
                       

     Студентски столове и общежития ЕАД 

       _____________________________________________  
              София 1700, Студентски град, бл. 5 тел. 868-13-14, факс 868-12-42 
 
 

 
                                              П Р О Т О К О Л  № 1 
 

От заседанието на Комисия за извършване на подбор, разглеждане и оценка на 

офертите и класиране в открита процедура по ЗОП, с предмет: Доставка на 

хранителни продукти за нуждите на „Студентски столове и общежития“ ЕАД, 

обявена в АОП под номер 01287-2019-0002. 

 

         Днес, 22.11.2019 г. в  административната сграда на „Студентски столове и 

общежития”ЕАД, гр. София, Студентски  град, бл.5, ет.2, в  заседателната зала - 

стая № 216, комисията назначена със заповед № 115 от 22.11.2019 г. на 

изпълнителния директор, в състав:  

Председател:  

         Пенка Павлова Савова – юрист, гл.юрисконсулт в  С С О  ЕАД. 

         Членове:  

           Илияна Василева Бешкова – финансист, Р-л „Финансов отдел“ ССО ЕАД.     

         Павлинка Христозкова Димитрова – икономист, старши счетоводител ФО.                 

започна своята работа по разглеждане и оценка на офертите в откритата процедура 

за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти 

за студентските столове, находящи се в клоновете на „Студентски столове и 

общежития“ЕАД, за период от три години, по осем обособени позиции,открита с 

решение № 91 от 10.10.2019 г. на изпълнителния директор, възложител по смисъла 

на чл.5, ал.2, т.14 от Закон за обществените поръчки. 

В посочения час за откриване на заседанието  - 11:00 часа, длъжностно лице от 

деловодството на „Студентски столове и общежития“ЕАД, предаде на 

председателя на комисията 14 (четиринадесет) броя опаковки, срещу подпис, 



описани в Протокол за участниците подали оферти, записани съгласно чл.48, ал.6 

от ППЗОП във входящия регистър за обществени поръчки на Възложителя, по реда 

на постъпването им.  

Комисията констатира, че са постъпили  общо  14 броя запечатани, непрозрачни и 

надписани опаковки, всички с ненарушена цялост и получени в деловодството до 

определения за подаване на офертите краен срок - 16:00 часа на 21.11.2019 г. 

На основание чл.51, ал.8 от ППЗОП, членовете на комисията попълниха 

декларации за липса на материален и частен интерес и свързаност с участниците, 

по смисъла на чл. 103, ал.2 от Закон за обществените поръчки.   

Преди да пристъпи към отварянето на получените опаковки, комисията даде 

възможност на явилите се лица да посочат в какво качество присъстват в залата. 

Същите удостовериха присъствието си на представители на участници в 

процедурата и вписаха имената си в присъствения списък на заседанието.  Не се 

явиха представители на средствата за масово осведомяване. 

Присъстващи представители на участници в процедурата са:  Антон Антонов - 

управител на „Нове инженеринг“ЕООД и Даниела Райкова – представител на 

„Стелит 1“ЕООД. Председателят на комисията прочете имената на участниците  

подали оферти за  участие в процедурата,  както следва:  

1.„Димитър Даракчиев“ООД, гр.Смолян, вх.№215/21.11.2019г., 08:55 ч., 

ОП-3; 

2.„Брадърс Комерс“ООД,гр. Стара Загора, вх.№ 216/21.11.2019г.,10:30 ч.,ОП-5 

и ОП-6; 

3.„Нове инженеринг“ЕООД, гр.Свищов, вх.№217/21.11.2019г., 10:55ч.; ОП-1 и 

ОП-8. 

4.„Варна оборот“ЕООД, гр.Варна, вх.№ 218/21.11.2019 г. 10:57 ч., ОП-4 и 

ОП-8; 

5.„Оримекс“ООД, гр.Свищов, вх.№ 219/21.11.2019 г., 11:00 часа, ОП-4 и ОП-5; 

6. ЕТ „Свилен Лазаров СС 91“, вх.№ 220/21.11.2019 г., 12:30 ч., ОП-8. 

7.„НИК – ИНВЕСТ – Казанлък“ЕООД, вх.№ 221/21.11.2019 г., 14:00 ч., ОП-5 и  

ОП-6; 



8.„Мира ФУУД“ЕООД, гр.Пловдив, вх.№222/21.11.2019 г., 14:20ч.,ОП-5 и 

ОП-7; 

9.“Фантастика2002“ЕООД,гр.Пловдив,вх.№223/21.11.2019г.,14:25ч.,ОП-3 и 

ОП-6; 

10. „Корект-Де“ЕООД, гр.Севлиево, вх.№ 224/21.11.2019г, 14:37ч., 

ОП-2 и ОП-7; 

11  „Килтекс“ЕООД, гр.София, вх.№ 225/21.11.2019г., 14:40ч., ОП-1 и ОП-6 

12. „Бойлс Фууд Къмпани“ЕООД, гр.Севлиево, вх.№ 226/21.11.2019 г.14:45 ч., 

ОП-4 и ОП-5; 

13.  „Стелит 1“ЕООД, гр.Севлиево,вх.№227/21.11.2019 г., 14:47 ч.,ОП- 3 и 

ОП-8; 

14. ДЗЗД „С-2015“, гр.В.Търново, вх.№ 228/21.11.2019г., 15:50ч.,ОП-1 и ОП-3. 

 
Комисията продължи своята работа, като председателят на комисията отвори по 

реда на тяхното постъпване предложенията на участниците, оповести тяхното 

съдържание и извърши проверка за наличието на подписани технически 

предложения и запечатани пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

В изпълнение на разпоредбите на чл.54, ал.4 от ППЗОП, тримата членове на 

комисията подписаха техническите предложения, съдържащи се в офертите на 

участниците, както и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

В съответствие с изискванията на чл.54, ал.5 от ППЗОП, председателят на 

комисията предложи на по един от присъстващите представители на другите 

участници да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри“. В отговор на поканата присъстващите представители отказаха 

да се възползват от правото си да ги подписват.  

След отваряне на опаковката на участника „Оримекс“ ООД, Комисията 

констатира несъответствия с изискванията на ЗОП и ППЗОП, по отношение 

на следната оферта: 

В опаковката подадена от „ОРИМЕКС“ООД, участващ за Обособена позиция №5, 

приложеното Техническо предложение – Образец №2, изготвено на 20.11.2019 г. в 

което са описани цялостно условията за изпълнение на поръчката и следва да бъдат 



залегнали всички 12 дейности, за които възложителят е посочил, че е необходимо 

да бъдат извършени при реализацията на поръчката, не е подписано на 

обозначеното за това място, положен е само печат. Няма подписи и на 

приложенията към техническото предложение – Концепция, съдържаща мерките 

за управление на критичните точки дефинирани от възложителя и Декларация за 

липса на свързаност с друг участник по чл.101, ал.11 от ЗОП. 

Съгласно чл.180 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), частни документи, 

подписани от лицата, които са ги издали, съставляват доказателство, че 

изявленията, които се съдържат в тях са направени от тези лица. Следователно, за 

да се счете, че частни документи (в случая Техническите предложения на 

участниците) са представени в оригинал, е необходимо непосредствено след края 

на текста да бъде поставен собственоръчен подпис. Неподписаните частни 

документи нямат формална доказателствена сила. 

Според комисията, изводът от всичко изложено е, че липсата на подпис върху 

техническото предложение на участника „ОРИМЕКС“ ООД, води до липса на 

предложение от страна на участника, който именно чрез подписа си се ангажира с 

предложените условия за изпълнение на поръчката. 

С оглед гореизложеното и на основание чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП, комисията 

предлага от по-нататъшно участие в процедурата да се отстрани от участие по 

обособена позиция №5, участникът „ОРИМЕКС“ООД, представил оферта с 

неподписано техническо предложение, което представлява неизпълнение на 

предварително обявените от възложителя условия на поръчката. 

 
С извършените описани действия, публичната част от заседанието на комисията 

приключи в 12:30 часа на 22.11.2019 г. 

На 25.11.2019 г.комисията назначена със заповед №. 115 от 22.11.2019г. на 

изпълнителния директор, продължи своята работа в закрити заседания проведени 

на 25.11.2019 г., 28.11.2019 г., 29.11.2019 г., 02.12.2019 г., 04.12.2019 г. и  

05.12.2019 г. в състав от редовните си членове, с преглед на представените от 

участниците документи по чл.39, ал. 3, като констатациите са отразени в 

настоящия протокол. Комисията прие решение, прегледът на документите да 



продължи по реда на постъпване на офертите и записани във входящия регистър за 

обществени поръчки на Възложителя. 

 

1. Обособена позииия № 3. Участник „ДимитърДаракчиев“ООД гр.Смолян. 
 
Прегледът на документите по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП, представени от участника 

„ДимитърДаракчиев“ООД, гр.Смолян, подал оферта за участие по обособена 

позиция № 3, вписана под № 215 /21.11.2019 г. в регистъра на възложителя, показа, 

че  участникът  е представил  необходимата информация, позволяваща на 

комисията да приеме, че отговаря на изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от закона и възложителя, поради което същият 

следва да бъде допуснат до разглеждане на техническото му предложение.  

 

2.  Обособена позиция №5. „Брадърс Комерс“ООД, гр.Стара Загора. 

Прегледът на документите по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП, представени от участника 

„Брадърс комерс“ООД, гр.Стара Загора, подал оферта за участие по обособена 

позиция № 6, вписана под № 216 /21.11.2019 г. в регистъра на възложителя, показа, 

че участникът не е представил необходимата информация, позволяваща на 

комисията да приеме, че отговаря на изискванията към личното състояние, 

поставени от закона и възложителя, като несъответствията се изразяват в следното: 

 

1.В представения еЕЕДОП част ІV,  раздел В, поле „Инструменти, съоръжения или 

техническо оборудване“, участникът „Брадърс Комерс“ООД не е представил 

информация, позволяваща на комисията да установи, че той отговаря на критерия 

за подбор, отнасящ се до техническите и професионални възможности, залегнал в 

т. 3.3.4  от раздел Втори   на документацията, а именно: 

„3.3.4. Участникът да разполага през целия срок на изпълнение на 

поръчката с минимум един обект за производство и/или търговия с хранителни 

продукти, притежаващ удостоверение за регистрация, издадено на основание чл. 

12, ал. 1 – ал. 7 от Закона за храните от Българската асоциация по безопасност 

на храните (БАБХ“).  



В представения еЕЕДОП, част ІV,  раздел В, поле  „Инструменти, съоръжения или 

техническо оборудване“, относно изпълнението на изискването за притежаване на 

обект, участникът е посочил за обекта следното, цитирам: „Складова база 

„ Брадърс Комерс“ гр.Стара Загора, ул. „Анастасия Тошева“ 2. Склад за 

съхранение и търговия на едро с продукти от животински и неживотински 

произход,  № на регистрация от ОДБХ гр.Стара Загора,  №1/24.08.2018 г.;  нает“.  

