой с посочване на съответната позиция и 

Плик № 3 с надпис "Предлагана цена" - 1 брой с посочване на съответната позиция.  

Беше установено, че участникът е подал оферта за следните позиции: Позиция № 2 

„Месо, месни продукти, риба, мляко и млечни продукти”. 

Трима члена на комисията и представител на другите кандидати подписаха Плик № 3, без 
същият да бъде отварян. Комисията пристъпи към отваряне на Плик № 2, като трима членове на 
комисията и един представител на кандидатите подписаха всички документите, които се съдържат 
в него. След това комисията пристъпи към отварянето на Плик № 1, като документите съдържащи 

се в него бяха оповестени публично пред всички.  Към офертата са приложени следните документи:  

А. Плик № 1 

1. Оферта; 
2. Опис на документите, съдържащи се в офертата; 

3. Удостоверение за Актуално правно състояние; 

4. Копие от карта за регистрация по ДДС; 

5. Копие от карта за Булстат; 
6. Пълномощно; 

7. Платежно нареждане за внесена гаранция; 

8. Удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни  № 171/17.03.2014 год. 

по реда на чл. 12 от ЗХ; 

9. Удостоверение за регистрация на обект за производство на храни  № 

144/31.07.2013 год. по реда на чл. 12 от ЗХ; 

10. Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 664/26.08.2003 год.; 

11. Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж – 2 броя; 

12. Сертификат за ISO 9001:2008; 

13. Сертификат за ISO 22000:2006; 

14. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП; 

15. Декларация по чл.55, ал.7 от ЗОП; 

16. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за участие на подизпълнител; 

17. Декларация за спазване условията на поръчката; 

18. Декларация за приемане условията в проекта на договора; 

19. Декларация за възможност за изпълнение на поръчката; 
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20. Списък на транспортните средства; 

21. Удостоверение за регистрация на транспортно средство – 2 броя; 

22. Списък на изпълнение договори; 

23. Удостоверение – 3 броя; 

24. Административни сведения; 

Б. Плик № 2 

Плик № 2 за Позиция № 2 „Месо, месни продукти, риба, мляко и млечни 

продукти”. 

1. Техническо предложение; 

2. Свидетелство за регистрация на МПС – 2 броя; 

3. График; 

4. Бюлетин на САПИ. 

В. Плик № 3 – 1 брой, остава неразпечатани. 

 

Оферта № 4, вх. № 92-Ф-1179/20.11.2015 год. е подадена в 13:11 часа от „Камбуров-1” 

ЕООД, ЕИК 200871710, със седалище и адрес на управление в гр. Айтос, ул. „Хаджи Димитър” 

бл.24, вх.1, ет.5, ап.14, представлявано от Управителя – Жечко Василев Илиев. Офертата е 
подадена в запечатан, непрозрачен плик, оформен съгласно изискванията на възложителя. След 

отваряне на големия плик Беше установено, че той съдържа 5 (пет) отделни запечатани 

непрозрачни и надписани плика, както следва: Плик № 1 с надпис "Документи за подбор" – 1 брой, 

Плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката" – 2 броя с посочване на съответната 

позиция и Плик № 3 с надпис "Предлагана цена" - 2 броя с посочване на съответната позиция.  

Беше установено, че участникът е подал оферта за следните позиции Позиция № 3 

„Пресни плодове и зеленчуци” и Позиция № 4 „Зеленчукови и плодови консерви, замразени 

зеленчуци”. 

