
УТВЪРДИЛ: год.

ЦВЕТОМИРА ЙОРДАНОВА 
ДИРЕКТОР НА ОДЗ "РАЙНА КНЯГИНЯ"

П Р О Т О К О Л
за отваряне на подадените оферти за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява

с предмет:
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ „Райна Княгиня“, гр. Мартен“, по 
следните обособени позиции:

Обособена позиция №1: Месо и месни продукти 
Обособена позиция №2: Мляко и млечни продукти 
Обособена позиция №3: Масла и мазнини
Обособена позиция №4: Риба, рибни продукти и други морски храни 
Обособена позиция №5: Яйца
Обособена позиция №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа 
Обособена позиция №7: Картофи, кореноплодни и варива 
Обособена позиция №8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях 
Обособена позиция №9: Други хранителни продукти

В изпълнение на Заповед № 381/26.07.2016г. на Цветомира Йорданова- директор на ОДЗ 
„Райна Княгиня“, гр. Мартен, комисия в състав:

Председател:
Лилия Стойкова -  юрист,

Членове:
1. Галя Йорданова- домакин към ОДЗ „Райна Княгиня“- гр. Мартен
2. Мариана Михайлова- мед. сестра
се събра на 26.07.2016 година (вторник), от 09:30 часа, в сградата на ОДЗ „Райна Княгиня“-  

гр. Мартен, ул. „България“ №69, със задача -  разглеждане, оценка и класиране на постъпилите 
оферти в обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на 
ОДЗ „Райна Княгиня“, гр. Мартен“, по 9 обособени позициия и започна работа в пълен 
състав.

I. Обща информация
Председателят на комисията прие постъпилите оферти за възлагане на обществена поръчка 

чрез събиране на оферти с обява, за което беше подписан нарочен протокол. След получаване на 
списъка с участниците, председателят и определените от Възложителя членове на комисията 
подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 103 ал. 2 от ЗОП, съгласно изискванията на чл. 97, 
ал. 2 от ППЗОП.

В определения час за отваряне на постъпилите оферти за участие в обществената поръчка 
присъстваха Павел Петков Велков- представляващ ДЗЗД „Обществено хранене“ и Лъчезар 
Маринов- упълномощен представител на „Нойма 2003“ ЕООД.

Комисията установи следното:
Информация за публикуваната в профила на купувача обява, е публикувана в Портала за 

обществените поръчки на АОП. Обявата за събиране на оферти, с №2/18.07.2016 г. на ОДЗ „Райна 
Княгиня“ е публикувана в сайта на детското заведение, в раздел „Профил на купувача“ и същата е 
била публично достъпна в минималния срок за публичен достъп до обявата.

В определения в обявата за обществена поръчка, срок за получаване на оферти -  16:30 часа 
на 25.07.2016 г. са постъпили 5 (пет) оферти.

Постъпили са следните оферти:
№ Име на участника, подал офертата Входящ Дата на Час на Обособе
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№
на

офертата

получаване 
на офертата

получаване на
позиция

№
1 „АРГО“ ЕООД 195 25.07.2016 г. 13:45 2,4,5
2 „ БОРОИМПЕКС“ АД 196 25.07.2016 г. 15:10 1,3,4,5,7, 

8,9
3 „НОИМА-2003“ ЕООД 197 25.07.2016г. 16:00 3,6,7,8,9
4 ДЗЗД „ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ“ 198 25.07.2016г. 16:20 1,2,3,4,5, 

6,7,8,9
5 „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ“ ООД 199 25.07.2016г. 16:30 1,2,3,4,5, 

6,7,8,9

Офертите са постъпили в непрозрачни, запечатани опаковки и са заведени в деловодството 
на ОДЗ „Райна Княгиня“, гр. Мартен, с посочено точно време (дата, час и минути) на постъпване.

II. Резултати от работата на комисията
Отварянето на подадените оферти се извърши при условията на чл. 97, ал. 3 от

ппзоп.
Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване, като след отварянето им обяви 

ценовите предложения на участниците по обособени позиции, а именно:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1
№ Име на участника, подал 

офертата
Обща цена за изпълнение 
на Обособена позиция № 

1 в лева без ДДС.

Обща цена за изпълнение на 
Обособена позиция № 1 в лева с 

ДДС.
1.

„БОРОИМПЕКС“ АД 7548,15 лв. 9057,78 лв.

2 ДЗЗД „ОБЩЕСТВЕНО 
ХРАНЕНЕ“ 8290,70 лв. 9948,84 лв.

3 „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ“ 
ООД 8 985,65 лв. 10 782,78 лв.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2
№ Име на участника, подал 

офертата
Обща цена за изпълнение 
на Обособена позиция № 

2 в лева без ДДС.

Обща цена за изпълнение на 
Обособена позиция № 2 в лева 

сЛЛС
1.

„АРГО“ ЕООД 11 728,00 лв. 14 073,60 лв.

2 ДЗЗД „ОБЩЕСТВЕНО 
ХРАНЕНЕ“ 12 368,40 лв. 14 842,08 лв.

3 „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ“ 
ООД 10 817,10 лв. 12 980,52 лв.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3
№ Име на участника, подал 

офертата
Обща цена за изпълнение 
на Обособена позиция № 

3 в лева без ДДС.

Обща цена за изпълнение на 
Обособена позиция № 3 в лева 

с  ЛПГ
1.

„БОРОИМПЕКС“ АД 2416,00 лв. 2899,20 лв.

2 „НОИМА 2003“ ЕООД
2 620,80 лв. 3144,96 лв.

3 ДЗЗД „ОБЩЕСТВЕНО 
ХРАНЕНЕ“ 2558,4 лв. 3070,08 лв.

4 „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ“ 
ООД 2 592,00 лв. 3110,40 лв.
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4

№ Име на участника, подал 
офертата

Обща цена за изпълнение 
на Обособена позиция № 

4 в лева без ДДС.

Обща цена за изпълнение на 
Обособена позиция № 4 в лева 

с ДДС.
1. „АРГО“ ЕООД 2750,50 лв. 3 303,00 лв.

2 „БОРОИМПЕКС“ АД
2560,00 лв. 3072,00 лв.

3 ДЗЗД „ОБЩЕСТВЕНО 
ХРАНЕНЕ“ 2980,00 лв. 3576,00 лв.