Участникът е посочил, че „Сивена“ЕООД е собственик на хладилната складова 

база, намираща се в двора на Търговска складова база, с адрес гр.Стара Загора, ул. 

„Анастасия Тошева“, наемодател на фирма „Брадърс Комерс“ООД. Към офертата 

има приложен  еЕЕДОП от „Сивена“ЕООД като трето лице. 

След преглед на представените еЕЕДОП на участника и третото лице 

„Сивена“ЕООД, комисията не можа да се убеди, че участникът ще разполага с този 

склад за срока на изпълнение на поръчката, тъй като не е посочен срок за ползване 

на обекта. 

След преглед на документите в кориците на офертата, Комисията откри договор за 

наем, подписан на 26.04.2016 г. между участника и  третото лице „Сивена“ЕООД, 

който съдържа  наемните отношения за предоставения обект. Срокът на 

подписания договор е 5 години. Приложен е и Анекс към договора, подписан на 

23.04.2019 г.  с който двете страни удължават срока на договора до 2026 г. За 

обекта  е приложено издаденото Удостоверение за вписване в списъка на 

наемателите – търговци на храни № 1/24.08.2018г., издадено от ОДБХ-гр.Стара 

Загора, както и Удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро с храни 

№ 101/21617 от 24.08.2018 г.издаден на фирма „Сивена“ЕООД за същия обект 

Предвид горното, Комисията прие решение, че с представяне на договора за наем 

на търговски обект към офертата, се доказва съответствието  с изискването към 

техническите и професионалните способности на участника и няма да се изисква 

допълнителна информация.  

2.  В Част ІV, Раздел „Г“, поле „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление“ на представения от участника единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), Участникът не е представил 

информация, позволяваща на комисията да установи, че той отговаря на критерия 



за подбор, отнасящ се до техническите и професионални възможности, залегнал в 

т. 3.3.2. от раздел ІІ  на документацията, а именно: 

„ Участникът да е въвел системи за управление на процесите в областта на 

предмета на настоящата обществена поръчка, съгласно: 

- стандарт EN ISO 9001:2015, или еквивалентен, с обхват, включващ доставка на 

хранителни продукти  работи, или еквивалентни мерки за осигуряване на 

качеството; 

- стандарт EN ISO 22000:2005, или еквивалентен, с обхват, вкчючващ доставка 

на хранителни продукти, или еквивалентни мерки за управление на 

безопасността на хранителните продукти”. 

В Част IV, раздел Г на ЕЕДОП, представен  от „Брадърс Комерс“ООД участникът е 

отбелязал  с ,,Да“, че ще може да представи  сертификати за съответствие със 

стандартите за осигуряване на качество и безопасност на храните, но не е посочил  

информация за номерата на сертификатите, техния обхват, срока им на валидност 

и наименованието на сертифициращите организации, нито за наличие на 

еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и безопасността на храните.  

При преглед на представените документи, в кориците на офертата, Комисията 

откри приложени 2 броя Сертификати, издадени на името на участника, за 

съответствие с изискванията за въвеждане на  системи за управление на процесите 

в областта на предмета на настоящата поръчка, съгласно стандарти: 

- стандарт EN ISO 9001:2015, с обхват, включващ доставка на хранителни 

продукти  за осигуряване на качеството, № 71602, издаден на 09.02.2014 г., валиден 

до 08.02.2020 г., издаден от NQA; 

- стандарт EN ISO 22000:2005, с обхват, включващ доставка на хранителни 

продукти за управление на безопасността на хранителните продукти, № 71189, 

издаден на 10.02.2014 г., валиден до 10.02.2020 г., издаден от NQA. 

С представянето на описаните документи, Комисията прие решение, че същите 

доказват съответствието  с изискването към техническите и професионалните 

способности на участника и няма да изисква допълнителна информация. 

Прегледът на документите представени от участника показа, че участникът е 

представил  необходимата информация, позволяваща на комисията да приеме, че 



отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от закона и възложителя, поради което същият следва да бъде допуснат 

до разглеждане на техническото му предложение.  

 

2. Обособена позиция №5. „Брадърс Комерс“ООД, гр.Стара Загора. 

 

Прегледът на документите по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП, представени от участника 

„Брадърс комерс“ООД, гр.Стара Загора, подал оферта за участие по обособена 

позиция № 5, вписана под № 216 /21.11.2019 г. в регистъра на възложителя, показа, 

че участникът не е представил необходимата информация, позволяваща на 

комисията да приеме, че отговаря на изискванията към личното състояние, 

поставени от закона и възложителя, като несъответствията се изразяват в следното: 

 

1.В представения еЕЕДОП част ІV,  раздел В, поле „Инструменти, съоръжения или 

техническо оборудване“, участникът „Брадърс Комерс“ООД не е представил 

информация, позволяваща на комисията да установи, че той отговаря на критерия 

за подбор, отнасящ се до техническите и професионални възможности, залегнал в 

т. 3.3.4  от раздел Втори   на документацията, а именно: 

„3.3.4. Участникът да разполага през целия срок на изпълнение на 

поръчката с минимум един обект за производство и/или търговия с хранителни 

продукти, притежаващ удостоверение за регистрация, издадено на основание чл. 

12, ал. 1 – ал. 7 от Закона за храните от Българската асоциация по безопасност 

на храните (БАБХ“).  

В представения еЕЕДОП, част ІV,  раздел В, поле  „Инструменти, съоръжения или 

техническо оборудване“, относно изпълнението на изискването за притежаване на 

обект, участникът е посочил за обекта следното, цитирам: „Складова база 

„ Брадърс Комерс“ гр.Стара Загора, ул. „Анастасия Тошева“ 2. Склад за 

съхранение и търговия на едро с продукти от животински и неживотински 

произход,  № на регистрация от ОДБХ гр.Стара Загора,  №1/24.08.2018 г.;  нает“.  

Участникът е посочил, че „Сивена“ЕООД е собственик на хладилната складова 

база, намираща се в двора на Търговска складова база, с адрес гр.Стара Загора, ул. 



„Анастасия Тошева“, наемодател на фирма „Брадърс Комерс“ООД. Към офертата 

има приложен  еЕЕДОП от „Сивена“ЕООД като трето лице. 

След преглед на представените еЕЕДОП на участника и третото лице 

„Сивена“ЕООД, комисията не можа да се убеди, че участникът ще разполага с този 

склад за срока на изпълнение на поръчката, тъй като не е посочен срок за ползване 

на обекта. 

След преглед на документите в кориците на офертата, Комисията откри договор за 

наем, подписан на 26.04.2016 г. между участника и  третото лице „Сивена“ЕООД, 

който съдържа  наемните отношения за предоставения обект. Срокът на 

подписания договор е 5 години. Приложен е и Анекс към договора, подписан на 

23.04.2019 г.  с който двете страни удължават срока на договора до 2026 г. За 

обекта  е приложено издаденото Удостоверение за вписване в списъка на 

наемателите – търговци на храни № 1/24.08.2018г., издадено от ОДБХ-гр.Стара 

Загора, както и Удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро с храни 

№ 101/21617 от 24.08.2018 г.издаден на фирма „Сивена“ЕООД за същия обект 

Предвид горното, Комисията прие решение, че с представяне на договора за наем 

на търговски обект към офертата, се доказва съответствието  с изискването към 

техническите и професионалните способности на участника и няма да се изисква 

допълнителна информация.  

2.  В Част ІV, Раздел „Г“, поле „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление“ на представения от участника единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), Участникът не е представил 

информация, позволяваща на комисията да установи, че той отговаря на критерия 

за подбор, отнасящ се до техническите и професионални възможности, залегнал в 

т. 3.3.2. от раздел ІІ  на документацията, а именно: 

„ Участникът да е въвел системи за управление на процесите в областта на 

предмета на настоящата обществена поръчка, съгласно: 

- стандарт EN ISO 9001:2015, или еквивалентен, с обхват, включващ доставка на 

хранителни продукти  работи, или еквивалентни мерки за осигуряване на 

качеството; 

- стандарт EN ISO 22000:2005, или еквивалентен, с обхват, вкчючващ доставка 



на хранителни продукти, или еквивалентни мерки за управление на 

безопасността на хранителните продукти”. 

В Част IV, раздел Г на ЕЕДОП, представен  от „Брадърс Комерс“ООД участникът е 

отбелязал  с ,,Да“, че ще може да представи  сертификати за съответствие със 

стандартите за осигуряване на качество и безопасност на храните, но не е посочил  

информация за номерата на сертификатите, техния обхват, срока им на валидност 

и наименованието на сертифициращите организации, нито за наличие на 

еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и безопасността на храните.  

При преглед на представените документи, в кориците на офертата, Комисията 

откри приложени 2 броя Сертификати, издадени на името на участника, за 

съответствие с изискванията за въвеждане на  системи за управление на процесите 

в областта на предмета на настоящата поръчка, съгласно стандарти: 

- стандарт EN ISO 9001:2015, с обхват, включващ доставка на хранителни 

продукти  за осигуряване на качеството, № 71602, издаден на 09.02.2014 г., валиден 

до 08.02.2020 г., издаден от NQA; 

- стандарт EN ISO 22000:2005, с обхват, включващ доставка на хранителни 

продукти за управление на безопасността на хранителните продукти, № 71189, 

издаден на 10.02.2014 г., валиден до 10.02.2020 г., издаден от NQA. 

С представянето на описаните документи, Комисията прие решение, че същите 

доказват съответствието  с изискването към техническите и професионалните 

способности на участника и няма да изисква допълнителна информация. 

 

Прегледът на документите представени от участника показа, че участникът е 

представил  необходимата информация, позволяваща на комисията да приеме, че 

отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от закона и възложителя, поради което същият следва да бъде допуснат 

до разглеждане на техническото му предложение.  

 

4. Обособена позиция №1.Участник „Нове  инженеринг“ЕООД  гр.Свищов. 

 

Прегледът на документите по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП, представени от участника 



„Нове инженеринг“ЕООД, гр.Свищов, подал оферта за участие по обособена 

позиция № 1, вписана под № 217 /21.11.2019 г. в регистъра на възложителя, показа, 

че участникът  не е представил необходимата информация, позволяваща на 

комисията да приеме, че отговаря на изискванията към личното състояние, 

поставени от закона и възложителя, като несъответствията се изразяват в следното: 

 

1.В представения еЕЕДОП част ІV,  раздел В, поле „Инструменти, съоръжения или 

техническо оборудване“, участникът „Нове инженеринг“ЕООД не е представил 

информация, позволяваща на комисията да установи, че той отговаря на критерия 

за подбор, отнасящ се до техническите и професионални възможности, залегнал в 

т. 3.3.4  от раздел Втори   на документацията, а именно: 

„3.3.4. Участникът да разполага през целия срок на изпълнение на поръчката с 

минимум един обект за производство и/или търговия с хранителни продукти, 

притежаващ удостоверение за регистрация, издадено на основание чл. 12, ал. 1 – 

ал. 7 от Закона за храните от Българската асоциация по безопасност на храните 

(БАБХ“).  

