
П Р О Т О К О Л  №  1 
 

Днес, 16.09.2019 г., 09:00 ч., в град Русе, сградата на ДГ Слънце – методичен кабинет, 
гр. Русе, ул. „Шейново“ № 14, в изпълнение на Заповед № 515/515 от 13.09.2019г. на директора 
на ДГ Слънце, комисия в състав:  

 
Председател: Юлия Георгиева Кавказка – счетоводител 
Членове: 

1. Антоанета Красимирова Цонева – домакин 
2. Стела Димитрова Цанева – външен експерт, адвокат по договор за правна помощ 

 
 в обявеното време за отваряне на офертите на участниците, се събра във връзка с 
провеждане на процедура – публично състезание за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ Слънце-гр. Русе“, открита с 
Решение № 494/494 от 23.08.2019 г. на директор на ДГ „Слънце“ – гр. Русе - номер на 
документа в Регистъра на обществените поръчки - ID № 929580 и публикувано обявление в 
Регистъра на обществените поръчки под № 929581, по партида  № 01591-2019-0002. 

Комисията започна своята работа след получаване на представените оферти, 
придружени от списък и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

Поръчката съдържа 9 /девет/ самостоятелно обособени позиции.  
От представения списък се установява, че към крайните дата и час за получаване на 

оферти, участие в процедурата са заявили 4 (четири) юридически лица, а именно: 
1. „НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД - Свищов, за Обособени позиции: 1,4,5,6,7,8,9 с вх. 

№ 1/12.09.2019 г., в 10;20ч.; 
2. „НОЙМА 2003“ ЕООД - Русе, за Обособени позиции: 4,5,7,8,10 с вх. № 

2/13.09.2019г., в 14:45ч.;  
3. „БОРОИМПЕКС“ АД – Борово, за Обособени позиции: 1 и 6, с вх. № 3/13.09.2019 г., 

в 15:37ч.;  
4. „КРЕМСТО“ ООД – Бъзън, за Обособени позиции: 1,3,6,8,9 с вх. № 4/13.09.2019г. в 

15:54ч.; 
 

 Председателят на комисията запозна членовете с техните права и задължения и ги 
покани да подпишат декларация по чл.103, ал. 2 от ЗОП. Подписаните декларации се прилагат 
към протокола. 
 В обявеното време за отваряне на офертите се яви представител на участник № 4 
„Кремсто“ ООД – Бъзън - управителя Стойчо Василев. 
 Представители на средствата за масово осведомяване не присъстваха. 
  
 В 09:15 часа комисията пристъпи към отваряне на запечатаните непрозрачни опаковки 
по реда на тяхното постъпване. Комисията оповести съдържанието на офертите и провери за 
наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на 
участниците. Членовете на Комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри” на участниците.  
 Комисията предложи на присъстващият участник „Кремсто“ ООД, представлявано от 
управителя Стойчо Василев да подпише техническото предложение и плика с надпис 
„предлагани ценови параметри“ на други участници. Участникът отказа да подпише същите. 



   
     
 В офертата на Участник № 1 „НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ Р” ЕООД,  се установи 
наличие на следните документи: 
 1. Опис на представените документи за участие в процедурата по обособени 
позиции, както следва: 1,4,5,6,7,8,9. 
 2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – предоставен на 
хартиен и на оптичен носител. Същият е подписан с квалифициран електронен подпис от 
представляващия дружеството. Попълнени са всички полета, посочени от Възложителя в 
документацията. Участникът е декларирал, че отговаря на критериите за подбор. 
 3. „Техническо предложение”, съдържащо: 
 3.1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 
спецификации и изискванията на възложителя – по образец от Документацията-за 
1,4,5,6,7,8,9 обособени позиции; 
 3.2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - по образец 
от Документацията за 1,4,5,6,7,8,9 обособени позиции;  
 3.3. Декларация за срока на валидност на офертата - 120 /сто и двадесет/ дни от датата 
на подаване на офертата за 1,4,5,6,7,8,9 обособени позиции.    
 3.4. Участникът е представил в офертата си и документи, с които се доказват 
критериите за подбор, както следва: 
 3.4.1. ЕЕДОП за трето лице, чийто ресурси ще използва участника - предоставен на 
хартиен и на оптичен носител и подписан с квалифициран електронен подпис от 
представляващия дружеството. Попълнени са всички полета, посочени от Възложителя в 
документацията. 
 3.4.2. Удостоверения за изпълнени доставки – 4 броя заверени копия; 
 3.4.3. Удостоверения от ОДБХ и талони за собственост на 17 броя МПС, подходящи и 
регистрирани за превоз на хранителни стоки; 
 3.4.4. Удостоверение от ОБДХ за регистрация на обект за търговия на едро с храни – 1 
брой заверено копие; 
 3.4.5. Удостоверение от ОДБХ за вписване в списъка на наемателите – търговци на 
храни – 1 брой заверено копие; 
 3.4.6 Нотариален акт за собственост на третото лице – 1 брой заверено копие; 
 3.4.7. Договор за наем на недвижим имот – 1 брой заверено копие; 
 3.4.8. Сертификат за внедрена система за управление безопасността на храните ISO 
9001:2015 – 1 брой заверено копие; 
 3.4.9. Сертификат за внедрена система за управление безопасността на храните ISO 
22000:2015 – 1 брой заверено копие; 
 3.4.10. Потвърждение за групите храни за сертификатите – 1 брой заверено копие; 
 3.4.11. Сертификат ISO 14001:2015 – 1 брой заверено копие; 
 3.4.12. Сертификат ISO 18001:2007 – 1 брой заверено копие; 
 3.4.13. Сертификат за внедрена НАССР система – 1 брой заверено копие 
 4. „Ценово предложение“ – в отделни запечатани непрозрачни пликове с надпис 
„ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ" за  1,4,5,6,7,8,9 обособени позиции отделно – 7 
броя.  
  