4 „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ“ 
ООД 3015,00 лв. 3618,00 лв.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5

№ Име на участника, подал 
офертата

Обща цена за изпълнение 
на Обособена позиция № 

5 в лева без ДДС.

Обща цена за изпълнение на 
Обособена позиция № 5 в лева 

с ДДС.
1.

„АРГО“ ЕООД 1200,00 лв. 1440,00 лв.

2 „БОРОИМПЕКС“ АД
1200,00 лв. 1440,00 лв.

3 ДЗЗД „ОБЩЕСТВЕНО 
ХРАНЕНЕ“ 1600,00 лв. 1920,00 лв.

4 „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ“ 
ООД 1600,00 лв. 1920,00 лв.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6

№ Име на участника, подал 
офертата

Обща цена за изпълнение 
на Обособена позиция № 

6 в лева без ДДС.

Обща цена за изпълнение на 
Обособена позиция № 6 в лева

сддс.
1.

„НОЙМА 2003“ ЕООД 6478,00 лв. 7773,60 лв.

2. ДЗЗД „ОБЩЕСТВЕНО 
ХРАНЕНЕ“ 7044,75 8453,70 лв.

3. „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ“ 
ООД 5791,40 лв. 6949,68 лв.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7

№ Име на участника, подал 
офертата

Обща цена за изпълнение 
на Обособена позиция № 

7 в лева без ДДС.

Обща цена за изпълнение на 
Обособена позиция № 7 в лева 

с ДДС.
1.

„БОРОИМПЕКС“ АД 1215,45 лв. 1458,54 лв.

2.
„НОЙМА 2003“ ЕООД 1281,00 лв. 1537,20 лв.

3. ДЗЗД „ОБЩЕСТВЕНО 
ХРАНЕНЕ“ 1575,80 лв. 1890,96 лв.

4. „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ“ 
ООД 1642,05 лв. 1970,46 лв.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №8
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№ Име на участника, подал 
офертата

Обща цена за изпълнение 
на Обособена позиция № 

8 в лева без ДДС.

Обща цена за изпълнение на 
Обособена позиция № 8 в лева 

с ДДС.
1.

„БОРОИМПЕКС“ АД 11022,80 лв. 13227,36 лв.

2.
„НОЙМА 2003“ ЕООД 11 208,38 лв. 13 450,06 лв.

3. ДЗЗД „ОБЩЕСТВЕНО 
ХРАНЕНЕ“ 14491,40 лв. 17389,68 лв.

4. „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ“ 
ООД 14 720,85 лв. 17 665,02 лв.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №9

№ Име на участника, подал 
офертата

Обща цена за изпълнение 
на Обособена позиция № 

9 в лева без ДДС.

Обща цена за изпълнение на 
Обособена позиция № 9 в лева 

с ДДС.
1.

„БОРОИМПЕКС“ АД 4355,94 лв. 5227,13 лв.

2.
„НОЙМА 2003“ ЕООД 4501,25 лв. 5401,50 лв.

3. ДЗЗД „ОБЩЕСТВЕНО 
ХРАНЕНЕ“ 5263,15 лв. 6315,78 лв.

4. „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ“ 
ООД 5336,47 лв. 6403,76 лв.

С тези действия приключи публичната част по отваряне на постъпилите оферти и комисията 
продължи своята работа при затворени врати.

III. Комисията в пълен състав пристъпи към разглеждане на документите, относно 
личното състояние и критериите за подбор на участниците, подали оферта за участие в 
обществената поръчка, като извърши преглед на същите за съответствие с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

От извършената проверка комисията констатира следното:
1. Относно констатациите по представените документи за Обособена позиция №1 

„Месо и месни продукти
По тази обособена позиция са подали оферти следните участници:
1. „БОРОИМПЕКС“ АД
2. ДЗЗД „ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ“
3. „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ“ ООД

1.1 Участник „БОРОИМПЕКС“ АД

Комисията прегледа всички документи на участника, относно личното състояние и 
критериите за подбор и не констатира липсващи документи, документи, удостоверяващи 
несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, както и други 
несъответствия с предварително обявените условия на поръчката.

На основание направените констатации комисията взе единодушно:

Р Е Ш Е Н И Е  №1

Допуска до по-нататъшно разглеждане офертата на участник „БОРОИМПЕКС“ АД по 
Обособена позиция №1: „Месо и месни продукти“.

1.2. ДЗЗД „ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ“
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Комисията констатира следните нередности:
> Съгласно изискванията на Възложителя разписани в обявата, офертата на участника, наред с 

другите определени като задължителни елементи, следва да съдържа попълнена декларация по чл. 
54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП - Образец №3. При преглед съдържанието на представената от 
управителя на „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ“ ООД- член на ДЗЗД „ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ“ 
декларация, комисията установи, че тя е попълнена некоректно, тъй като не е отбелязано по какъв 
начин първото от посочените обстоятелства, се отнася до изпълнителния директор на дружеството, 
имайки предвид, че съгласно ЗОП, посочените в т. 1 от декларацията обстоятелства се явяват 
абсолютна пречка за участниците да участват в настоящата обществена поръчка, тъй като 
наличието на тези обстоятелства, води до отстраняване на участника.

г- Съгласно изискванията на Възложителя разписани в обявата, офертата на участника, 
наред с другите определени като задължителни елементи, следва да съдържа попълнена 
декларация по чл. 54, ал.1, т.3,4 и 5 от ЗОП- Образец №4. При преглед съдържанието на 
представените декларации от управителя на „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ“ ООД и „ВЕЛА М“ ООД- 
участници в ДЗЗД „ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ“, комисията установи, че те не са попълнени, като 
не е отбелязано нито. едно от обстоятелствата, което се отнася до участника. Представени така 
декларациите -Образец №4 се явяват нередовни по съдържание.

На основание направените констатации и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП 
комисията взе единодушно:

Р Е Ш Е Н И Е  №2

На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП да се изиска от участник ДЗЗД „ОБЩЕСТВЕНО 
ХРАНЕНЕ“ да представи, в срок 5 работни дни от получаването на настоящия протокол, 
документи, с които да отстрани констатираните несъответствия.