В представения еЕЕДОП, част ІV,  раздел В, поле  „Инструменти, съоръжения или 

техническо оборудване“, относно изпълнението на изискването за притежаване на 

обект, участникът е посочил за обекта следното, цитирам: „Търговска сграда 

намираща се на адрес 5250 гр.Свищов, ул. 33-ти Свищовски полк“ №41, обекта е 

нает с договор за наем, като собственик на обекта е фирма „Оримекс“ООД, 

удостоверение №8125/07.07.2015 г. за регистрация на обект за търговия на едро с 

храни – 20 групи храни.“  

Участникът е посочил, че „Оримекс“ООД е собственик на обекта. Към офертата е 

приложен  еЕЕДОП от „Оримекс“ООД като трето лице. 

След преглед на представените еЕЕДОП на участника и третото лице, комисията 

не можа да се убеди, че участникът ще разполага с този склад за срока на 

изпълнение на поръчката, тъй като не е посочен срок за ползване на обекта. 

След преглед на документите в кориците на офертата, Комисията откри договор за 

наем на недвижим имот, подписан на 03.01.2017 г. между участника и  третото 

лице „Оримекс“ООД, който съдържа  наемните отношения за предоставения 



обект. Срокът на подписания договор е 10 години.  За обекта  са приложени 2 броя 

удостоверения -  Удостоверение за вписване в списъка на наемателите – търговци 

на храни № 8126/07.07.2015г., издадено от ОДБХ-гр.Велико Търново на фирмата 

на участника, както и Удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро с 

храни № 8125 от 07.07.2015  г.издадено  на фирма „Оримекс“ООД за същия обект. 

Към офертата е представен нот.акт №153, том І, рег.1793, дело №136 от 2002 г., с 

който участникът удостовереява, че третото лице е собственик на обекта. 

Предвид горното, Комисията прие решение, че с представяне на договор за наем на 

търговски обект към офертата, се доказва съответствието  с изискването към 

техническите и професионалните способности на участника и няма да се изисква 

допълнителна информация.  

2.  В Част ІV, Раздел „Г“, поле „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление“ на представения от участника единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), Участникът не е представил 

информация, позволяваща на комисията да установи, че той отговаря на критерия 

за подбор, отнасящ се до техническите и професионални възможности, залегнал в 

т. 3.3.2. от раздел ІІ  на документацията, а именно: 

„ Участникът да е въвел системи за управление на процесите в областта на 

предмета на настоящата обществена поръчка, съгласно: 

- стандарт EN ISO 9001:2015, или еквивалентен, с обхват, включващ доставка на 

хранителни продукти  работи, или еквивалентни мерки за осигуряване на 

качеството; 

- стандарт EN ISO 22000:2005, или еквивалентен, с обхват, вкчючващ доставка 

на хранителни продукти, или еквивалентни мерки за управление на 

безопасността на хранителните продукти”. 

В Част IV, раздел Г на ЕЕДОП, представен  от „Нове инженеринг“ЕООД 

участникът е отбелязал  с ,,Да“, че ще може да представи  сертификати за 

съответствие със стандартите за осигуряване на качество и безопасност на храните, 

но не е посочил  информация за номерата на сертификатите, техния обхват, срока 

им на валидност, нито за наличие на еквивалентни мерки за осигуряване на 

качеството и безопасността на храните.  



При преглед на представените документи, в кориците на офертата, Комисията 

откри приложени 5 броя Сертификати, издадени на името на участника, за 

съответствие с изискванията за въвеждане на  системи за управление на процесите 

в областта на предмета на настоящата поръчка, съгласно стандарти: 

- стандарт БДС EN ISO 9001:2015, с обхват, включващ доставка на хранителни 

продукти  за осигуряване на качеството, № TRBA 100 0236, с валидност от 

02.06.201 9г. до  01.06.2022 г., издаден от Тюф Рейнланд; 

- стандарт БДС EN ISO 22000:2005, с обхват, включващ доставка на хранителни 

продукти за управление на безопасността на хранителните продукти, № TRBA 180 

0060 валиден от 09.02.2017 г. до 08.02.2020 г., издаден от Тюф Рейнланд. 

- НАССР Сертификат,  № TRB 01 180 0177, валиден от 09.02.2017 г до 08.02.2020 

г., с обхват, включващ закупуване, съхранение, продажба и доставка на пресни и 

преработени хранителни продуктиq  издаден от Тюф Рейнланд. 

- стандарт БДС EN ISO 14001:2015, с обхват, включващ закупуване, съхранение, 

продажба и доставка на пресни и преработени хранителни продукти , № TRBA 110 

0138 валиден от 04.09.2018 г. до 03.09.2021 г., издаден от Тюф Рейнланд. 

- стандарт BS OHSAS 18001:2007 с обхват, включващ закупуване, съхранение, 

продажба и доставка на пресни и преработени хранителни продукти, № TRBA 113 

0154 валиден от 14.05.2019 г. до 11.03.2021 г., издаден от Тюф Рейнланд. 

 

С представянето на описаните документи, Комисията прие решение, че същите 

доказват съответствието  с изискването към техническите и професионалните 

способности на участника и няма да изисква допълнителна информация. 

 

Прегледът на документите представени от участника показа, че участникът е 

представил  необходимата информация, позволяваща на комисията да приеме, че 

отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от закона и възложителя, поради което същият следва да бъде допуснат 

до разглеждане на техническото му предложение.  

 

5. Обособена позиция №8.Участник „Нове  инженеринг“ЕООД  гр.Свищов. 



 
Прегледът на документите по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП, представени от участника 

„Нове инженеринг“ЕООД, гр.Свищов, подал оферта за участие по обособена 

позиция № 8, вписана под № 217 /21.11.2019 г. в регистъра на възложителя, показа, 

че участникът  не е представил необходимата информация, позволяваща на 

комисията да приеме, че отговаря на изискванията към личното състояние, 

поставени от закона и възложителя, като несъответствията се изразяват в следното: 

 

1.В представения еЕЕДОП част ІV,  раздел В, поле „Инструменти, съоръжения или 

техническо оборудване“, участникът „Нове инженеринг“ЕООД не е представил 

информация, позволяваща на комисията да установи, че той отговаря на критерия 

за подбор, отнасящ се до техническите и професионални възможности, залегнал в 

т. 3.3.4  от раздел Втори   на документацията, а именно: 

„3.3.4. Участникът да разполага през целия срок на изпълнение на поръчката с 

минимум един обект за производство и/или търговия с хранителни продукти, 

притежаващ удостоверение за регистрация, издадено на основание чл. 12, ал. 1 – 

ал. 7 от Закона за храните от Българската асоциация по безопасност на храните 

(БАБХ“).  

В представения еЕЕДОП, част ІV,  раздел В, поле  „Инструменти, съоръжения или 

техническо оборудване“, относно изпълнението на изискването за притежаване на 

обект, участникът е посочил за обекта следното, цитирам: „Търговска сграда 

намираща се на адрес 5250 гр.Свищов, ул. 33-ти Свищовски полк“ №41, обекта е 

нает с договор за наем, като собственик на обекта е фирма „Оримекс“ООД, 

удостоверение №8125/07.07.2015 г. за регистрация на обект за търговия на едро с 

храни – 20 групи храни.“  

Участникът е посочил, че „Оримекс“ООД е собственик на обекта. Към офертата е 

приложен  еЕЕДОП от „Оримекс“ООД като трето лице. 

След преглед на представените еЕЕДОП на участника и третото лице, комисията 

не можа да се убеди, че участникът ще разполага с този склад за срока на 

изпълнение на поръчката, тъй като не е посочен срок за ползване на обекта. 



След преглед на документите в кориците на офертата, Комисията откри договор за 

наем на недвижим имот, подписан на 03.01.2017 г. между участника и  третото 

лице „Оримекс“ООД, който съдържа  наемните отношения за предоставения 

обект. Срокът на подписания договор е 10 години.  За обекта  са приложени 2 броя 

удостоверения -  Удостоверение за вписване в списъка на наемателите – търговци 

на храни № 8126/07.07.2015г., издадено от ОДБХ-гр.Велико Търново на фирмата 

на участника, както и Удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро с 

храни № 8125 от 07.07.2015  г.издадено  на фирма „Оримекс“ООД за същия обект. 

Към офертата е представен нот.акт №153, том І, рег.1793, дело №136 от 2002 г., с 

който участникът удостовереява, че третото лице е собственик на обекта. 

Предвид горното, Комисията прие решение, че с представяне на договор за наем на 

търговски обект към офертата, се доказва съответствието  с изискването към 

техническите и професионалните способности на участника и няма да се изисква 

допълнителна информация.  

2.  В Част ІV, Раздел „Г“, поле „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление“ на представения от участника единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), Участникът не е представил 

информация, позволяваща на комисията да установи, че той отговаря на критерия 

за подбор, отнасящ се до техническите и професионални възможности, залегнал в 

т. 3.3.2. от раздел ІІ  на документацията, а именно: 

„ Участникът да е въвел системи за управление на процесите в областта на 

предмета на настоящата обществена поръчка, съгласно: 

- стандарт EN ISO 9001:2015, или еквивалентен, с обхват, включващ доставка на 

хранителни продукти  работи, или еквивалентни мерки за осигуряване на 

качеството; 

- стандарт EN ISO 22000:2005, или еквивалентен, с обхват, вкчючващ доставка 

на хранителни продукти, или еквивалентни мерки за управление на 

безопасността на хранителните продукти”. 

В Част IV, раздел Г на ЕЕДОП, представен  от „Нове инженеринг“ЕООД 

участникът е отбелязал  с ,,Да“, че ще може да представи  сертификати за 

съответствие със стандартите за осигуряване на качество и безопасност на храните, 



но не е посочил  информация за номерата на сертификатите, техния обхват, срока 

им на валидност, нито за наличие на еквивалентни мерки за осигуряване на 

качеството и безопасността на храните.  

При преглед на представените документи, в кориците на офертата, Комисията 

откри приложени 5 броя Сертификати, издадени на името на участника, за 

съответствие с изискванията за въвеждане на  системи за управление на процесите 

в областта на предмета на настоящата поръчка, съгласно стандарти: 

- стандарт БДС EN ISO 9001:2015, с обхват, включващ доставка на хранителни 

продукти  за осигуряване на качеството, № TRBA 100 0236, с валидност от 

02.06.2019 г. до  01.06.2022 г., издаден от Тюф Рейнланд; 

- стандарт БДС EN ISO 22000:2005, с обхват, включващ доставка на хранителни 

продукти за управление на безопасността на хранителните продукти, № TRBA 180 

0060 валиден от 09.02.2017 г. до 08.02.2020 г., издаден от Тюф Рейнланд. 

- НАССР Сертификат,  № TRB 01 180 0177, валиден от 09.02.2017 г до 08.02.2020 

г., с обхват, включващ закупуване, съхранение, продажба и доставка на пресни и 

преработени хранителни продуктиq  издаден от Тюф Рейнланд. 