Трима члена на комисията и представител на другите кандидати подписаха Пликове № 3, 

без същите да бъдат отваряни. Комисията пристъпи към отваряне на Пликове № 2, като трима 

членове на комисията и един представител на кандидатите подписаха всички документите, които се 

съдържат в тях. След това комисията пристъпи към отварянето на Плик № 1, като документите 

съдържащи се в него бяха оповестени публично пред всички.  Към офертата са приложени 

следните документи:  

А. Плик № 1  

1. Опис на документите, съдържащи се в офертата; 

2. Оферта;  
3. Удостоверение за Актуално правно състояние;  

4. Акт за регистрация по ДДС; 

5. Сертификат за НАССР система; 

6. Удостоверение за регистрация на обект за производство на храни  № 48/24.08.2011 

год. по реда на чл. 12 от ЗХ; 

7. Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот-складова база; 

8. Списък на транспортните средства; 

9. Удостоверение за регистрация на транспортно средство – 2 броя; 

10. Декларация за възможност за изпълнение на поръчката; 

11. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП; 

12. Декларация по чл.55, ал.7 от ЗОП; 

13. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за участие на подизпълнител; 

14. Декларация за спазване условията на поръчката; 

15. Декларация за приемане условията в проекта на договора; 

16. Административни сведения; 

17. Платежно нареждане за внесена гаранция -2 бр. 
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18. Пълномощно 

Плик № 2 за Позиция № 3 „ Пресни плодове и зеленчуци”. 

1. Техническо предложение; 

2. Списък на хранителните продукти, предмет на бюлетина на „САПИ”; 

3. Свидетелство за регистрация на МПС – 2 броя; 

4. График; 

Плик № 2 за Позиция № 4 „Зеленчукови и плодови консерви, замразени 

зеленчуци”. 

1. Техническо предложение; 

2. Списък на хранителните продукти, предмет на бюлетина на „САПИ”; 

3. Свидетелство за регистрация на МПС – 2 броя; 

4. График; 

В. Пликове № 3 – 2 броя, остават неразпечатани. 

 

Оферта № 5, вх. № 92-Ф-1180/20.11.2015 год. е подадена в 13:52 часа от „Хитекс” 

ЕООД, ЕИК 102637662, със седалище и адрес на управление в гр. Айтос, ул. „Арда” № 33, ет.8, 

представлявано от Управителя – Георги Димчев Георгиев. Офертата е подадена в запечатан, 

непрозрачен плик, оформен съгласно изискванията на възложителя. След отваряне на големия плик 

Беше установено, че той съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както 

следва: Плик № 1 с надпис "Документи за подбор", Плик № 2 с надпис "Предложение за 

изпълнение на поръчката" и Плик № 3 с надпис "Предлагана цена".  

Беше установено, че участникът е подал оферта за Позиция № 1 ”Хляб и тестени 

изделия”. 

Трима члена на комисията и представител на другите кандидати подписаха Плик № 3, без 
същият да бъде отварян. Комисията пристъпи към отваряне на Плик № 2, като трима членове на 
комисията и един представител на кандидатите подписаха всички документите, които се съдържат 
в него. След това комисията пристъпи към отварянето на Плик № 1, като документите съдържащи 

се в него бяха оповестени публично пред всички.  Към офертата са приложени следните документи:  

А. Плик № 1 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата; 

2. Оферта; 
3. Удостоверение за Актуално правно състояние; 

4. Копие от карта за регистрация по ДДС; 

5. Удостоверение за регистрация на обект за производство на храни № 33/09.08.2011 год. 

по реда на чл. 12 от ЗХ; 

6. Уведомително писмо; 

7. Нотариален акт – 3 броя; 

8. Договор за заем за послужване от 03.06.2015 год.; 

9. Удостоверение № 4/14.10.2003 год.  за въвеждане в експлоатация на строеж; 

10. Списък на притежаваните транспортни средства; 

11. Удостоверение за регистрация на транспортно средство – 4 броя; 

12. Декларация за възможност за изпълнение на поръчката; 

13. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП; 

14. Декларация по чл.55, ал.7 от ЗОП; 

15. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за участие на подизпълнител; 

16. Декларация за спазване условията на поръчката; 

17. Декларация за приемане условията в проекта на договора; 

18. Административни сведения; 

19. Платежно нареждане за внесена гаранция; 
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Б. Плик № 2 Позиция № 1 ”Хляб и тестени изделия”. 

1. Техническо предложение; 

2. Свидетелство за регистрация на МПС – 4 броя; 

3. Бюлетин на САПИ; 

4. График; 

5. Проекто – договор. 