 Комисията установи, че участник № 1 е представил офертата, в съответствие с 
указанията в документацията на обществената поръчка и е попълнил ЕЕДОП съгласно 
изискванията в документацията и обявлението за обществена поръчка, с което 
декларира съответствие с критериите за подбор и другите изисквания на Възложителя. 
 
 В офертата на Участник № 2 „НОЙМА 2003“ ЕООД,  се установи наличие на 
следните документи: 
 1. Опис на представените документи за участие в процедурата по обособени 
позиции, както следва: 4,5,7,8,10. 
 2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – представен на 
оптичен носител и подписан с квалифициран електронен подпис от представляващия 
дружеството. Попълнени са всички полета, посочени от Възложителя в документацията. 
Участникът е декларирал, че отговаря на критериите за подбор. 
 3. „Техническо предложение”, съдържащо: 
 3.1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 
спецификации и изискванията на възложителя – по образец от Документацията- за 4,5,7,8,10 
обособени позиции; 
 3.2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - по образец 
от Документацията за 4,5,7,8,10 обособени позиции; 
 3.3. Декларация за срока на валидност на офертата - 120 /сто и двадесет/ дни от датата 
на подаване на офертата - за 4,5,7,8,10 обособени позиции;.  
 3.4. Участникът е представил в офертата си и документи, с които се доказват 
критериите за подбор, както следва: 
 3.4.1. Удостоверение за регистрация в Търговския регистър  – 1 бр. заверено копие; 
 3.4.2. Списък на доставките с еднакъв или сходен предмет, изпълнение през последните 
3 г. – 1 брой оригинал; 
 3.4.3. Декларация за изпълнение на доставките  - 1 брой оригинал; 
 3.4.4. Удостоверение от ОБДХ за регистрация на обект за търговия по чл. 12  ЗХ – 1 бр. 
заверено копие; 
 3.4.5. Удостоверения от ОДБХ и талони за собственост на 2 броя МПС, подходящи и 
регистрирани за превоз на хранителни стоки. 
 3.4.6. Сертификат по НАССР – 1 брой заверено копие. 
 3.4.7 Пълномощно – 5 броя заверени копия. 
   
 4. „Ценово предложение“ – в отделeн запечатан непрозрачeн плик с надпис 
„ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ" за 4,5,7,8,10 обособени позиции поотделно – 5 
броя.  
  
 Комисията установи, че участник № 2 е представил офертата, в съответствие с 
указанията в документацията на обществената поръчка и е попълнил ЕЕДОП съгласно 
изискванията в документацията и обявлението за обществена поръчка, с което 
декларира съответствие с критериите за подбор и другите изисквания на Възложителя. 
 