- стандарт БДС EN ISO 14001:2015, с обхват, включващ закупуване, съхранение, 

продажба и доставка на пресни и преработени хранителни продукти , № TRBA 110 

0138 валиден от 04.09.2018 г. до 03.09.2021 г., издаден от Тюф Рейнланд. 

- стандарт BS OHSAS 18001:2007 с обхват, включващ закупуване, съхранение, 

продажба и доставка на пресни и преработени хранителни продукти, № TRBA 113 

0154 валиден от 14.05.2019 г. до 11.03.2021 г., издаден от Тюф Рейнланд. 

С представянето на описаните документи, Комисията прие решение, че същите 

доказват съответствието  с изискването към техническите и професионалните 

способности на участника и няма да изисква допълнителна информация. 

 

Прегледът на документите представени от участника показа, че участникът е 

представил  необходимата информация, позволяваща на комисията да приеме, че 

отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от закона и възложителя, поради което същият следва да бъде допуснат 

до разглеждане на техническото му предложение.  



 

6. Обособена позиция №4.Участник „Варна Оборот“ЕООД  гр.Варна. 
 

Прегледът на документите по чл. 39, ал. 3 от  ППЗОП, представени от участника 

„Варна оборот“ ЕООД, гр.Варна, подал оферта за участие по обособена позиция 

№4, вписана под № 218/21.11.2019 г. в регистъра на възложителя, показа, че 

участникът не е представил необходимата информация, позволяваща на комисията 

да приеме, че отговаря на изискванията към личното състояние, поставени от 

закона и възложителя, като несъответствията се изразяват в следното: 

 

1.  В Част ІV, Раздел „Г“, поле „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление“ на представения от участника единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), Участникът не е представил 

информация, позволяваща на комисията да установи, че той отговаря на критерия 

за подбор, отнасящ се до техническите и професионални възможности, залегнал в 

т. 3.3.2. от раздел ІІ  на документацията, а именно: 

„ Участникът да е въвел системи за управление на процесите в областта на 

предмета на настоящата обществена поръчка, съгласно: 

- стандарт EN ISO 9001:2015, или еквивалентен, с обхват, включващ доставка на 

хранителни продукти  работи, или еквивалентни мерки за осигуряване на 

качеството; 

- стандарт EN ISO 22000:2005, или еквивалентен, с обхват, вкчючващ доставка 

на хранителни продукти, или еквивалентни мерки за управление на 

безопасността на хранителните продукти”. 

В Част IV, поле „Г“ на ЕЕДОП „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление“, участникът е посочил, че притежава Сертификат за 

внедрена система EN ISO 9001:2015 и EN ISO 22000:2005; Номер на сертификат – 

11960, издаден от Quality servise, Обхват на сертификата - закупуване, 

транспортиране, съхранение, продажба, доставка и търговия на едро с хранителни 

продукти от животински и неживотински и растителен произход, преопаковане на 

плодове и зеленчуци.Валидност на сертификата – 18.06.2021 г.  Участникът е 

отбелязал  с ,,Да“, че ще може да представи  сертификати за съответствие със 



стандартите за осигуряване на качество и безопасност на храните, но не е посочил  

информация за номерата на сертификатите, техния обхват, срока им на валидност, 

нито за наличие на еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и 

безопасността на храните. От посочения номер на сертификат 11960, не е ясно за 

кой от сертификатите  е относим.  

Комисията счита, че информацията е непълна, тъй като участникът не е посочил 

достатъчно информация позволяваща на комисията да установи, че той отговаря на 

критерия за подбор, отнасящ се до техническите и професионални възможности, 

залегнал в т. 3.3.2. от раздел ІІ  на документацията, 

2.В раздел Втори, „Специфични изисквания“ (Критерии за подбор), точка 3.3.4. от 

документацията е поставено изискване участникът да разполага през целия срок на 

изпълнение на поръчката с минимум един обект за производство и/или търговия с 

хранителни продукти. 

В В еЕЕДОП, част ІV, поле В „Технически и професионални способности“ 

участникът е посочил , че разполага с нает склад от „Варна плод“АД с адрес 

гр.Варна, ул. „Академик Курчатов“№1.   

В  приложения към офертата  еЕЕДОП на третото лице „Варна плод“АД, част ІV, 

поле В „Технически и професионални способности“, е посочена информация, че  

лицето е отдало под наем складове на участника „Варна оборот“ЕООД за 

извършване на търговия на едро с хранителни стоки, без да е описано 

местонахождението на складовете. Откритата в кориците на офертата Декларация 

издадена от „Варна  плод“АД , подписана от изпълнителния директор на 

дружеството на 10.07.2018 г., в която е посочено, че договори от 01.01.2006 г. и 

01.11.2008 г. за предоставени под наем складове, които са собственост на „Варна 

плод“АД са безсрочни и ще бъдат на разположение на фирма „Варна 

Оборот“ЕООД за срока на договора, също не дава достатъчно информация 

позволяваща на комисията да приеме, че отговаря на изискванията към личното 

състояние и подбор по т.3.3.4. 

Предвид горното, Комисията счита, че информацията е непълна. Не става ясно 

един склад или няколко склада са отдадени под наем на участника. Кой от 

договорите се отнася за склада посочен от участника. Няма информация, че  



участникът ще разполага  през целия срок на изпълнение на поръчката с обект за 

производство и/или търговия с хранителни продукти. Комисията счита, че е 

възможно да са променени обстоятелствата посочени в декларацията, тъй като, 

след справка в Търговския регистър е видно, че фирмата на участника е 

регистрирана през 2008 г. 

Във връзка с изложените обстоятелства и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП в 

срок от 5 (пет) работни дни от получаването на настоящия протокол и в 

съответствие с изискванията на възложителя и описаните от комисията 

констатации, участникът „Варна оборот“ЕООД, следва да представи нов еЕЕДОП 

и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. 

Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и 

обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти за 

участие. 

 

7. Обособена позиция №8.Участник „Варна Оборот“ЕООД  гр.Варна. 
 

Прегледът на документите по чл. 39, ал. 3 от  ППЗОП, представени от участника 

„Варна оборот“ ЕООД, гр.Варна, подал оферта за участие по обособена позиция 

№8, вписана под № 218/21.11.2019 г. в регистъра на възложителя, показа, че 

участникът не е представил необходимата информация, позволяваща на комисията 

да приеме, че отговаря на изискванията към личното състояние, поставени от 

закона и възложителя, като несъответствията се изразяват в следното: 

 

1.  В Част ІV, Раздел „Г“, поле „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление“ на представения от участника единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), Участникът не е представил 

информация, позволяваща на комисията да установи, че той отговаря на критерия 

за подбор, отнасящ се до техническите и професионални възможности, залегнал в 

т. 3.3.2. от раздел ІІ  на документацията, а именно: 

„ Участникът да е въвел системи за управление на процесите в областта на 

предмета на настоящата обществена поръчка, съгласно: 

- стандарт EN ISO 9001:2015, или еквивалентен, с обхват, включващ доставка на 



хранителни продукти  работи, или еквивалентни мерки за осигуряване на 

качеството; 

- стандарт EN ISO 22000:2005, или еквивалентен, с обхват, вкчючващ доставка 

на хранителни продукти, или еквивалентни мерки за управление на 

безопасността на хранителните продукти”. 

В Част IV, поле „Г“ на ЕЕДОП „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление“, участникът е посочил, че притежава Сертификат за 

внедрена система EN ISO 9001:2015 и EN ISO 22000:2005; Номер на сертификат – 

11960, издаден от Quality servise, Обхват на сертификата - закупуване, 

транспортиране, съхранение, продажба, доставка и търговия на едро с хранителни 

продукти от животински и неживотински и растителен произход, преопаковане на 

плодове и зеленчуци. Валидност на сертификата – 18.06.2021 г. Участникът е 

отбелязал  с ,,Да“, че ще може да представи  сертификати за съответствие със 

стандартите за осигуряване на качество и безопасност на храните, но не е посочил  

информация за номерата на сертификатите, техния обхват, срока им на валидност, 

нито за наличие на еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и 

безопасността на храните. От посочения номер на сертификат 11960, не е ясно за 

кой от сертификатите е относим.  

Комисията счита, че информацията е непълна, тъй като участникът не е посочил 

достатъчно информация позволяваща на комисията да установи, че той отговаря на 

критерия за подбор, отнасящ се до техническите и професионални възможности, 

залегнал в т. 3.3.2. от раздел ІІ  на документацията, 

2.В раздел Втори, „Специфични изисквания“ (Критерии за подбор), точка 3.3.4. от 

документацията е поставено изискване участникът да разполага през целия срок на 

изпълнение на поръчката с минимум един обект за производство и/или търговия с 

хранителни продукти. 

В В еЕЕДОП, част ІV, поле В „Технически и професионални способности“ 

участникът е посочил , че разполага с нает склад от „Варна плод“АД с адрес 

гр.Варна, ул. „Академик Курчатов“№1.   

В  приложения към офертата  еЕЕДОП на третото лице „Варна плод“АД, част ІV, 

поле В „Технически и професионални способности“, е посочена информация, че  



лицето е отдало под наем складове на участника „Варна оборот“ЕООД за 

извършване на търговия на едро с хранителни стоки, без да е описано 

местонахождението на складовете. Откритата в кориците на офертата Декларация 

издадена от „Варна плод“АД , подписана от изпълнителния директор на 

дружеството на 10.07.2018 г., в която е посочено, че договори от 01.01.2006 г. и 

01.11.2008 г. за предоставени под наем складове, които са собственост на „Варна 

плод“АД са безсрочни и ще бъдат на разположение на фирма „Варна 

Оборот“ЕООД за срока на договора, също не дава достатъчно информация 

позволяваща на комисията да приеме, че отговаря на изискванията към личното 

състояние и подбор по т.3.3.4. 

Предвид горното, Комисията счита, че информацията е непълна. Не става ясно 

един склад или няколко склада са отдадени под наем на участника. Кой от 

договорите се отнася за склада посочен от участника. Няма информация, че  

участникът ще разполага  през целия срок на изпълнение на поръчката с обект за 

производство и/или търговия с хранителни продукти. Комисията счита, че е 

възможно да са променени обстоятелствата посочени в декларацията, тъй като, 

след справка в Търговския регистър е видно, че фирмата на участника е 

регистрирана през 2008 г. 

 

Във връзка с изложените обстоятелства и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП в 

срок от 5 (пет) работни дни от получаването на настоящия протокол и в 

съответствие с изискванията на възложителя и описаните от комисията 

констатации, участникът „Варна оборот“ЕООД, следва да представи нов еЕЕДОП 

и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. 

Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и 

обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти за 

участие. 

 

8.Обособена позиция №4.Участник „Оримекс“ООД  гр.Свищов. 
 