1.3. Участник „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ“ ООД
Комисията констатира следната нередност:

>  Съгласно изискванията на Възложителя, разписани в обявата, участникът следва да е 
изпълнил, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата 
минимум една доставка на хранителни продукти от група „Месо и месни продукти“ като 
съответствието с този критерий за подбор участникът удостоверява с попълване на Част 
IV: „Критерии за подбор“, раздел В: Технически и професионални способности, Поле 16) 
от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)- Образец №1. След 
преглед на съдържанието на представения от управителите на дружеството ЕЕДОП , комисията 
установи, че в раздел В: Технически и професионални способности, Поле 16), в таблицата са 
посочени изпълнени доставки на мляко и млечни продукти, а в Част II: Информация за 
икономическия оператор, раздел А изрично е посочено, че представеният ЕЕДОП се отнася до 
обособена позиция №1: „Месо и месни продукти, което се явява несъответствие с критериия за 
подбор, заложен от Възложителя в т.5.1 от обявата.

У Съгласно изискванията на Възложителя разписани в обявата, офертата на участника, 
наред с другите определени като задължителни елементи, следва да съдържа попълнена 
декларация по чл. 54, ал.1, т.3,4 и 5 от ЗОП- Образец №4. При преглед съдържанието на 
представената декларация от управителите на „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ“ ООД, комисията установи, че тя 
не е попълнена, като не е отбелязано нито едно от обстоятелствата, което се отнася до участника. 
Представени така декларациите -Образец №4 се явяват нередовни по съдържание.

На основание направените констатации и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП 
комисията взе единодушно:

Р Е Ш Е Н И Е  №3
На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП да се изиска от участник „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ“ ООД 

да представи, в срок 5 работни дни от получаването на настоящия протокол, документ, е 
който да отстрани констатираните несъответствия.
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2.Относно констатациите по представените документи за Обособена позиция №2 
„Мляко и млечни продукти“

По тази обособена позиция са подали оферти следните участници:
1. „АРГО“ ЕООД
2. ДЗЗД „ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ“
3. „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ“ ООД

2.1.Участник " АРГО" ЕООД
Комисията констатира следното:

>  Съгласно изискванията на Възложителя, разписани в указанията за подготовка на 
офертите участниците следва да представят попълнен Образец №1- Единен европейски 
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). След преглед на съдържанието на представения от 
участника ЕЕДОП, комисията установи, че участникът не е попълнил задължителната Част VI: 
Заключителни положения. Представен по този начин документът се явява нередовен по 
съдържание.

На основание направените констатации и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП 
комисията взе единодушно:

Р Е Ш Е Н И Е №4

На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП да се изиска от участник „АРГО“ ЕООД да 
представи, в срок 5 работни дни от получаването на настоящия протокол, документ, с който 
да отстрани констатираните несъответствия.

2.2.Участник ДЗЗД "ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ"
Комисията констатира следната нередност:

> Съгласно изискванията на Възложителя разписани в обявата, офертата на участника, наред с 
другите определени като задължителни елементи, следва да съдържа попълнена декларация по чл. 
54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП - Образец №3. При преглед съдържанието на представената от 
управителя на „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ“ ООД- член на ДЗЗД „ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ“ 
декларация, комисията установи, че тя е попълнена некоректно, тъй като не е отбелязано по какъв 
начин първото от посочените обстоятелства, се отнася до изпълнителния директор на дружеството, 
имайки предвид, че съгласно ЗОП, посочените в т. 1 от декларацията обстоятелства се явяват 
абсолютна пречка за участниците да участват в настоящата обществена поръчка, тъй като 
наличието на тези обстоятелства, води до отстраняване на участника.

>  Съгласно изискванията на Възложителя разписани в обявата, офертата на участника, наред с 
другите определени като задължителни елементи, следва да съдържа попълнена декларация по чл. 
54, ал.1, т.3,4 и 5 от ЗОП- Образец №4. При преглед съдържанието на представените декларации от 
управителя на „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ“ ООД и „ВЕЛА М“ ООД- участници в ДЗЗД „ОБЩЕСТВЕНО 
ХРАНЕНЕ“, комисията установи, че те не са попълнени, като не е отбелязано нито едно от 
обстоятелствата, което се отнася до участника

На основание направените констатации и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП 
комисията взе единодушно:

Р Е Ш Е Н И Е  №5

На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП да се изиска от участник ДЗЗД „ОБЩЕСТВЕНО 
ХРАНЕНЕ“ да представи, в срок 5 работни дни от получаването на настоящия протокол, 
документ, с който да отстрани констатираните несъответствия.

2.3. Участник „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ“ ООД 

Комисията констатира следната нередност:

> Съгласно изискванията на Възложителя разписани в обявата, офертата на участника, 
наред с другите определени като задължителни елементи, следва да съдържа попълнена 
декларация по чл. 54, ал.1, т.3,4 и 5 от ЗОП- Образец №4. При преглед съдържанието на 
представената декларация от управителите на „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ“ ООД, комисията установи, че тя
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не е попълнена, като не е отбелязано нито едно от обстоятелствата, което се отнася до участника. 
Представени така декларациите -Образец №4 се явяват нередовни по съдържание.

На основание направените констатации и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП 
комисията взе единодушно:

Р Е Ш Е Н И Е  №6

На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП да се изиска от участник „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ“ ООД“ 
да представи, в срок 5 работни дни от получаването на настоящия протокол, документ, с 
който да отстрани констатираните несъответствия.

3.Относно констатациите по представените документи за Обособена позиция №3 
„Масла и мазнини“

По тази обособена позиция са подали оферти следните участници:
1. „БОРОИМПЕКС“ АД
2. „НОЙМА 2003“ ЕООД
3. ДЗЗД „ ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ“
4. „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ“ ООД

3.1. Участник " БОРОИМПЕКС" АД

Комисията прегледа всички документи на участника, относно личното състояние и 
критериите за подбор и не констатира липсващи документи, документи, удостоверяващи 
несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, както и други 
несъответствия с предварително обявените условия на поръчката.

На основание направените констатации комисията взе единодушно:

Р Е Ш Е Н И Е  №7

Допуска до по-нататъшно разглеждане офертата на участник „БОРОИМПЕКС“ АД по 
Обособена позиция №3: „Масла и мазнини“.