 В офертата на Участник № 3  „БОРОИМПЕКС“ АД,  се установи наличие на 
следните документи: 



 1. Опис на представените документи за участие в процедурата по обособени 
позиции 1 и  6. 
 2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за Обособена 
позиция № 1 – представен на оптичен носител и подписан с квалифициран електронен 
подпис от представляващия дружеството. Попълнени са всички полета, посочени от 
Възложителя в документацията. Участникът е декларирал, че отговаря на критериите за 
подбор. 
 3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за Обособена 
позиция № 6 – представен на оптичен носител и подписан с квалифициран електронен 
подпис от представляващия дружеството. Попълнени са всички полета, посочени от 
Възложителя в документацията. Участникът е декларирал, че отговаря на критериите за 
подбор. 
 3. „Техническо предложение”, съдържащо: 
 3.1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 
спецификации и изискванията на възложителя – по образец от Документацията-за 1 и 6  
обособена позиция; 
 3.2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - по образец 
от Документацията за 1 и 6  обособена позиция;  
 3.3. Декларация за срока на валидност на офертата - 120 /сто и двадесет/ дни от датата 
на подаване на офертата за 1 и 6  обособена позиция; 
 3.4. Участникът е представил в офертата си и документи, с които се доказват 
критериите за подбор, както следва: 
 3.4.1. Нотариален акт за собственост – 2 бр. заверено копие; 
 3.4.2. Удостоверение от ОБДХ за регистрация на склад за хранителни стоки – 2 бр. 
заверено копие; 
 3.4.3. Удостоверения от ОДБХ и талони за собственост на 2 броя МПС, подходящи и 
регистрирани за превоз на хранителни стоки – 4 броя заверени копия.  
 3.4.4. Сертификат ISO 9001:20015 – 2 броя заверено копие; 
 3.4.5. Сертификат ISO 22000:2010, НАССР – 2 броя заверено копие;  
 
 4. „Ценово предложение“ – в отделни запечатани непрозрачни пликове с надпис 
„ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ" за 1 и 6  обособена позиция отделно – 2 броя.  
 
 Комисията установи, че участник № 3 е представил офертата, в съответствие с 
указанията в документацията на обществената поръчка и е попълнил ЕЕДОП съгласно 
изискванията в документацията и обявлението за обществена поръчка, с което 
декларира съответствие с критериите за подбор и другите изисквания на Възложителя. 
 
 В офертата на Участник № 4  „КРЕМСТО“ ООД,  се установи наличие на следните 
документи: 
 1. Опис на представените документи за участие в процедурата по обособени 
позиции, както следва: 1,3,6,8,9. 
 2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – представен на 
оптичен носител и подписан с квалифициран електронен подпис от представляващия 
дружеството. Попълнени са всички полета, посочени от Възложителя в документацията. 
Участникът е декларирал, че отговаря на критериите за подбор. 



 3. „Техническо предложение”, съдържащо: 
 3.1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 
спецификации и изискванията на възложителя – по образец от Документацията-за 1,3,6,8,9  
обособени позиции; 
 3.2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - по образец 
от Документацията за 1,3,6,8,9  обособени позиции;  
 3.3. Декларация за срока на валидност на офертата - 120 /сто и двадесет/ дни от датата 
на подаване на офертата за 1,3,6,8,9  обособени позиции.  
 
 4. „Ценово предложение“ – в отделни запечатани непрозрачни пликове с надпис 
„ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ" за всяка обособена позиция отделно – 10 броя.  
  
 Комисията установи, че участник № 4 е представил офертата, в съответствие с 
указанията в документацията на обществената поръчка и е попълнил ЕЕДОП съгласно 
изискванията в документацията и обявлението за обществена поръчка, с което 
декларира съответствие с критериите за подбор и другите изисквания на Възложителя. 
 
 В резултат от проверката на документите в офертите на участниците - за съответствие с 
критериите за подбор, поставени от възложителя, Комисията установи, че по отношение 
офертите на участниците в процедурата е налице следното:  
 

Участник № 1: „НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ Р” ЕООД: 
1. липсващи документи: няма 
2. несъответствия с критериите за подбор: няма  
3. несъответствия с други изисквания на възложителя: няма 
 
Участник № 2: „НОЙМА 2003“ ЕООД: 
1. липсващи документи: няма 
2. несъответствия с критериите за подбор: няма  
3. несъответствия с други изисквания на възложителя: няма 

 
Участник № 3: „БОРОИМПЕКС“ АД: 
1. липсващи документи: няма 
2. несъответствия с критериите за подбор: няма  
3. несъответствия с други изисквания на възложителя: няма 
 
Участник № 4: „КРЕМСТО“ ООД: 
1. липсващи документи: няма 
2. несъответствия с критериите за подбор: няма  
3. несъответствия с други изисквания на възложителя: няма 

 
 

Въз основа на горните констатации Комисията  
 

ОПРЕДЕЛИ: 
 

Въз основа на горните констатации Комисията установи, че не е  налице хипотезата на чл. 57, 
ал.1 от ППЗОП и 

 