В. Плик № 3 – остава неразпечатан. 

 

Оферта № 6, вх. № 92-Ф-1181/20.11.2015 год. е подадена в 14:24 часа от „Десий” ЕООД, 

ЕИК 200377455, със седалище и адрес на управление в гр. Айтос, ул. „Лозенград” № 4, 

представлявано от Управителя – Иван Йорданов Иванов, а на място от пълномощника – Диана 

Георгиева Мерсинкова. Офертата е подадена в запечатан, непрозрачен плик, оформен съгласно 

изискванията на възложителя. След отваряне на големия плик Беше установено, че той съдържа три 

отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: Плик № 1 с надпис "Документи 

за подбор", Плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката" и Плик № 3 с надпис 

"Предлагана цена".  

Беше установено, че участникът е подал оферта за Позиция № 1”Хляб и тестени 

изделия”. 

Трима члена на комисията и представител на другите кандидати подписаха Плик № 3, без 
същият да бъде отварян. Комисията пристъпи към отваряне на Плик № 2, като трима членове на 
комисията и един представител на кандидатите подписаха всички документите, които се съдържат 
в него. След това комисията пристъпи към отварянето на Плик № 1, като документите съдържащи 

се в него бяха оповестени публично пред всички.  Към офертата са приложени следните документи:  

А. Плик № 1 

1. Списък на документите; 
2. Оферта; 
3. Удостоверение за Актуално правно състояние; 

4. Акт за регистрация по ЗДДС; 

5. Разписка; 

6. Копие от карта за регистрация по ДДС; 

7. Удостоверение за регистрация на обект за производство на храни № 66/20.09.2011 год. 

по реда на чл. 12 от ЗХ; 

8. Удостоверение за регистрация на обект за производство на храни № 107/29.05.2013 год. 

по реда на чл. 12 от ЗХ; 

9. Уведомително писмо № 068/14.01.2014 год. 

10. Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 156/27.06.2011 год., том 

VII, рег. № 4019, дело № 802/2011 год.; 

11. Нотариален акт за поправка на нотариален кат за покупко-продажба на недвижим имот 
№ 75/25.05.2010 год., том III, рег. № 2820, дело № 360/2010 год.; 

12. Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 124/11.04.2006 год., том IV, 

рег. № 3391, дело № 516/2006 год.; 

13. Списък на транспортните средства; 

14. Удостоверение за вписване в регистъра на обект с обществено предназначение - 

транспортно – 2 броя; 

15. Декларация за възможност за изпълнение на поръчката; 

16. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП; 

17. Декларация по чл.55, ал.7 от ЗОП; 

18. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за участие на подизпълнител; 

19. Декларация за спазване условията на поръчката; 

20. Декларация за приемане условията в проекта на договора; 
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21. Административни сведения; 

22. Платежно нареждане за внесена гаранция; 

23. Пълномощно; 

Б. Плик № 2 Позиция № 1”Хляб и тестени изделия”: 

1. Техническо предложение; 

2. Проекто-договор; 

3. Свидетелство за регистрация на МПС – 3 броя; 

4. График; 

5. Бюлетин на САПИ; 

В. Плик № 3 – остава неразпечатан. 

 

Оферта № 7, вх. № 92-Ф-1182/20.11.2015 год. е подадена в 14:40 часа от „КАРДИНАЛ 

БГ” ЕООД, ЕИК 128544788, със седалище и адрес на управление в гр. Ямбол, ул. „Ямболен” № 17, 

представлявано от Управителя – Таня Георгиева Айрянова. Офертата е подадена в запечатан, 

непрозрачен плик, оформен съгласно изискванията на възложителя. След отваряне на големия плик 

Беше установено, че той съдържа 7 (седем) отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, 
както следва: Плик № 1 с надпис "Документи за подбор" – 1 брой, Плик № 2 с надпис 
"Предложение за изпълнение на поръчката" – 3 броя с посочване на съответната позиция и Плик № 

3 с надпис "Предлагана цена" - 3 броя с посочване на съответната позиция.  