3.2. Участник "НОЙМА 2003" ЕООД

Комисията прегледа всички документи на участника, относно личното състояние и 
критериите за подбор и не констатира липсващи документи, документи, удостоверяващи 
несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, както и други 
несъответствия с предварително обявените условия на поръчката.

На основание направените констатации комисията взе единодушно:

Р Е Ш Е Н И Е №8

Допуска до по-нататъшно разглеждане офертата на участник „НОЙМА 2003" ЕООД по 
Обособена позиция №3: „Масла и мазнини“.

3.3.Участник ДЗЗД "ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ"
Комисията констатира следната нередност:

> Съгласно изискванията на Възложителя разписани в обявата, офертата на участника, наред с 
другите определени като задължителни елементи, следва да съдържа попълнена декларация по чл. 
54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП - Образец №3. При преглед съдържанието на представената от 
управителя на „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ“ ООД- член на ДЗЗД „ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ“ 
декларация, комисията установи, че тя е попълнена некоректно, тъй като не е отбелязано по какъв 
начин първото от посочените обстоятелства, се отнася до изпълнителния директор на дружеството, 
имайки предвид, че съгласно ЗОП, посочените в т. 1 от декларацията обстоятелства се явяват 
абсолютна пречка за участниците да участват в настоящата обществена поръчка, тъй като 
наличието на тези обстоятелства, води до отстраняване на участника.

> Съгласно изискванията на Възложителя разписани в обявата, офертата на участника, наред с 
другите определени като задължителни елементи, следва да съдържа попълнена декларация по чл. 
54, ал.1, т.3,4 и 5 от ЗОП- Образец №4. При преглед съдържанието на представените декларации от 
управителя на „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ“ ООД и „ВЕЛА М“ ООД- участници в ДЗЗД „ОБЩЕСТВЕНО 
ХРАНЕНЕ“, комисията установи, че те не са попълнени, като не е отбелязано нито едно от 
обстоятелствата, което се отнася до участника
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На основание направените констатации и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП 
комисията взе единодушно:

Р Е Ш Е Н И Е  №9

На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП да се изиска от участник ДЗЗД „ОБЩЕСТВЕНО 
ХРАНЕНЕ“ да представи, в срок 5 работни дни от получаването на настоящия протокол, 
докумбнт, с който да отстрани констатираните несъответствия.

3.4.Участник "ДЕЛИВЪРИ РУСЕ" ООД
Комисията констатира следната нередност:
> Съгласно изискванията на Възложителя разписани в обявата, офертата на участника, 

наред с другите определени като задължителни елементи, следва да съдържа попълнена 
декларация по чл. 54, ал.1, т.3,4 и 5 от ЗОП- Образец №4. При преглед съдържанието на 
представената декларация от управителите на „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ“ ООД, комисията установи, че тя 
не е попълнена, като не е отбелязано нито едно от обстоятелствата, което се отнася до участника. 
Представени така декларациите -Образец №4 се явяват нередовни по съдържание.

На основание направените констатации и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП 
комисията взе единодушно:

Р Е Ш Е Н И Е  №10

На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП да се изиска от участник „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ“ ООД 
да представи, в срок 5 работни дни от получаването на настоящия протокол, документ, с 
който да отстрани констатираните несъответствия.

4.0тносно констатациите по представените документи за Обособена позиция №4 „Риба, 
рибни продукти и други морски храни“

По тази обособена позиция са подали оферти следните участници:
1. „АРГО“ ЕООД
2. „БОРОИМПЕКС“ АД
3. ДЗЗД „ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ“
4. „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ“ ООД

4.1 Участник " АРГО" ЕООД

Комисията прегледа всички документи на участника, относно личното състояние и 
критериите за подбор и не констатира липсващи документи, документи, удостоверяващи 
несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, както и други 
несъответствия с предварително обявените условия на поръчката.

На основание направените констатации комисията взе единодушно:

Р Е Ш Е Н И Е  №11

Допуска до по-нататъшно разглеждане офертата на участник „АРГО“ ЕООД по 
Обособена позиция №4 "Риба, рибни продукти и други морски храни“.

4.2. Участнк "БОРОИМПЕКС" АД

Комисията прегледа всички документи на участника, относно личното състояние и 
критериите за подбор и не констатира липсващи документи, документи, удостоверяващи 
несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, както и други 
несъответствия с предварително обявените условия на поръчката.

На основание направените констатации комисията взе единодушно:

Р Е Ш Е Н И Е  №12

Допуска до по-нататъшно разглеждане офертата на участник „БОРОИМПЕКС" АД по 
Обособена позиция №4 "Риба, рибни продукти и други морски храни“.

4.3.Участник ДЗЗД "ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ"
Комисията констатира следната нередност:
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> Съгласно изискванията на Възложителя разписани в обявата, офертата на участника, наред с 
другите определени като задължителни елементи, следва да съдържа попълнена декларация по чл. 
54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП - Образец №3. При преглед съдържанието на представената от 
управителя на „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ“ ООД- член на ДЗЗД „ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ“ 
декларация, комисията установи, че тя е попълнена некоректно, тъй като не е отбелязано по какъв 
начин първото от посочените обстоятелства, се отнася до изпълнителния директор на дружеството, 
имайки предвид, че съгласно ЗОП, посочените в т. 1 от декларацията обстоятелства се явяват 
абсолютна пречка за участниците да участват в настоящата обществена поръчка, тъй като 
наличието на тези обстоятелства, води до отстраняване на участника.

>  Съгласно изискванията на Възложителя разписани в обявата, офертата на участника, наред с 
другите определени като задължителни елементи, следва да съдържа попълнена декларация по чл. 
54, ал.1, т.3,4 и 5 от ЗОП- Образец №4. При преглед съдържанието на представените декларации от 
управителя на „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ“ ООД и „ВЕЛА М“ ООД- участници в ДЗЗД „ОБЩЕСТВЕНО 
ХРАНЕНЕ“, комисията установи, че те не са попълнени, като не е отбелязано нито едно от 
обстоятелствата, което се отнася до участника

На основание направените констатации и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП 
комисията взе единодушно:

Р Е Ш Е Н И Е  №13

На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП да се изиска от участник ДЗЗД „ОБЩЕСТВЕНО 
ХРАНЕНЕ“ да представи, в срок 5 работни дни от получаването на настоящия протокол, 
документ, с който да отстрани констатираните несъответствия.