Прегледът на документите по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП, представени от участника 

„Оримекс“ООД, гр.Свищов, подал оферта за участие по обособена позиция № 4, 



вписана под № 219/21.11.2019 г. в регистъра на възложителя, показа, че участникът  

не е представил необходимата информация, позволяваща на комисията да приеме, 

че отговаря на изискванията към личното състояние, поставени от закона и 

възложителя, като несъответствията се изразяват в следното: 

 

1.В представения еЕЕДОП част ІV,  раздел В, поле „Инструменти, съоръжения или 

техническо оборудване“, участникът „Оримекс“ООД не е представил информация, 

позволяваща на комисията да установи, че той отговаря на критерия за подбор, 

отнасящ се до техническите и професионални възможности, залегнал в т. 3.3.4  от 

раздел Втори   на документацията, а именно: 

„3.3.4. Участникът да разполага през целия срок на изпълнение на поръчката с 

минимум един обект за производство и/или търговия с хранителни продукти, 

притежаващ удостоверение за регистрация, издадено на основание чл. 12, ал. 1 – 

ал. 7 от Закона за храните от Българската асоциация по безопасност на храните 

(БАБХ“).  

В представения еЕЕДОП, част ІV,  раздел В, поле  „Инструменти, съоръжения или 

техническо оборудване“, относно изпълнението на изискването за притежаване на 

обект, участникът е посочил за обекта следното, цитирам: „ Складова търговска 

база намираща се на адрес 5250 гр.Свищов, ул.“ 33-ти Свищовски полк“ №41. 

Удостоверение №8125/07.07.2015 г. за регистрация на обект за търговия на едро 

с храни – 20  бр.групи .“  

От прегледа на представения  еЕЕДОП от участника, комисията не можа да се 

убеди, че участникът ще разполага с търговската база за срока на изпълнение на 

поръчката, тъй като не е посочил собственик или наемател е на обекта.  

Третото лице „Нове инженеринг“ЕООД,  в приложения негов еЕЕДОП  в част ІV, 

раздел „А“, поле „Годност“, е записал следното, цитирам: „ Търговската сграда, 

намираща се на адрес 5250 гр.Свищов, ул.“33-ти Свищовски полк“№41, обекта е 

нает с договор за наем, като собственик на обекта е фирма „Оримекс“ООД. 

Удостоверение №8125/07.07.2015 г. за регистрация на обект за търговия на едро 

с храни – 20  бр.групи .“ 

В края на полето, третото лице е записало и следния текст: цитирам „ Складовата 



база е наета от фирма „Оримекс“ ООД с договор за наем“. 

От изявленията на третото лице които са противоречиви по своята същност, 

Комисията не можа да разбере, участникът „Оримекс“ООД собственик ли е или 

наемател на обекта. 

След преглед на документите в кориците на офертата, Комисията откри Списък от 

управителя на участника „Оримекс“ООД, подписал се като декларатор, в който е 

декларирал, че описаната по-горе Търговска база е собствена на „Оримекс“ООД, за 

която има издадено Удостоверение по чл.12 от Закона за храните № 

8125/07.07.2015 г.  

Предвид горното, Комисията прие решение  участникът да представи 

допълнителна информация и разяснения, относно  обекта – собствен ли е или нает. 

2.  В Част ІV, Раздел „Г“, поле „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление“ на представения от участника единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), Участникът не е представил 

информация, позволяваща на комисията да установи, че той отговаря на критерия 

за подбор, отнасящ се до техническите и професионални възможности, залегнал в 

т. 3.3.2. от раздел ІІ  на документацията, а именно: 

„ Участникът да е въвел системи за управление на процесите в областта на 

предмета на настоящата обществена поръчка, съгласно: 

- стандарт EN ISO 9001:2015, или еквивалентен, с обхват, включващ доставка на 

хранителни продукти  работи, или еквивалентни мерки за осигуряване на 

качеството; 

- стандарт EN ISO 22000:2005, или еквивалентен, с обхват, вкчючващ доставка 

на хранителни продукти, или еквивалентни мерки за управление на 

безопасността на хранителните продукти”. 

В Част IV, раздел Г на ЕЕДОП, представен  от „Оримекс“ООД участникът е 

отбелязал  с ,,Да“, че ще може да представи  сертификати за съответствие със 

стандартите за осигуряване на качество и безопасност на храните, но не е посочил  

информация за номерата на сертификатите, техния обхват, срока им на валидност, 

нито за наличие на еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и 

безопасността на храните.  



При преглед на представените документи в кориците на офертата, Комисията 

откри приложени 3 броя Сертификати, издадени на името на участника, за 

съответствие с изискванията за въвеждане на  системи за управление на процесите 

в областта на предмета на настоящата поръчка, съгласно стандарти: 

- стандарт БДС EN ISO 9001:2015, с обхват, включващ търговия на едро, 

съхранение и транспортиране на пресни и преработени хранителни продукти  за 

осигуряване на качеството, № TRBA 100 0893, с валидност от 17.12.2018г. до  

16.12.2021г., издаден от Тюф Рейнланд; 

- стандарт БДС EN ISO 22000:2006, с обхват, включващ търговия на едро, 

съхранение и транспортиране на пресни и преработени хранителни продукти за 

управление на безопасността на хранителните продукти, № TRBA 180 007, 

валиден от 17.22.2018 г. до 16.12.2021 г., издаден от Тюф Рейнланд. 

- стандарт БДС EN ISO 14001:2015, с обхват, включващ закупуване, съхранение, 

продажба и доставка на пресни и преработени хранителни продукти , № TRBA 110 

0177, валиден от 04.09.2018 г. до 13.08.2020 г., издаден от Тюф Рейнланд. 

С представянето на описаните документи, Комисията прие решение, че същите 

доказват съответствието  с изискването към техническите и професионалните 

способности на участника и няма да изисква допълнителна информация. 

3.В представения еЕЕДОП част ІV,  раздел В, поле „Технически и професионални 

способности“, участникът „Оримекс“ООД не е представил информация, 

позволяваща на комисията да установи, че той отговаря на критерия за подбор, 

отнасящ се до техническите и професионални възможности, залегнал в т. 3.3.1  от 

раздел  Втори  „Специфични  изискваня“  на документацията, а именно: 

„3.3.1.Участникът следва да е изпълнил най-малко две дейности с предмет 

идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 години от датата на 

подаване на офертата“. 

4.В раздел Втори, „Специфични изисквания“ ,  в т.3.2.1, възложителят е определил 

критерии за подбор, участникът да е реализирал минимален оборот в сферата 

попадаща в обхвата на поръчката, общо за последните три  приключени финансови 

години (2016, 2017 и 2018 г.)  по обособена позиция № 4, за която участникът е 

подал оферта, в размер на 2 000 000 (два милиона) лева.  



В представения еЕЕДОП, част ІV,  раздел Б, поле „Икономическо и финансово 

състояние“,  конкретния  годишен оборот за последните три години който е 

записал участникът, е общо в размер на 1 841 108.16 (един милион, осемстотин 

четирдесет и една хиляди, сто и осем лева и 16 ст), което е по-малко от 

определения  от възложителя размер. 

Комисията се запозна с представените в Търговския регистър  - Отчети за приходи 

и разходи за последните три приключени финансови години и установи, че 

приходите от стоки са в размер на 1 930 000 (един милион, деветстотин и тридесет 

хиляди) лева, което също не отговаря на изискването за финансово състояние 

В представения от третото лице „Нове инженеринг“ЕООД еЕЕДОП част ІV,  

раздел Б, поле „Икономическо и финансово състояние“, комисията установи, че 

има подадена информация,  относно Конкретен годишен оборот за последните три 

приключени финансови години (2016, 2017 и 2018 г) на третото лице „Нове 

инженеринг“ЕООД в размер общо на 14 905 590 лева (четиринадесет милиона, 

деветстотин и пет хиляди, петстотин и деветдесет) лева.  

В съответствие с горното, Комисията  приема, че участникът  се е позовал на 

капацитета на третото лице, по отношение на критерия свързан с икономическото 

и финансово състояние . 

 

Във връзка с изложените обстоятелства и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП в 

срок от 5 (пет) работни дни от получаването на настоящия протокол и в 

съответствие с изискванията на възложителя и описаните от комисията 

констатации, участникът „Оримекс“ЕООД, следва да представи нов еЕЕДОП 

и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. 

Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и 

обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти за 

участие. 

 

9.Обособена позиция № 8 .Участник ЕТ „Свилен Лазаров СС 91“гр.Шумен. 
 
Прегледът на документите по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП, представени от участника 

ЕТ“Свилен Лазаров СС 91“, гр.Шумен, подал оферта за участие по обособена 



позиция № 8, вписана под № 220 /21.11.2019 г. в регистъра на възложителя, показа, 

че участникът е представил  необходимата информация, позволяваща на 

комисията да приеме, че отговаря на изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от закона и възложителя. Относно 

икономическото и финансово състояние на участника, за да получи допълнителна 

информация, след справка в Търговския регистър, комисията не откри 

публикувани Отчети за приходи и разходи  за предходните три приктлючени 

финансови години. 

Във връзка с изложеното, Комисията прие единодушно решение, за 

законосъобразно провеждане на процедурата, на основание чл.67, ал.5 от ЗОП, във 

връзка с чл. 54, ал.9 от ППЗОП, в срок от 5 (пет) работни дни от получаването на 

настоящия протокол и в съответствие с изискванията на възложителя да представи: 

Заверени копия от Отчетите за приходи и разходи за 2016, 2017 и 2018 г. 

 

10.Обособена позиция № 5.Участник  „Ник Инвест Казанлък“ ЕООД. 
 
Прегледът на документите по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП, представени от участника 

„Ник Инвест Казанлък“ЕООД, гр.Казанлък, подал оферта за участие по обособена 

позиция № 5, вписана под № 221 /21.11.2019 г. в регистъра на възложителя, показа, 

че участникът е представил  необходимата информация, позволяваща на 

комисията да приеме, че отговаря на изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от закона и възложителя, поради което същият 

следва да бъде допуснат до разглеждане на техническото му предложение.  

 

11.Обособена позиция № 6.Участник  „Ник Инвест Казанлък“ ЕООД. 
 
Прегледът на документите по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП, представени от участника 

„Ник Инвест Казанлък“ЕООД, гр.Казанлък, подал оферта за участие по обособена 

позиция № 6, вписана под № 221 /21.11.2019 г. в регистъра на възложителя, показа, 

че участникът е представил  необходимата информация, позволяваща на 

комисията да приеме, че отговаря на изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от закона и възложителя, поради което същият 



следва да бъде допуснат до разглеждане на техническото му предложение.  

 
12.Обособена позиция № 5. „Мира ФУУД“ЕООД, гр.Пловдив. 

 
Прегледът на документите по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП, представени от участника 

„Мира Фууд“ , гр.Пловдив, подал оферта за участие по обособена позиция № 5, 

вписана под № 222/21.11.2019 г. в регистъра на възложителя, показа, че участникът 

е представил  необходимата информация, позволяваща на комисията да приеме, че 

отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от закона и възложителя, поради което същият следва да бъде допуснат 

до разглеждане на техническото му предложение.  

 
13.Обособена позиция №7.„Мира ФУУД“ЕООД, гр.Пловдив. 