Беше установено, че участникът е подал оферта за следните позиции: Позиция № 2 

„Месо, месни продукти, риба, мляко и млечни продукти”; Позиция № 4 „Зеленчукови и 

плодови консерви, замразени зеленчуци” и  Позиция № 5 „Различни хранителни продукти”. 

Трима члена на комисията и представител на другите кандидати подписаха Пликове № 3, 

без същите да бъдат отваряни. Комисията пристъпи към отваряне на Пликове № 2, като трима 

членове на комисията и един представител на кандидатите подписаха всички документите, които се 

съдържат в тях. След това комисията пристъпи към отварянето на Плик № 1, като документите 

съдържащи се в него бяха оповестени публично пред всички.  Към офертата са приложени 

следните документи:  

А. Плик № 1 

1. Оферта;  
2. Опис на документите, съдържащи се в офертата; 

3. Удостоверение за актуално правно състояние; 

4. Удостоверение за регистрация по  Булстат;  

5. Удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро с храни № 

19/16.07.2015 год. по реда на чл. 12 от ЗХ; 

6. Нотариален акт за собственост на складова база; 

7. Декларация за използваните транспортни средства; 

8. Удостоверение за регистрация на транспортно средство – 11 броя; 

9. Декларация за възможност за изпълнение на поръчката; 

10. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП; 

11. Декларация по чл.55, ал.7 от ЗОП; 

12. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за участие на подизпълнител; 

13. Декларация за спазване условията на поръчката; 

14. Декларация за приемане условията в проекта на договора; 

15. Административни сведения; 

16. Платежно нареждане за внесена гаранция за 3 позиции 

Б. Пликове № 2 за Позиция № 2 „Месо, месни продукти, риба, мляко и млечни 

продукти”: 

1. Техническо предложение; 

2. Свидетелство за регистрация на МПС – 11 броя; 
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3. Списък на хранителните продукти, предмет на бюлетина на „САПИ” 

Плик № 2 за Позиция № 4 „Зеленчукови и плодови консерви, замразени 

зеленчуци”. 

1. Техническо предложение; 

2. Свидетелство за регистрация на МПС – 11 броя; 

3. Списък на хранителните продукти, предмет на бюлетина на „САПИ” 

Плик № 2 за Позиция № 5 „Различни хранителни продукти”. 

1. Техническо предложение; 

2. Свидетелство за регистрация на МПС – 11 броя; 

3. Списък на хранителните продукти, предмет на бюлетина на „САПИ” 

В. Пликове № 3 – 3 броя, остават неразпечатани. 

 

Оферта № 8, вх. № 92-Ф-1183/20.11.2015 год. е подадена в 14:53 часа от „Хляб и хлебни 

изделия” ЕООД, ЕИК 102010485, със седалище и адрес на управление в гр. Бургас, Индустриална 
зона „Север”, представлявано от Управителя – Димитър Георгиев Георгиев. Офертата е подадена в 

запечатан, непрозрачен плик, оформен съгласно изискванията на възложителя. След отваряне на 

големия плик Беше установено, че той съдържа 3 (три) отделни запечатани непрозрачни и 

надписани плика, както следва: Плик № 1 с надпис "Документи за подбор" – 1 брой, Плик № 2 с 
надпис "Предложение за изпълнение на поръчката" – 1 брой с посочване на съответната позиция и 

Плик № 3 с надпис "Предлагана цена" - 1 брой с посочване на съответната позиция.  

Беше установено, че участникът е подал оферта за следните позиции: Позиция № 1 

”Хляб и тестени изделия”. 