4.4.Участник "ДЕЛИВЪРИ РУСЕ" ООД
Комисията констатира следната нередност:
> Съгласно изискванията на Възложителя разписани в обявата, офертата на участника, 

наред с другите определени като задължителни елементи, следва да съдържа попълнена 
декларация по чл. 54, ал.1, т.3,4 и 5 от ЗОП- Образец №4. При преглед съдържанието на 
представената декларация от управителите на „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ“ ООД, комисията установи, че тя 
не е попълнена, като не е отбелязано нито едно от обстоятелствата, което се отнася до участника. 
Представени така декларациите -Образец №4 се явяват нередовни по съдържание.

На основание направените констатации и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП 
комисията взе единодушно:

Р Е Ш Е Н И Е  №14

На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП да се изиска от участник „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ“ ООД 
да представи, в срок 5 работни дни от получаването на настоящия протокол, документ, с 
който да отстрани констатираните несъответствия.

5.Относно констатациите по представените документи за Обособена позиция №5 
„Яйца“

По тази обособена позиция са подали оферти следните участници:
1. „АРГО“ ЕООД
2. „БОРОИМПЕКС“ АД
3. ДЗЗД „ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ“
4. „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ“ ООД

5.1 Участник " АРГО" ЕООД

Комисията прегледа всички документи на участника, относно личното състояние и 
критериите за подбор и не констатира липсващи документи, документи, удостоверяващи 
несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, както и други 
несъответствия с предварително обявените условия на поръчката.

На основание направените констатации комисията взе единодушно:

Р Е Ш Е Н И Е  №15

9



Допуска до по-нататъшно разглеждане офертата на участник „АРГО“ ЕООД по 
Обособена позиция №5 "Яйца“.

5.2 Участник "БОРОИМПЕКС"АД

Комисията прегледа всички документи на участника, относно личното състояние и 
критериите за подбор и не констатира липсващи документи, документи, удостоверяващи 
несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, както и други 
несъответствия с предварително обявените условия на поръчката.

На основание направените констатации комисията взе единодушно:

Р Е Ш Е Н И Е  №16

Допуска до по-нататъшно разглеждане офертата на участник „БОРОИМПЕКС" АД по 
Обособена позиция №5 "Яйца“.

5.3 Участник ДЗЗД "ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ"
Комисията констатира следната нередност:

> Съгласно изискванията на Възложителя разписани в обявата, офертата на участника, наред с 
другите определени като задължителни елементи, следва да съдържа попълнена декларация по чл. 
54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП - Образец №3. При преглед съдържанието на представената от 
управителя на „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ“ ООД- член на ДЗЗД „ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ“ 
декларация, комисията установи, че тя е попълнена некоректно, тъй като не е отбелязано по какъв 
начин първото от посочените обстоятелства, се отнася до изпълнителния директор на дружеството, 
имайки предвид, че съгласно ЗОП, посочените в т. 1 от декларацията обстоятелства се явяват 
абсолютна пречка за участниците да участват в настоящата обществена поръчка, тъй като 
наличието на тези обстоятелства, води до отстраняване на участника.

> Съгласно изискванията на Възложителя разписани в обявата, офертата на участника, наред с 
другите определени като задължителни елементи, следва да съдържа попълнена декларация по чл. 
54, ал.1, т.3,4 и 5 от ЗОП- Образец №4. При преглед съдържанието на представените декларации от 
управителя на „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ“ ООД и „ВЕЛА М“ ООД- участници в ДЗЗД „ОБЩЕСТВЕНО 
ХРАНЕНЕ“, комисията установи, че те не са попълнени, като не е отбелязано нито едно от 
обстоятелствата, което се отнася до участника.

На основание направените констатации и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП 
комисията взе единодушно:

Р Е Ш Е Н И Е  №17

На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП да се изиска от участник ДЗЗД „ОБЩЕСТВЕНО 
ХРАНЕНЕ“ да представи, в срок 5 работни дни от получаването на настоящия протокол, 
документ, с който да отстрани констатираните несъответствия.

5.4. Участник "ДЕЛИВЪРИ РУСЕ" ООД
Комисията констатира следната нередност:

> Съгласно изискванията на Възложителя разписани в обявата, офертата на участника, 
наред с другите определени като задължителни елементи, следва да съдържа попълнена 
декларация по чл. 54, ал.1, т.3,4 и 5 от ЗОП- Образец №4. При преглед съдържанието на 
представената декларация от управителите на „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ“ ООД, комисията установи, че тя 
не е попълнена, като не е отбелязано нито едно от обстоятелствата, което се отнася до участника. 
Представени така декларациите -Образец №4 се явяват нередовни по съдържание.

На основание направените констатации и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП 
комисията взе единодушно:

Р Е Ш Е Н И Е  №18

На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП да се изиска от участник „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ“ ООД 
да представи, в срок 5 работни дни от получаването на настоящия протокол, документ, с 
който да отстрани констатираните несъответствия.
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6.Относно констатациите по представените документи за Обособена позиция №6 
„Зърнени храни и храни на зърнена основа“

По тази обособена позиция са подали оферти следните участници:
1. „ НОЙМА 2003“ ЕООД
2. ДЗЗД „ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ“
3. „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ“ ООД

6.1 Участник " НОЙМА 2003" ЕООД

Комисията прегледа всички документи на участника, относно личното състояние и 
критериите за подбор и не констатира липсващи документи, документи, удостоверяващи 
несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, както и други 
несъответствия с предварително обявените условия на поръчката.

На основание направените констатации комисията взе единодушно:

Р Е Ш Е Н И Е  №19

Допуска до по-нататъшно разглеждане офертата на участник „НОЙМА 2003“ ЕООД по 
Обособена позиция №6 "Зърнени храни и храни на зърнена основа“.

6.2. Участник ДЗЗД "ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ"
Комисията констатира следната нередност:

> Съгласно изискванията на Възложителя разписани в обявата, офертата на участника, наред с 
другите определени като задължителни елементи, следва да съдържа попълнена декларация по чл. 
54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП - Образец №3. При преглед съдържанието на представената от 
управителя на „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ“ ООД- член на ДЗЗД „ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ“ 
декларация, комисията установи, че тя е попълнена некоректно, тъй като не е отбелязано по какъв 
начин първото от посочените обстоятелства, се отнася до изпълнителния директор на дружеството, 
имайки предвид, че съгласно ЗОП, посочените в т. 1 от декларацията обстоятелства се явяват 
абсолютна пречка за участниците да участват в настоящата обществена поръчка, тъй като 
наличието на тези обстоятелства, води до отстраняване на участника.