 

Прегледът на документите по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП, представени от участника 

„Мира Фууд“ , гр.Пловдив, подал оферта за участие по обособена позиция № 7, 

вписана под № 222/21.11.2019 г. в регистъра на възложителя, показа, че участникът 

е представил  необходимата информация, позволяваща на комисията да приеме, че 

отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от закона и възложителя, поради което същият следва да бъде допуснат 

до разглеждане на техническото му предложение.  

 
14.Обособена позиция №3 .Участник „Фантастика 2002“ЕООД, гр.Пловдив. 

 
Прегледът на документите по чл. 39, ал. 3 от  ППЗОП, представени от участника 

„Фантастика 2002“ ЕООД, гр.Пловдив, подал оферта за участие по обособена 

позиция №3, вписана под № 223/21.11.2019 г. в регистъра на възложителя, показа, 

че участникът не е представил необходимата информация, позволяваща на 

комисията да приеме, че отговаря на изискванията към личното състояние, 

поставени от закона и възложителя, като несъответствията се изразяват в следното: 

 

1.В представения еЕЕДОП част ІV,  раздел В, поле „Инструменти, съоръжения или 

техническо оборудване“, Участникът „Фантастика 2002“ЕООД не е представил 



информация, позволяваща на комисията да установи, че той отговаря на критерия 

за подбор, отнасящ се до техническите и професионални възможности, залегнал в 

т. 3.3.4  от раздел Втори   на документацията, а именно: 

„3.3.4. Участникът да разполага с през целия срок на изпълнение на поръчката с 

минимум един обект за производство и/или търговия с хранителни продукти, 

притежаващ удостоверение за регистрация, издадено на основание чл. 12, ал. 1 – 

ал. 7 от Закона за храните от Българската асоциация по безопасност на храните 

(БАБХ)“.  

В представения еЕЕДОП, част ІV,  раздел В, поле  „Инструменти, съоръжения или 

техническо оборудване“, относно изпълнението на изискването за притежаване на 

обект, участникът е посочил за обекта следното, цитирам: „ Складова база (наета)  

надлежно регистрирана по реда на чл.12 отЗХ. Дружеството притежава 

валидно и безсрочно удостоверение за вписване в списъка на наемателите за 

търговия с храни на едро № 0963/20.01.2016г., издадено от ОДБХ – Пловдив  на 

името на „Фатастика 2002“ЕООД.Склада се намира в гр.Пловдив, ул. „Васил 

Левски“  № 174.“  

От горното Комисията  прие, че участникът, неотговаря на критерия за подбор, 

отнасящ се до техническите и професионални възможности, да разполага с 

минимум един обект за производство и/или търговия с хранителни продукти. 

Липсва информация, че участникът ще разполага с описания обект през целия срок 

на изпълнение на поръчката. 

 

Във връзка с изложените обстоятелства и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП в 

срок от 5 (пет) работни дни от получаването на настоящия протокол и в 

съответствие с изискванията на възложителя и описаните от комисията 

констатации, участникът „Фантастика 2002“ЕООД, следва да представи нов 

еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 

информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти 

и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти за 

участие. 

 



15.Обособена позиция №6 .Участник „Фантастика 2002“ЕООД, гр.Пловдив. 

 
Прегледът на документите по чл. 39, ал. 3 от  ППЗОП, представени от участника 

„Фантастика 2002“ ЕООД, гр.Пловдив, подал оферта за участие по обособена 

позиция №6, вписана под № 223/21.11.2019 г. в регистъра на възложителя, показа, 

че участникът не е представил необходимата информация, позволяваща на 

комисията да приеме, че отговаря на изискванията към личното състояние, 

поставени от закона и възложителя, като несъответствията се изразяват в следното: 

 

1.В представения еЕЕДОП част ІV,  раздел В, поле „Инструменти, съоръжения или 

техническо оборудване“ Участникът „Фантастика 2002“ЕООД не е представил 

информация, позволяваща на комисията да установи, че той отговаря на критерия 

за подбор, отнасящ се до техническите и професионални възможности, залегнал в 

т. 3.3.4  от раздел Втори   на документацията, а именно: 

„3.3.4. Участникът да разполага с през целия срок на изпълнение на поръчката с 

минимум един обект за производство и/или търговия с хранителни продукти, 

притежаващ удостоверение за регистрация, издадено на основание чл. 12, ал. 1 – 

ал. 7 от Закона за храните от Българската асоциация по безопасност на храните 

(БАБХ)“.  

В представения еЕЕДОП, част ІV,  раздел В, поле  „Инструменти, съоръжения или 

техническо оборудване“, относно изпълнението на изискването за притежаване на 

обект, участникът е посочил за обекта следното, цитирам: „Складова база (наета)  

надлежно регистрирана по реда на чл.12 отЗХ. Дружеството притежава 

валидно и безсрочно удостоверение за вписване в списъка на наемателите за 

търговия с храни на едро № 0963/20.01.2016г., издадено от ОДБХ – Пловдив  на 

името на „Фатастика 2002“ЕООД. Склада се намира в гр.Пловдив, ул. „Васил 

Левски“  № 174.“  

От горното Комисията  прие, че участникът, не отговаря на критерия за подбор, 

отнасящ се до техническите и професионални възможности, да разполага с 

минимум един обект за производство и/или търговия с хранителни продукти. 

Липсва информация, че участникът ще разполага с описания обект през целия срок 

на изпълнение на поръчката. 



 
Във връзка с изложените обстоятелства и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП в 

срок от 5 (пет) работни дни от получаването на настоящия протокол и в 

съответствие с изискванията на възложителя и описаните от комисията 

констатации, участникът „Фантастика 2002“ЕООД, следва да представи нов 

еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 

информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти 

и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти за 

участие 

 
16. Обособена позиция  № 2 Участник „Корект-Де“ЕООД, гр.Севлиево. 
 
Прегледът на документите по чл. 39, ал. 3 от  ППЗОП, представени от участника 

„Корект - Де“ ЕООД, гр.Севлиево, подал оферта за участие по обособена позиция 

№2, вписана под № 224/21.11.2019 г. в регистъра на възложителя, показа, че 

участникът не е представил необходимата информация, позволяваща на комисията 

да приеме, че отговаря на изискванията към личното състояние, поставени от 

закона и възложителя, като несъответствията се изразяват в следното 

1. В представения еЕЕДОП част ІV,  раздел В, поле  „Инструменти, съоръжения 

или техническо оборудване“, относно изпълнението на изискването за 

притежаване на минимум едно транспортно средство за превоз на хранителни 

продукти, Участникът „Корект ДЕ“ЕООД  е представил информация, позволяваща 

на комисията да установи, че относно критерия за подбор, отнасящ се до 

техническите и професионални възможности, залегнал в т. 3.3.3  от раздел Втори  

на документацията,  регистрираните транспортни средства за превоз на храни са 

собственост на „Стелит 1“ЕООД. 

След преглед на представения еЕЕДОП на третото лице „Стелит 1“ЕООД, 

комисията установи, че същото ще действа в качеството си на наемодател на 2 броя 

транспортни средства, описани в документа. 

Предвид  изясняване на обстоятелствата свързани с  наемните отношения между 

„Корект ДЕ“ЕООД  и „Стелит 1“ЕООД, участникът следва да докаже, че за целия 

период на изпълнение на договора, ще разполага  с предложените от него 



транспортни средства, тъй като в подадената информация от участника не е 

записано за какъв срок е подписан договора за наем между него и третото лице. 

След преглед на документите в кориците на офертата, Комисията откри договор за 

наем на МПС, подписан между участника и третото лице „Стелит 1“ЕООД, на 

06.11.2018 г., който съдържа наемните отношения за предоставените два броя 

транспортни средства: Товарен автомобил „Фиат Дукато“ с рег.№ ЕВ 0327 ВК и 

Товарен автомобил „Мерцедес Спринтер 313 ЦДИ“ с рег.№ ЕВ 1004ВВ. Договорът 

е сключен за срок от 7 (седем) години. За автомобилите са  издадени  регистрации 

от ОДБХ гр.Габрово. 

Предвид горното, Комисията прие решение, че с представяне на описания договор 

за наем на МПС към офертата, се доказва съответствието  с изискването към 

техническите и професионалните способности на участника и няма да се изисква 

допълнителна информация.  

2. В представения еЕЕДОП част ІV,  раздел В, поле „Инструменти, съоръжения 

или техническо оборудване“Участникът „Корект ДЕ“ЕООД не е представил 

информация, позволяваща на комисията да установи, че той отговаря на критерия 

за подбор, отнасящ се до техническите и професионални възможности, залегнал в 

т. 3.3.4  от раздел Втори   на документацията, а именно: 

„3.3.4. Участникът да разполага с през целия срок на изпълнение на поръчката с 

минимум един обект за производство и/или търговия с хранителни продукти, 

притежаващ удостоверение за регистрация, издадено на основание чл. 12, ал. 1 – 

ал. 7 от Закона за храните от Българската асоциация по безопасност на храните 

(БАБХ“).  

В представения еЕЕДОП, част ІV,  раздел В, поле  „Инструменти, съоръжения или 

техническо оборудване“, относно изпълнението на изискването за притежаване на 

обект, участникът е посочил за обекта следното, цитирам: „Наета обособена част 

от недвижим имот находящ се в гр.Севлиево, ул „Стоян Бъчваров“ №8, а именно: 

Самостоятелен обект в сграда представляващ функциониращ склад с изградено 

хладилно помещение, собственост на „Стелит-1“ЕООД“. Няма информация   за 

издадено  Удостоверение по чл.12 от Закона за храните. От горното Комисията не 

може да прецени, участникът, отговаря ли на критерия за подбор, отнасящ се до 



техническите и професионални възможности, да разполага през целия срок на 

изпълнение на поръчката с минимум един обект за производство и/или търговия с 

хранителни продукти. 

След преглед на представения еЕЕДОП на третото лице „Стелит 1“ЕООД, 

комисията установи, че същото ще действа в качеството си на наемодател на 

обособена част от недвижим имот, находящ се в гр.Севлиево, ул. „Стоян 

Бъчваров“№8, представляващ самостоятелен обект  в сграда – функциониращ 

склад с изградено хладилно помещение, отдадена под наем на „Корект –Де“ЕООД. 

От информацията посочена от третото лице, комисията не можа да се убеди, че 

участникът ще разполага с този склад за срока на изпълнение на поръчката, тъй 

като не е посочен срок за ползване на обекта. 

След преглед на документите в кориците на офертата, Комисията откри договор за 

наем № 033/07.05.2019 г., подписан между участника и собственика на обекта и 

трето лице „Стелит 1“ЕООД, който съдържа  наемните отношения за 

предоставения обект с изградено хладилно помещение с площ от 48.87 кв.м., 

находящ се в гр.Севлиево, ул. „Стойчо Часовникаров“ №8.Срокът на подписания 

договор е 10 години, считано от датата на подписване.За обекта  е издаденпо 

Удостоверение за вписване в списъка на наемателите – търговци на храни № 

79/10.05.2019 г., издадено от ОДБХ-гр.Габрово. 