Трима члена на комисията и представител на другите кандидати подписаха Пликове № 3, 

без същите да бъдат отваряни. Комисията пристъпи към отваряне на Пликове № 2, като трима 

членове на комисията и един представител на кандидатите подписаха всички документите, които се 
съдържат в тях. След това комисията пристъпи към отварянето на Плик № 1, като документите 

съдържащи се в него бяха оповестени публично пред всички.  Към офертата са приложени 

следните документи:  

А. Плик № 1 

1. Оферта; 
2. Опис на документите, съдържащи се в офертата; 

3. Платежно нареждане за внесена гаранция – 1 брой; 

4. Копие от карта за регистрация по ДДС; 

5. Копие от Булстат карта; 
6. Удостоверение за регистрация на обект за производство за храни № 6/16.06.2011 

год. по реда на чл. 12 от ЗХ; 

7. Удостоверение за регистрация на обект за производство на храни; 

8. Уведомително писмо; 

9. Нотариален акт  - 2 броя; 

10. Сертификат за ISO 22000:2005; 

11. Сертификат за ISO 9001:2008; 

12. Сертификат за НАССР; 

13. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП; 

14. Декларация по чл.55, ал.7 от ЗОП; 

15. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за участие на подизпълнител; 

16. Декларация за спазване условията на поръчката; 

17. Декларация за приемане условията в проекта на договора; 

18. Декларация за възможност за изпълнение на поръчката; 

19. Административни сведения; 

20. Списък на транспортните средства; 
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21. Удостоверение за регистрация на транспортно средство – 2 броя; 

22. Списък със сходни договори; 

23. Референции/удостоверения/препоръки – 4 броя; 

Б. Плик № 2 

Плик № 2 за Позиция № 1”Хляб и тестени изделия”. 

1. Техническо предложение; 

2. Свидетелство за регистрация на МПС – 1 брой; 

3. График; 

4. Бюлетин на САПИ; 

В. Плик № 3 – 1 брой, остават неразпечатани. 

 

Оферта № 9, вх. № 92-Ф-1184/20.11.2015 год. е подадена в 14:54 часа от „ФИОРЕ” 

ЕООД, ЕИК 102063107, със седалище и адрес на управление в гр. Бургас, ПЗ „Север”, бул. „Янко 

Комитов”, след КАТ, представлявано от Управителя – Иванка Динева Богоева. Офертата е 
подадена в запечатан, непрозрачен плик, оформен съгласно изискванията на възложителя. След 

отваряне на големия плик Беше установено, че той съдържа 9 (девет) отделни запечатани 

непрозрачни и надписани плика, както следва: Плик № 1 с надпис "Документи за подбор" – 1 брой, 

Плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката" – 4 броя с посочване на съответната 

позиция и Плик № 3 с надпис "Предлагана цена" - 4 броя с посочване на съответната позиция.  

Беше установено, че участникът е подал оферта заследните позиции: Позиция № 2 

„Месо, месни продукти, риба, мляко и млечни продукти”; Позиция № 3 „Пресни плодове и 

зеленчуци”; Позиция № 4 „Зеленчукови и плодови консерви, замразени зеленчуци”, Позиция 

№ 5 „Различни хранителни продукти”. 

Трима члена на комисията и представител на другите кандидати подписаха Пликове № 3, 

без същите да бъдат отваряни. Комисията пристъпи към отваряне на Пликове № 2, като трима 

членове на комисията и един представител на кандидатите подписаха всички документите, които се 

съдържат в тях. След това комисията пристъпи към отварянето на Плик № 1, като документите 

съдържащи се в него бяха оповестени публично пред всички.  Към офертата са приложени 

следните документи:  

А. Плик № 1 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата  
2. Оферта; 
3. Удостоверение за Актуално правно състояние; 

4. Копие от карта за Булстат; 
5. Копие от карта за регистрация по ДДС; 

6. Удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни  № 97/29.10.2012 год. 

по реда на чл. 12 от ЗХ; 

7. Сертификат по ISO 22000:2005; 

8. Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж № 130/ 16.07.2007г.; 
9. Списък-декларация за използваните транспортни средства; 

10. Удостоверение за регистрация на транспортно средство – 5 броя; 

11. Декларация за възможност за изпълнение на поръчката; 

12. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП; 

13. Декларация по чл.55, ал.7 от ЗОП; 

14. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за участие на подизпълнител; 

15. Декларация за спазване условията на поръчката; 

16. Декларация за приемане условията в проекта на договора; 

17. Административни сведения; 

18. Платежно нареждане за внесена гаранция – 4 броя; 

Пликове № 2 
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Плик № 2 за Позиция № 2 „Месо, месни продукти, риба, мляко и млечни 

продукти”. 