> Съгласно изискванията на Възложителя разписани в обявата, офертата на участника, наред с 
другите определени като задължителни елементи, следва да съдържа попълнена декларация по чл. 
54, ал.1, т.3,4 и 5 от ЗОП- Образец №4. При преглед съдържанието на представените декларации от 
управителя на „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ“ ООД и „ВЕЛА М“ ООД- участници в ДЗЗД „ОБЩЕСТВЕНО 
ХРАНЕНЕ“, комисията установи, че те не са попълнени, като не е отбелязано нито едно от 
обстоятелствата, което се отнася до участника.

На основание направените констатации и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП 
комисията взе единодушно:

Р Е Ш Е Н И Е  №20

На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП да се изиска от участник ДЗЗД „ОБЩЕСТВЕНО 
ХРАНЕНЕ“ да представи, в срок 5 работни дни от получаването на настоящия протокол, 
документ, с който да отстрани констатираните несъответствия.

6.3. Участник „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ“ ООД

Комисията констатира следната нередност:

^  Съгласно изискванията на Възложителя разписани в обявата, офертата на участника,
наред с другите определени като задължителни елементи, следва да съдържа попълнена 
декларация по чл. 54, ал.1, т.3,4 и 5 от ЗОП- Образец №4. При преглед съдържанието на 
представената декларация от управителите на „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ“ ООД, комисията установи, че тя 
не е попълнена, като не е отбелязано нито едно от обстоятелствата, което се отнася до участника. 
Представени така декларациите -Образец №4 се явяват нередовни по съдържание.

На основание направените констатации и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП
комисията взе единодушно:

Р Е Ш Е Н И Е  №21
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На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП да се изиска от участник „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ“ ООД 
да представи, в срок 5 работни дни от получаването на настоящия протокол, документ, с 
който да отстрани констатираните несъответствия.

7.0тносно констатациите по представените документи за Обособена позиция №7 
„Картофи, кореноплодни и варива“

По тази обособена позиция са подали оферти следните участници:
1. „БОРОИМПЕКС“ АД
2. „ НОЙМА 2003“ ЕООД
3. ДЗЗД „ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ“
4. „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ“ ООД

7.1 Участник " БОРОИМПЕКС" АД

Комисията прегледа всички документи на участника, относно личното състояние и 
критериите за подбор и не констатира липсващи документи,' документи, удостоверяващи 
несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, както и други 
несъответствия с предварително обявените условия на поръчката.

На основание направените констатации комисията взе единодушно:

Р Е Ш Е Н И Е  №22

Допуска до по-нататъшно разглеждане офертата на участник „БОРОИМПЕКС“ АД по 
Обособена позиция №7 "Картофи, кореноплодни и варива“.

7.2 Участник " НОЙМА 2003' ЕООД

Комисията прегледа всички документи на участника, относно личното състояние и 
критериите за подбор и не констатира липсващи документи, документи, удостоверяващи 
несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, както и други 
несъответствия с предварително обявените условия на поръчката.

На основание направените констатации комисията взе единодушно:

Р Е Ш Е Н И Е  №23

Допуска до по-нататъшно разглеждане офертата на участник „НОЙМА 2003“ ЕООД по 
Обособена позиция №7 "Картофи, кореноплодни и варива“.

7.3 Участник ДЗЗД "ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ"

Комисията констатира следните нередности:

> Съгласно изискванията на Възложителя разписани в обявата, офертата на участника, наред с 
другите определени като задължителни елементи, следва да съдържа попълнена декларация по чл. 
54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП - Образец №3. При преглед съдържанието на представената от 
управителя на „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ“ ООД- член на ДЗЗД „ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ“ 
декларация, комисията установи, че тя е попълнена некоректно, тъй като не е отбелязано по какъв 
начин първото от посочените обстоятелства, се отнася до изпълнителния директор на дружеството, 
имайки предвид, че съгласно ЗОП, посочените в т. 1 от декларацията обстоятелства се явяват 
абсолютна пречка за участниците да участват в настоящата обществена поръчка, тъй като 
наличието на тези обстоятелства, води до отстраняване на участника.

У Съгласно изискванията на Възложителя разписани в обявата, офертата на участника, наред с 
другите определени като задължителни елементи, следва да съдържа попълнена декларация по чл. 
54, ал.1, т.3,4 и 5 от ЗОП- Образец №4. При преглед съдържанието на представените декларации от 
управителя на „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ“ ООД и „ВЕЛА М“ ООД- участници в ДЗЗД „ОБЩЕСТВЕНО 
ХРАНЕНЕ“, комисията установи, че те не са попълнени, като не е отбелязано нито едно от 
обстоятелствата, което се отнася до участника.

На основание направените констатации и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП
комисията взе единодушно:
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Р Е Ш Е Н И Е  №24

На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП да се изиска от участник ДЗЗД „ОБЩЕСТВЕНО 
ХРАНЕНЕ“ да представи, в срок 5 работни дни от получаването на настоящия протокол, 
документ, с който да отстрани констатираните несъответствия.

7.4 Участник "ДЕЛИВЪРИ РУСЕ" ООД 
Комисията констатира следната нередност:

> Съгласно изискванията на Възложителя разписани в обявата, офертата на участника, 
наред с другите определени като задължителни елементи, следва да съдържа попълнена 
декларация по чл. 54, ал.1, т.3,4 и 5 от ЗОП- Образец №4. При преглед съдържанието на 
представената декларация от управителите на „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ“ ООД, комисията установи, че тя 
не е попълнена, като не е отбелязано нито едно от обстоятелствата, което се отнася до участника. 
Представени така декларациите -Образец №4 се явяват нередовни по съдържание.

На основание направените констатации и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП 
комисията взе единодушно:

Р Е Ш Е Н И Е  №25

На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП да се изиска от участник „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ“ ООД 
да представи, в срок 5 работни дни от получаването на настоящия протокол, документ, с 
който да отстрани констатираните несъответствия.