Предвид горното, Комисията прие решение, че с представяне на описания договор 

за наем на търговски обект към офертата и Удостоверение по чл.12, издадено от 

ОДБХ-гр.Габрово, се доказва съответствието  с изискването към техническите и 

професионалните способности на участника и няма да се изисква допълнителна 

информация.  

3.  В Част ІV, Раздел „Г“, поле „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление“ на представения от участника единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), Участникът не е представил 

информация, позволяваща на комисията да установи, че той отговаря на критерия 

за подбор, отнасящ се до техническите и професионални възможности, залегнал в 

т. 3.3.2. от раздел ІІ  на документацията, а именно: 

 



„ Участникът да е въвел системи за управление на процесите в областта на 

предмета на настоящата обществена поръчка, съгласно: 

- стандарт EN ISO 9001:2015, или еквивалентен, с обхват, включващ доставка на 

хранителни продукти  работи, или еквивалентни мерки за осигуряване на 

качеството; 

- стандарт EN ISO 22000:2005, или еквивалентен, с обхват, вкчючващ доставка 

на хранителни продукти, или еквивалентни мерки за управление на 

безопасността на хранителните продукти”. 

В Част IV, раздел Г на ЕЕДОП, представен  от „Корект ДЕ“ЕООД участникът е 

отбелязали  с ,,Да“, че ще може да представи  сертификати за съответствие със 

стандартите за осигуряване на качеството и за екологично управление, но не е 

посочил  информация за номерата на сертификатите, техния обхват, срока им на 

валидност и наименованието на сертифициращите организации, нито за наличие 

на еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната 

среда.  

При преглед на представените документи, в кориците на офертата, Комисията 

откри приложени 2 броя Сертификати, издадени на името на участника, за 

съответствие с изискванията да е въвел системи за управление на процесите в 

областта на предмета на настоящата поръчка, съгласно стандарти: 

- стандарт EN ISO 9001:2015, с обхват, включващ доставка на хранителни 

продукти  работи за осигуряване на качеството, № 0092610, издаден на 06.07.2019 

г., валиден до 05.07.2022 г., издаден от Интертек; 

- стандарт EN ISO 22000:2005, с обхват, включващ доставка на хранителни 

продукти за управление на безопасността на хранителните продукти, № F141138, 

издаден на 08.08.2019 г., валиден до 06.12.2020 г., издаден от Интертек. 

С представянето на описаните документи, Комисията прие решение, че същите 

доказват съответствието  с изискването към техническите и професионалните 

способности на участника и няма да изисква допълнителна информация. 

 

Прегледът на документите представени от участника показа, че участникът е 

представил  необходимата информация, позволяваща на комисията да приеме, че 



отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от закона и възложителя, поради което същият следва да бъде допуснат 

до разглеждане на техническото му предложение.  

 

17. Обособена позиция  № 7.Участник  „Корект-Де“ЕООД, гр.Севлиево. 
 
Прегледът на документите по чл. 39, ал. 3 от  ППЗОП, представени от участника 

„Корект - Де“ ЕООД, гр.Севлиево, подал оферта за участие по обособена позиция 

№7, вписана под № 224/21.11.2019 г. в регистъра на възложителя, показа, че 

участникът не е представил необходимата информация, позволяваща на комисията 

да приеме, че отговаря на изискванията към личното състояние, поставени от 

закона и възложителя, като несъответствията се изразяват в следното 

1. В представения еЕЕДОП част ІV,  раздел В, поле  „Инструменти, съоръжения 

или техническо оборудване“, относно изпълнението на изискването за 

притежаване на минимум едно транспортно средство за превоз на хранителни 

продукти, Участникът „Корект ДЕ“ЕООД  е представил информация, позволяваща 

на комисията да установи, че относно критерия за подбор, отнасящ се до 

техническите и професионални възможности, залегнал в т. 3.3.3  от раздел Втори  

на документацията,  регистрираните транспортни средства за превоз на храни са 

собственост на „Стелит 1“ЕООД. 

След преглед на представения еЕЕДОП на третото лице „Стелит 1“ЕООД, 

комисията установи, че същото ще действа в качеството си на наемодател на 2 броя 

транспортни средства, описани в документа. 

Предвид  изясняване на обстоятелствата свързани с  наемните отношения между 

„Корект ДЕ“ЕООД  и „Стелит 1“ЕООД, участникът следва да докаже, че за целия 

период на изпълнение на договора, ще разполага  с предложените от него 

транспортни средства, тъй като в подадената информация от участника не е 

записано за какъв срок е подписан договора за наем между него и третото лице. 

След преглед на документите в кориците на офертата, Комисията откри договор за 

наем на МПС, подписан между участника и третото лице „Стелит 1“ЕООД, на 

06.11.2018 г., който съдържа наемните отношения за предоставените два броя 

транспортни средства: Товарен автомобил „Фиат Дукато“ с рег.№ ЕВ 0327 ВК и 



Товарен автомобил „Мерцедес Спринтер 313 ЦДИ“ с рег.№ ЕВ 1004ВВ. Договорът 

е сключен за срок от 7 (седем) години. За автомобилите са  издадени  регистрации 

от ОДБХ гр.Габрово. 

Предвид горното, Комисията прие решение, че с представяне на описания договор 

за наем на МПС към офертата, се доказва съответствието  с изискването към 

техническите и професионалните способности на участника и няма да се изисква 

допълнителна информация.  

2. В представения еЕЕДОП част ІV,  раздел В, поле „Инструменти, съоръжения 

или техническо оборудване“Участникът „Корект ДЕ“ЕООД не е представил 

информация, позволяваща на комисията да установи, че той отговаря на критерия 

за подбор, отнасящ се до техническите и професионални възможности, залегнал в 

т. 3.3.4  от раздел Втори   на документацията, а именно: 

„3.3.4. Участникът да разполага с през целия срок на изпълнение на поръчката с 

минимум един обект за производство и/или търговия с хранителни продукти, 

притежаващ удостоверение за регистрация, издадено на основание чл. 12, ал. 1 – 

ал. 7 от Закона за храните от Българската асоциация по безопасност на храните 

(БАБХ“).  

В представения еЕЕДОП, част ІV,  раздел В, поле  „Инструменти, съоръжения или 

техническо оборудване“, относно изпълнението на изискването за притежаване на 

обект, участникът е посочил за обекта следното, цитирам: „Наета обособена част 

от недвижим имот находящ се в гр.Севлиево, ул „Стоян Бъчваров“ №8, а именно: 

Самостоятелен обект в сграда представляващ функциониращ склад с изградено 

хладилно помещение, собственост на „Стелит-1“ЕООД“. Няма информация   за 

издадено  Удостоверение по чл.12 от Закона за храните. От горното Комисията не 

може да прецени, участникът, отговаря ли на критерия за подбор, отнасящ се до 

техническите и професионални възможности, да разполага през целия срок на 

изпълнение на поръчката с минимум един обект за производство и/или търговия с 

хранителни продукти. 

След преглед на представения еЕЕДОП на третото лице „Стелит 1“ЕООД, 

комисията установи, че същото ще действа в качеството си на наемодател на 

обособена част от недвижим имот, находящ се в гр.Севлиево, ул. „Стоян 



Бъчваров“№8, представляващ самостоятелен обект  в сграда – функциониращ 

склад с изградено хладилно помещение, отдадена под наем на „Корект –Де“ЕООД. 

От информацията посочена от третото лице, комисията не можа да се убеди, че 

участникът ще разполага с този склад за срока на изпълнение на поръчката, тъй 

като не е посочен срок за ползване на обекта. 

След преглед на документите в кориците на офертата, Комисията откри договор за 

наем № 033/07.05.2019 г., подписан между участника и собственика на обекта и 

трето лице „Стелит 1“ЕООД, който съдържа  наемните отношения за 

предоставения обект с изградено хладилно помещение с площ от 48.87 кв.м., 

находящ се в гр.Севлиево, ул. „Стойчо Часовникаров“ №8.Срокът на подписания 

договор е 10 години, считано от датата на подписване.За обекта  е издаденпо 

Удостоверение за вписване в списъка на наемателите – търговци на храни № 

79/10.05.2019 г., издадено от ОДБХ-гр.Габрово. 

Предвид горното, Комисията прие решение, че с представяне на описания договор 

за наем на търговски обект към офертата и Удостоверение по чл.12, издадено от 

ОДБХ-гр.Габрово, се доказва съответствието  с изискването към техническите и 

професионалните способности на участника и няма да се изисква допълнителна 

информация.  

3.  В Част ІV, Раздел „Г“, поле „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление“ на представения от участника единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), Участникът не е представил 

информация, позволяваща на комисията да установи, че той отговаря на критерия 

за подбор, отнасящ се до техническите и професионални възможности, залегнал в 

т. 3.3.2. от раздел ІІ  на документацията, а именно: 

„ Участникът да е въвел системи за управление на процесите в областта на 

предмета на настоящата обществена поръчка, съгласно: 

- стандарт EN ISO 9001:2015, или еквивалентен, с обхват, включващ доставка на 

хранителни продукти  работи, или еквивалентни мерки за осигуряване на 

качеството; 

- стандарт EN ISO 22000:2005, или еквивалентен, с обхват, вкчючващ доставка 

на хранителни продукти, или еквивалентни мерки за управление на 



безопасността на хранителните продукти”. 

В Част IV, раздел Г на ЕЕДОП, представен  от „Корект ДЕ“ЕООД участникът е 

отбелязали  с ,,Да“, че ще може да представи  сертификати за съответствие със 

стандартите за осигуряване на качеството и за екологично управление, но не е 

посочил  информация за номерата на сертификатите, техния обхват, срока им на 

валидност и наименованието на сертифициращите организации, нито за наличие 

на еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната 

среда.  

При преглед на представените документи, в кориците на офертата, Комисията 

откри приложени 2 броя Сертификати, издадени на името на участника, за 

съответствие с изискванията да е въвел системи за управление на процесите в 

областта на предмета на настоящата поръчка, съгласно стандарти: 

- стандарт EN ISO 9001:2015, с обхват, включващ доставка на хранителни 

продукти  работи за осигуряване на качеството, № 0092610, издаден на 06.07.2019 

г., валиден до 05.07.2022 г., издаден от Интертек; 

- стандарт EN ISO 22000:2005, с обхват, включващ доставка на хранителни 

продукти за управление на безопасността на хранителните продукти, № F141138, 

издаден на 08.08.2019 г., валиден до 06.12.2020 г., издаден от Интертек. 

С представянето на описаните документи, Комисията прие решение, че същите 

доказват съответствието  с изискването към техническите и професионалните 

способности на участника и няма да изисква допълнителна информация. 

 

Прегледът на документите представени от участника показа, че участникът е 

представил  необходимата информация, позволяваща на комисията да приеме, че 

отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от закона и възложителя, поради което същият следва да бъде допуснат 

до разглеждане на техническото му предложение.  