1. Техническо предложение; 

2. Свидетелство за регистрация на МПС – 5 броя; 

3. График; 

4. Списък на хранителните продукти, предмет на бюлетина на „САПИ”; 

5. Декларация за конфиденциалност по реда на чл.33, ал.4 от ЗОП. 

Плик № 2 за Позиция № 3 „Пресни плодове и зеленчуци”. 

1. Техническо предложение; 

2. Свидетелство за регистрация на МПС – 5 броя; 

3. График; 

4. Списък на хранителните продукти, предмет на бюлетина на „САПИ”; 

5. Декларация за конфиденциалност по реда на чл.33, ал.4 от ЗОП. 

Плик № 2 за Позиция № 4 „Зеленчукови и плодови консерви, замразени 

зеленчуци”. 

1. Техническо предложение; 

2. Свидетелство за регистрация на МПС – 5 броя; 

3. График; 

4. Списък на хранителните продукти, предмет на бюлетина на „САПИ”; 

5. Декларация за конфиденциалност по реда на чл.33, ал.4 от ЗОП. 

Плик № 2 за Позиция № 5 „Различни хранителни продукти”. 

1. Техническо предложение; 

2. Свидетелство за регистрация на МПС – 5 броя; 

3. График; 

4. Списък на хранителните продукти, предмет на бюлетина на „САПИ”; 

5. Декларация за конфиденциалност по реда на чл.33, ал.4 от ЗОП. 

В. Пликове № 3 – 4 броя, остават неразпечатани. 

 

След отваряне на офертите беше установено, че са подадени оферти както следва: 

Позиция  №1 ”Хляб и тестени изделия” -  „Хитекс” ЕООД, „Хляб и хлебни изделия” 

ЕООД, „Десий” ЕООД, „ИВ Трейд” ООД. 

Позиция № 2 „Месо, месни продукти, риба, мляко и млечни продукти” -  Чикън 

Груп” ООД, „Петров ЕВГ” ЕООД, „ИВ Трейд” ООД, „КАРДИНАЛ БГ” ЕООД, „ФИОРЕ” 

ЕООД. 

Позиция № 3 „Пресни плодове и зеленчуци” -  „ИВ Трейд” ООД, „Камбуров-1” 

ЕООД, „ФИОРЕ” ЕООД. 

Позиция № 4 „Зеленчукови и плодови консерви, замразени зеленчуци” – „Петров 

ЕВГ” ЕООД, „ИВ Трейд” ООД, „Камбуров-1” ЕООД, „КАРДИНАЛ БГ” ЕООД, „ФИОРЕ” 

ЕООД. 

Позиция № 5 „Различни хранителни продукти” – „Петров ЕВГ” ЕООД, „ИВ Трейд” 

ООД, „КАРДИНАЛ БГ” ЕООД, „ФИОРЕ” ЕООД. 

 

II. Разглеждане на документите в Плик № 1 и съпоставянето им с със законовите изисквания 

и тези на възложителя: 

 

1. Относно Оферта № 1, вх. № 92-Ф-1171/19.11.2015 год., подадена от „Петров ЕВГ” 

ЕООД, за Позиция № 2, 4 и 5: Като съпостави документите на „Петров ЕВГ” ЕООД, поставени в 

Плик № 1 към офертата със законовите изисквания и тези на възложителя, комисията констатира, 
че участникът отговаря определените критерии за подбор и е представил всички изискуеми 
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документи. Комисията намира, че в конкретния случай не намират приложение разпоредбите на 
чл.68, ал.8 и ал.9 от ЗОП. 

Предвид гореизложеното комисията,  
 

РЕШИ: 

ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ в процедурата Оферта № 1, вх. № 92-Ф-1171/19.11.2015 

год., подадена от „Петров ЕВГ” ЕООД, за Позиция № 2, 4 и 5. 