8 .Относно констатациите по представените документи за Обособена позиция №8 
„Плодове, зеленчуци и продукти от тях“

По тази обособена позиция са подали оферти следните участници:
1. „БОРОИМПЕКС“ АД
2. „ НОЙМА 2003“ ЕООД
3. ДЗЗД „ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ“
4. „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ“ ООД

8.1 Участник " БОРОИМПЕКС' АД

Комисията прегледа всички документи на участника, относно личното състояние и 
критериите за подбор и не констатира липсващи документи, документи, удостоверяващи 
несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, както и други 
несъответствия с предварително обявените условия на поръчката.

На основание направените констатации комисията взе единодушно:

Р Е Ш Е Н И Е  №26

Допуска до по-нататъшно разглеждане офертата на участник „БОРОИМПЕКС“ АД по 
Обособена позиция №8 "Плодове, зеленчуци и продукти от тях“.

8.2 Участник " НОЙМА 2003' ЕООД

Комисията прегледа всички документи на участника, относно личното състояние и 
критериите за подбор и не констатира липсващи документи, документи, удостоверяващи 
несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, както и други 
несъответствия с предварително обявените условия на поръчката.

На основание направените констатации комисията взе единодушно:

Р Е Ш Е Н И Е  №27

Допуска до по-нататъшно разглеждане офертата на участник „НОЙМА 2003“ ЕООД по 
Обособена позиция №8 "Плодове, зеленчуци и продукти от тях“.

8.3 Участник ДЗЗД "ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ"
13



>  Съгласно изискванията на Възложителя разписани в обявата, офертата на участника, наред с 
другите определени като задължителни елементи, следва да съдържа попълнена декларация по чл. 
54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП - Образец №3. При преглед съдържанието на представената от 
управителя на „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ“ ООД- член на ДЗЗД „ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ“ 
декларация, комисията установи, че тя е попълнена некоректно, тъй като не е отбелязано по какъв 
начин първото от посочените обстоятелства, се отнася до изпълнителния директор на дружеството, 
имайки предвид, че съгласно ЗОП, посочените в т. 1 от декларацията обстоятелства се явяват 
абсолютна пречка за участниците да участват в настоящата обществена поръчка, тъй като 
наличието на тези обстоятелства, води до отстраняване на участника.

>  Съгласно изискванията на Възложителя разписани в обявата, офертата на участника, наред с 
другите определени като задължителни елементи, следва да съдържа попълнена декларация по чл. 
54, ал.1, т.3,4 и 5 от ЗОП- Образец №4. При преглед съдържанието на представените декларации от 
управителя на „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ“ ООД и „ВЕЛА М“ ООД- участници в ДЗЗД „ОБЩЕСТВЕНО 
ХРАНЕНЕ“, комисията установи, че те не са попълнени, като не е отбелязано нито едно от 
обстоятелствата, което се отнася до участника.

На основание направените констатации и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП 
комисията взе единодушно:

Р Е Ш Е Н И Е  №28

На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП да се изиска от участник ДЗЗД „ОБЩЕСТВЕНО 
ХРАНЕНЕ“ да представи, в срок 5 работни дни от получаването на настоящия протокол, 
документ, с който да отстрани констатираните несъответствия.

8.4 Участник "ДЕЛИВЪРИ РУСЕ" ООД
Комисията констатира следната нередност:

> Съгласно изискванията на Възложителя разписани в обявата, офертата на участника, 
наред с другите определени като задължителни елементи, следва да съдържа попълнена 
декларация по чл. 54, ал.1, т.3,4 и 5 от ЗОП- Образец №4. При преглед съдържанието на 
представената декларация от управителите на „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ“ ООД, комисията установи, че тя 
не е попълнена, като не е отбелязано нито едно от обстоятелствата, което се отнася до участника. 
Представени така декларациите -Образец №4 се явяват нередовни по съдържание.

Па основание направените констатации и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП 
комисията взе единодушно:

Р Е Ш Е Н И Е  №29

На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП да се изиска от участник „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ“ ООД 
да представи, в срок 5 работни дни от получаването на настоящия протокол, документ, с 
който да отстрани констатираните несъответствия.

9 .Относно констатациите по представените документи за Обособена позиция №9 
„Други хранителни продукти“

По тази обособена позиция са подали оферти следните участници:
1. „БОРОИМПЕКС“ АД
2. „ НОЙМА 2003“ ЕООД
3. ДЗЗД „ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ“
4. „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ“ ООД

9.1 Участник " БОРОИМПЕКС" АД

Комисията прегледа всички документи на участника, относно личното състояние и 
критериите за подбор и не констатира липсващи документи, документи, удостоверяващи 
несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, както и други 
несъответствия с предварително обявените условия на поръчката.

На основание направените констатации комисията взе единодушно:
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Допуска до по-нататъшно разглеждане офертата на участник „БОРОИМПЕКС“ АД по 
Обособена позиция №9 "Други хранителни продукти“.

9.2 Участник " НОЙМА 2003' ЕООД

Комисията прегледа всички документи на участника, относно личното състояние и 
критериите за подбор и не констатира липсващи документи, документи, удостоверяващи 
несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, както и други 
несъответствия с предварително обявените условия на поръчката.

На основание направените констатации комисията взе единодушно:

Р Е Ш Е Н И Е  №31

Допуска до по-нататъшно разглеждане офертата на участник „НОЙМА 2003“ ЕООД по 
Обособена позиция №9 "Други хранителни продукти“.

9.3 Участник ДЗЗД "ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ"

Комисията констатира следната нередност:

> Съгласно изискванията на Възложителя разписани в обявата, офертата на участника, наред с 
другите определени като задължителни елементи, следва да съдържа попълнена декларация по чл. 
54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП - Образец №3. При преглед съдържанието на представената от 
управителя на „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ“ ООД- член на ДЗЗД „ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ“ 
декларация, комисията установи, че тя е попълнена некоректно, тъй като не е отбелязано по какъв 
начин първото от посочените обстоятелства, се отнася до изпълнителния директор на дружеството, 
имайки предвид, че съгласно ЗОП, посочените в т. 1 от декларацията обстоятелства се явяват 
абсолютна пречка за участниците да участват в настоящата обществена поръчка, тъй като 
наличието на тези обстоятелства, води до отстраняване на участника.

>  Съгласно изискванията на Възложителя разписани в обявата, офертата на участника, наред с 
другите определени като задължителни елементи, следва да съдържа попълнена декларация по чл. 
54, ал.1, т.3,4 и 5 от ЗОП- Образец №4. При преглед съдържанието на представените декларации от 
управителя на „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ“ ООД и „ВЕЛА М“ ООД- участници в ДЗЗД „ОБЩЕСТВЕНО 
ХРАНЕНЕ“, комисията установи, че те не са попълнени, като не е отбелязано нито едно от 
обстоятелствата, което се отнася до участника.

На основание направените констатации и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП 
комисията взе единодушно:

Р Е Ш Е Н И Е  № 32

На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП да се изиска от участник ДЗЗД „ОБЩЕСТВЕНО 
ХРАНЕНЕ“ да представи, в срок 5 работни дни от получаването на настоящия протокол, 
документ, с който да отстрани констатираните несъответствия.

^  Съгласно изискванията на Възложителя, разписани в обявата, участникът следва да е 
изпълнил, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата 
минимум една доставка от група "Подправки - пресни и изсушени”, минимум 1 (една) доставка 
на хранителни продукти от група "Други храни", на минимум 1 (една) доставка на хранителни 
продукти от съответната група "Захар, захарни и шоколадови изделия, мед", като 
съответствието с този критерий за подбор участникът удостоверява с попълване на Част 
IV: „Критерии за подбор“, раздел В: Технически и професионални способности, Поле 16) 
от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)- Образец №1. След 
преглед на съдържанието на представения от дружеството ЕЕДОП , комисията установи, че в 
раздел В: Технически и професионални способности, Поле 16), в таблицата са посочени 
доставки на хранителни продукти от различни групи храни, от които не става ясно дали в 
изпълнените доставки на тези групи храни се включва и доставка на продукти от група 
"Подправки - пресни и изсушени", каквото е заложеното в обявата изискване на възложителя.

Р Е Ш Е Н И Е  №30
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На основание направените констатации и на основание чл. 54, ал.13 от ППЗОП 
комисията взе единодушно следното:

Р Е Ш Е Н И Е  № 33
С. оглед на гореизложеното и на основание чл. 54, ал.13 от ППЗОП да изиска от 

участник ДЗЗД „ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ“ да представи разяснение дали към 
посочените доставки на различни групи хранителни продукти в таблицата, в раздел В: 
Техничеки и професионални способности, Поле 16) от ЕЕДОП се включва и доставка на 
продукти от група "Подправки - пресни и изсушени", каквото е заложеното в обявата 
изискване на възложителя за изпълнена минимум 1 (една) доставка на хранителни 
продукти от група "Подправки - пресни и изсушени". Разяснението следва да се представи 
в срок от 5/пет/ работни дни от получаване на настоящия протокол.

9.4 Участник "ДЕЛИВЪРИ РУСЕ" ООД
Комисията констатира следната нередност:

> Съгласно изискванията на Възложителя разписани в обявата, офертата на участника, 
наред с другите определени като задължителни елементи, следва да съдържа попълнена 
декларация по чл. 54, ал.1, т.3,4 и 5 от ЗОП- Образец №4. При преглед съдържанието на 
представената декларация от управителите на „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ“ ООД, комисията установи, че тя 
не е попълнена, като не е отбелязано нито едно от обстоятелствата, което се отнася до участника. 
Представени така декларациите -Образец №4 се явяват нередовни по съдържание.

На основание направените констатации и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП 
комисията взе единодушно:

Р Е Ш Е Н И Е  №34

На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП да се изиска от участник „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ“ ООД 
да представи, в срок 5 работни дни от получаването на настоящия протокол, документ, с 
който да отстрани констатираните несъответствия.

>  Съгласно изискванията на Възложителя, разписани в обявата, участникът следва да е 
изпълнил, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата 
минимум една доставка от група "Подправки - пресни и изсушени", минимум 1 (една) доставка 
на хранителни продукти от група "Други храни", на минимум 1 (една) доставка на хранителни 
продукти от съответната група "Захар, захарни и шоколадови изделия, мед", като 
съответствието с този критерий за подбор участникът удостоверява с попълване на Част 
IV: „Критерии за подбор“, раздел В: Технически и професионални способности, Поле 16) 
от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)- Образец №1. След 
преглед на съдържанието на представения от управителите на дружеството ЕЕДОП , комисията 
установи, че в раздел В: Технически и професионални способности, Поле 16), в таблицата са 
посочени доставки на хранителни продукти от различни групи храни, от които не става ясно 
дали в изпълнените доставки на тези групи храни се включва и доставка на продукти от група 
"Подправки - пресни и изсушени", каквото е заложеното в обявата изискване на възложителя.

На основание направените констатации и на основание чл. 54, ал.13 от ППЗОП 
комисията взе единодушно следното:

Р Е Ш Е Н И Е  № 35
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 54, ал.13 от ППЗОП да изиска от 

участник „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ“ ООД да представи разяснение дали към посочените 
доставки на различни групи хранителни продукти в таблицата, в раздел В: Техничеки и 
професионални способности, Поле 16) от ЕЕДОП се включва и доставка на продукти от 
група "Подправки - пресни и изсушени", каквото е заложеното в обявата изискване на 
възложителя за изпълнена минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от група 
"Подправки - пресни и изсушени". Разяснението следва да се представи в срок от 5/пет/ 
работни дни от получаване на настоящия протокол.
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С това назначената от Възложителя комисия приключи своята работа по съставяне на 
настоящия Протокол №1 за отваряне и разглеждане на документите относно личното състояние и 
критериите за подбор на участниците подали оферта, за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в обществената поръчка с предмет: 
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ „Райна Княгиня“, гр. Мартен“, по 
следните обособени позиции:

Обособена позиция №1: Месо и месни продукти 
Обособена позиция №2: Мляко и млечни продукти 
Обособена позиция №3: Масла и мазнини 

Обособена позиция №4: Риба, рибни продукти и други морски храни 
Обособена позиция №5: Яйца
Обособена позиция №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа 
Обособена позиция №7: Картофи, кореноплодни и варива 
Обособена позиция №8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях 
Обособена позиция №9: Други хранителни продукти

Комисия в състав:

Членове:

1 .Г аля Йорданова/.... ./
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