 

 

2 Относно Оферта № 2, вх. № 92-Ф-1176/20.11.2015 год., подадена от „ИВ Трейд” 

ООД, за Позиция № 1,2, 3, 4 и 5: Като съпостави документите на „ИВ Трейд” ООД, поставени в 

Плик № 1 към офертата със законовите изисквания и тези на възложителя, комисията констатира, 
че участникът отговаря определените критерии за подбор и е представил всички изискуеми 

документи. Комисията намира, че в конкретния случай не намират приложение разпоредбите на 

чл.68, ал.8 и ал.9 от ЗОП. 

Предвид гореизложеното комисията,  
 

РЕШИ: 

ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ в процедурата Оферта № 2, вх. № 92-Ф-1176/20.11.2015 

год., подадена от „ИВ Трейд” ООД, за Позиция № 1,2, 3, 4 и 5. 

 

 

3. Относно Оферта № 3, вх. № 92-Ф-1178/20.11.2015 год., подадена от „Чикън Груп” 

ООД, за Позиция № 2: Като съпостави документите на „Чикън Груп” ООД, поставени в Плик № 1 

към офертата със законовите изисквания и тези на възложителя, комисията констатира, че 

участникът отговаря определените критерии за подбор и е представил всички изискуеми 

документи. Комисията намира, че в конкретния случай не намират приложение разпоредбите на 
чл.68, ал.8 и ал.9 от ЗОП. 

Предвид гореизложеното комисията,  
 

РЕШИ: 

ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ в процедурата Оферта № 3, вх. № 92-Ф-1178/20.11.2015 

год., подадена от „Чикън Груп” ООД, за Позиция № 2. 

 

4. Относно Оферта № 4, вх. № 92-Ф-1179/20.11.2015 год., подадена от „Камбуров-1” 

ЕООД, за Позиция № 3 и 4: Като съпостави документите на „Камбуров-1” ЕООД, поставени в 

Плик № 1 към офертата със законовите изисквания и тези на възложителя, комисията констатира, 
че участникът отговаря определените критерии за подбор и е представил всички изискуеми 

документи. Комисията намира, че в конкретния случай не намират приложение разпоредбите на 

чл.68, ал.8 и ал.9 от ЗОП. 

Предвид гореизложеното комисията,  
 

РЕШИ: 

ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ в процедурата Оферта № 4, вх. № 92-Ф-1179/20.11.2015 

год., подадена от „Камбуров-1” ЕООД, за Позиция № 3 и 4. 

 

5. Относно Оферта № 5, вх. № 92-Ф-1180/20.11.2015 год., подадена от „Хитекс” 

ЕООД, за Позиция № 1: Като съпостави документите на „Хитекс” ЕООД, поставени в Плик № 1 

към офертата със законовите изисквания и тези на възложителя, комисията констатира, че 
участникът отговаря определените критерии за подбор и е представил всички изискуеми 
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документи. Комисията намира, че в конкретния случай не намират приложение разпоредбите на 

чл.68, ал.8 и ал.9 от ЗОП. 

Предвид гореизложеното комисията,  
 

РЕШИ: 

ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ в процедурата Оферта № 5, вх. № 92-Ф-1180/20.11.2015 

год., подадена от „Хитекс” ЕООД, за Позиция № 1. 

 

6. Относно Оферта № 6, вх. № 92-Ф-1181/20.11.2015 год., подадена часа от „Десий” 

ЕООД, за Позиция № 1: Като съпостави документите на „Десий” ЕООД, поставени в Плик № 1 

към офертата със законовите изисквания и тези на възложителя, комисията констатира, че 

участникът отговаря определените критерии за подбор и е представил всички изискуеми 

документи. Комисията намира, че в конкретния случай не намират приложение разпоредбите на 

чл.68, ал.8 и ал.9 от ЗОП. 

Предвид гореизложеното комисията,  
 

РЕШИ: 

ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ в процедурата Оферта № 6, вх. № 92-Ф-1181/20.11.2015 

год., подадена часа от „Десий” ЕООД, за Позиция № 1. 

 

7. Относно Оферта № 7, вх. № 92-Ф-1182/20.11.2015 год., подадена от „КАРДИНАЛ 

БГ” ЕООД, за Позиция № 2, 4 и 5: Като съпостави документите на „КАРДИНАЛ БГ” ЕООД, 

поставени в Плик № 1 към офертата със законовите изисквания и тези на възложителя, комисията 

констатира, че участникът отговаря определените критерии за подбор и е представил всички 

изискуеми документи. Комисията намира, че в конкретния случай не намират приложение 

разпоредбите на чл.68, ал.8 и ал.9 от ЗОП. 

Предвид гореизложеното комисията,  
 

РЕШИ: 

ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ в процедурата Оферта № 7, вх. № 92-Ф-1182/20.11.2015 

год., подадена от „КАРДИНАЛ БГ” ЕООД, за Позиция № 2, 4 и 5. 

 

8. Относно Оферта № 8, вх. № 92-Ф-1183/20.11.2015 год., подадена от „Хляб и 

хлебни изделия” ЕООД, за Позиция № 1: Като съпостави документите на „Хляб и хлебни 

изделия” ЕООД, поставени в Плик № 1 към офертата със законовите изисквания и тези на 

възложителя, комисията констатира, че участникът отговаря определените критерии за подбор и е 

представил всички изискуеми документи. Комисията намира, че в конкретния случай не намират 
приложение разпоредбите на чл.68, ал.8 и ал.9 от ЗОП. 

Предвид гореизложеното комисията,  
 

РЕШИ: 

ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ в процедурата Оферта № 8, вх. № 92-Ф-1183/20.11.2015 

год., подадена от „Хляб и хлебни изделия” ЕООД, за Позиция № 1. 

 

9. Относно Оферта № 9, вх. № 92-Ф-1184/20.11.2015 год., подадена от „ФИОРЕ” 

ЕООД, за Позиция № 2, 3, 4, и 5: Като съпостави документите на „ФИОРЕ” ЕООД, поставени в 

Плик № 1 към офертата със законовите изисквания и тези на възложителя, комисията констатира, 
че участникът не е представил всички изискуеми документи.  
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Участникът не е съобразил изискванията на възложителя, като в Плик № 1 не е 

представил Заверено от кандидата копие на нотариален акт или договор за наем на собствена или 

наета складова(производствена) база. 
Според чл.68, ал.8 и ал.9 от ЗОП когато установи липса на документи комисията ги 

посочва в протокола и изпраща протокола на всички участници, като участниците следва да 
представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на 

протокола. 

Предвид гореизложеното комисията,  
 

РЕШИ: 

На основание чл.68, ал.8 и ал.9 от ЗОП,  да се изиска от „ФИОРЕ” ЕООД да представи 

на комисията следните документи: 

• Заверено от кандидата копие на нотариален акт или договор за наем на 

собствена или наета складова(производствена) база. 
Съгласно чл.68, ал.9 от ЗОП „ФИОРЕ” ЕООД следва да представи изисканите 

документи в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на настоящия протокол. 

 

Предвид всичко изложено до тук комисията счита, че на основание чл.68, ал.8 от ЗОП 

копие от протокола следва да бъде изпратено на всички участници, подали оферти за участие в 

процедурата за изпълнение на указанията на комисията в указания законов срок.  

Комисията ще се събере на заседание след изтичане на срока по чл.68, ал.9 от ЗОП.  

Комисията приключи работа на 23.11.2015 год. в 16:00 часа. 
 

Приложения: 

1. Декларация по реда на чл.35 от Закона за обществените поръчки – 5 броя, 

подписани от всеки член на комисията; 

2. Списък на приетите оферти за обществена поръчка. 
3. Присъствен списък; 

 

 

Председател :______П________ 

                      /Росица Димитрова/ 

 

Членове :1._______П________ 

                   /Галина Карчева/ 

                

2.________П_______ 

/Таня Колева/ 

 

3._________П________ 

/адв. Ивайла Гаджерукова/ 

 

4.________П________ 

/Бистра Костова/ 

 

 

 

 

 