 

18. Обособена позиция  № 1.Участник  „Килтекс“ЕООД, гр.София. 
 
Прегледът на документите по чл. 39, ал. 3 от  ППЗОП, представени от участника 

„Килтекс“ ЕООД, гр.София, подал оферта за участие по обособена позиция №1, 



вписана под № 225/21.11.2019 г. в регистъра на възложителя, показа, че участникът 

не е представил необходимата информация, позволяваща на комисията да приеме, 

че отговаря на изискванията към личното състояние, поставени от закона и 

възложителя, като несъответствията се изразяват в следното: 

1.В представения еЕЕДОП част ІV,  раздел В, поле „Инструменти, съоръжения или 

техническо оборудване“ участникът „Килтекс“ЕООД не е представил 

информация, позволяваща на комисията да установи, че той отговаря на критерия 

за подбор, отнасящ се до техническите и професионални възможности, залегнал в 

т. 3.3.4  от раздел Втори   на документацията, а именно: 

„3.3.4. Участникът да разполага с през целия срок на изпълнение на поръчката с 

минимум един обект за производство и/или търговия с хранителни продукти, 

притежаващ удостоверение за регистрация, издадено на основание чл. 12, ал. 1 – 

ал. 7 от Закона за храните от Българската асоциация по безопасност на храните 

(БАБХ“).  

В представения еЕЕДОП, част ІV,  раздел В, поле  „Инструменти, съоръжения или 

техническо оборудване“, относно изпълнението на изискването за притежаване на 

обект, участникът е посочил като описание за обекта, следното, цитирам: „Наета  

част от недвижим имот от „Стелит 1“ЕООД, находящ се в гр.Севлиево, 

ул.“Стоян Бъчваров“ №8, с Удостоверение за регистрация по чл.12 от Закона за 

храните № 101/12247/02.05.2019 г.“. 

Комисията констатира, че няма информация, че  участникът ще разполага  през 

целия срок на изпълнение на поръчката с обекта.  

След преглед на представения еЕЕДОП на третото лице „Стелит 1“ЕООД, 

комисията установи, че същото ще действа в качеството си на наемодател на 

транспортни средства и наемодател на обособена част от недвижим имот, находящ 

се в град Севлиево, ул. „Стоян Бъчваров“№8, представляващ самостоятелен обект 

в сграда – функциониращ хладилен склад, отдадена под наем на „Килтекс“ ЕООД. 

От информацията посочена от третото лице, комисията не можа да се убеди, че 

участникът ще разполага с този склад за срока на изпълнение на поръчката, тъй 

като не е посочен срок за ползване на обекта. 



След преглед на документите в кориците на офертата, Комисията откри договор за 

наем подписан на 07.05.2019 г., между участника и собственика на обекта и трето 

лице „Стелит 1“ЕООД, който съдържа  наемните отношения за предоставения 

обект с изградено хладилен склад с площ от 52.34 кв.м., находящ се в гр.Севлиево, 

ул. „Стойчо Часовникаров“ №8. Срокът на подписания договор е 6 години, считано 

от датата на подписване. За обекта  е издадено Удостоверение за вписване в 

списъка на наемателите – търговци на храни № 78/10.05.2019 г., издадено от 

ОДБХ-гр.Габрово. 

Предвид горното, Комисията прие  решение, че с представяне на описания договор 

за наем на търговски обект към офертата и Удостоверение по чл.12 от Закона за 

храните,издадено от ОДБХ гр.Габрово, се доказва съответствието  с изискването 

към техническите и професионалните способности на участника и няма да се 

изисква допълнителна информация.  

2.  В Част ІV, Раздел „Г“, поле „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление“ на представения от участника единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), Участникът не е представил 

информация, позволяваща на комисията да установи, че той отговаря на критерия 

за подбор, отнасящ се до техническите и професионални възможности, залегнал в 

т. 3.3.2. от раздел ІІ  на документацията, а именно: 

„ Участникът да е въвел системи за управление на процесите в областта на 

предмета на настоящата обществена поръчка, съгласно: 

- стандарт EN ISO 9001:2015, или еквивалентен, с обхват, включващ доставка на 

хранителни продукти  работи, или еквивалентни мерки за осигуряване на 

качеството; 

- стандарт EN ISO 22000:2005, или еквивалентен, с обхват, вкчючващ доставка 

на хранителни продукти, или еквивалентни мерки за управление на 

безопасността на хранителните продукти”. 

В Част IV, раздел Г на ЕЕДОП, представен  от „Килтекс“ЕООД участникът е 

отбелязали  с ,,Да“, че ще може да представи  сертификати за съответствие със 

стандартите за осигуряване на качеството и за екологично управление, но не е 

посочил  информация за номерата на сертификатите, техния обхват, срока им на 



валидност и наименованието на сертифициращите организации, нито за наличие 

на еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната 

среда.  

При преглед на представените документи, в кориците на офертата, Комисията 

откри приложени 2 броя Сертификати, издадени на името на участника, за 

съответствие с изискванията да е въвел системи за управление на процесите в 

областта на предмета на настоящата поръчка, съгласно стандарти: 

- стандарт EN ISO 9001:2015, с обхват, включващ доставка на хранителни 

продукти  работи за осигуряване на качеството, № 141136, издаден на 23.05.2019 г., 

валиден до 11.07.2021 г., издаден от Интертек. 

- стандарт EN ISO 22000:2005, с обхват, включващ доставка на хранителни 

продукти за управление на безопасността на хранителните продукти, № F141136, 

издаден на 02.08.2019 г., валиден до 06.12.2020 г., издаден от Интертек. 

С представянето на описаните документи, Комисията прие решение, че същите 

доказват съответствието  с изискването към техническите и професионалните 

способности на участника и няма да изисква допълнителна информация. 

 

Прегледът на документите представени от участника показа, че участникът е 

представил  необходимата информация, позволяваща на комисията да приеме, че 

отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от закона и възложителя, поради което същият следва да бъде допуснат 

до разглеждане на техническото му предложение.  

 
19. Обособена позиция  № 6.Участник  „Килтекс“ЕООД, гр.София. 
 
Прегледът на документите по чл. 39, ал. 3 от  ППЗОП, представени от участника 

„Килтекс“ ЕООД, гр.София, подал оферта за участие по обособена позиция №6, 

вписана под № 225/21.11.2019 г. в регистъра на възложителя, показа, че участникът 

не е представил необходимата информация, позволяваща на комисията да приеме, 

че отговаря на изискванията към личното състояние, поставени от закона и 

възложителя, като несъответствията се изразяват в следното 

1.В представения еЕЕДОП част ІV,  раздел В, поле „Инструменти, съоръжения или 



техническо оборудване“ участникът „Килтекс“ЕООД не е представил 

информация, позволяваща на комисията да установи, че той отговаря на критерия 

за подбор, отнасящ се до техническите и професионални възможности, залегнал в 

т. 3.3.4  от раздел Втори   на документацията, а именно: 

„3.3.4. Участникът да разполага с през целия срок на изпълнение на поръчката с 

минимум един обект за производство и/или търговия с хранителни продукти, 

притежаващ удостоверение за регистрация, издадено на основание чл. 12, ал. 1 – 

ал. 7 от Закона за храните от Българската асоциация по безопасност на храните 

(БАБХ“).  

В представения еЕЕДОП, част ІV,  раздел В, поле  „Инструменти, съоръжения или 

техническо оборудване“, относно изпълнението на изискването за притежаване на 

обект, участникът е посочил като описание за обекта, следното, цитирам: „Наета  

част от недвижим имот от „Стелит 1“ЕООД, находящ се в гр.Севлиево, 

ул.“Стоян Бъчваров“ №8, с Удостоверение за регистрация по чл.12 от Закона за 

храните № 101/12247/02.05.2019 г.“. 

Комисията констатира, че няма информация, че  участникът ще разполага  през 

целия срок на изпълнение на поръчката с обекта.  

След преглед на представения еЕЕДОП на третото лице „Стелит 1“ЕООД, 

комисията установи, че същото ще действа в качеството си на наемодател на 

транспортни средства и наемодател на обособена част от недвижим имот, находящ 

се в град Севлиево, ул. „Стоян Бъчваров“№8, представляващ самостоятелен обект 

в сграда – функциониращ хладилен склад, отдадена под наем на „Килтекс“ ЕООД. 

От информацията посочена от третото лице, комисията не можа да се убеди, че 

участникът ще разполага с този склад за срока на изпълнение на поръчката, тъй 

като не е посочен срок за ползване на обекта. 

След преглед на документите в кориците на офертата, Комисията откри договор за 

наем подписан на 07.05.2019 г., между участника и собственика на обекта и трето 

лице „Стелит 1“ЕООД, който съдържа  наемните отношения за предоставения 

обект с изградено хладилен склад с площ от 52.34 кв.м., находящ се в гр.Севлиево, 

ул. „Стойчо Часовникаров“ №8. Срокът на подписания договор е 6 години, считано 

от датата на подписване. За обекта  е издадено Удостоверение за вписване в 



списъка на наемателите – търговци на храни № 78/10.05.2019 г., издадено от 

ОДБХ-гр.Габрово. 

Предвид горното, Комисията прие  решение, че с представяне на описания договор 

за наем на търговски обект към офертата и Удостоверение по чл.12 от Закона за 

храните,издадено от ОДБХ гр.Габрово, се доказва съответствието  с изискването 

към техническите и професионалните способности на участника и няма да се 

изисква допълнителна информация.  

2.  В Част ІV, Раздел „Г“, поле „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление“ на представения от участника единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), Участникът не е представил 

информация, позволяваща на комисията да установи, че той отговаря на критерия 

за подбор, отнасящ се до техническите и професионални възможности, залегнал в 

т. 3.3.2. от раздел ІІ  на документацията, а именно: 

„ Участникът да е въвел системи за управление на процесите в областта на 

предмета на настоящата обществена поръчка, съгласно: 

- стандарт EN ISO 9001:2015, или еквивалентен, с обхват, включващ доставка на 

хранителни продукти  работи, или еквивалентни мерки за осигуряване на 

качеството; 

- стандарт EN ISO 22000:2005, или еквивалентен, с обхват, вкчючващ доставка 

на хранителни продукти, или еквивалентни мерки за управление на 

безопасността на хранителните продукти”. 

В Част IV, раздел Г на ЕЕДОП, представен  от „Килтекс“ЕООД участникът е 

отбелязали  с ,,Да“, че ще може да представи  сертификати за съответствие със 

стандартите за осигуряване на качеството и за екологично управление, но не е 

посочил  информация за номерата на сертификатите, техния обхват, срока им на 

валидност и наименованието на сертифициращите организации, нито за наличие 

на еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната 

среда.  

При преглед на представените документи, в кориците на офертата, Комисията 

откри приложени 2 броя Сертификати, издадени на името на участника, за 

съответствие с изискванията да е въвел системи за управление на процесите в 



областта на предмета на настоящата поръчка, съгласно стандарти: 

- стандарт EN ISO 9001:2015, с обхват, включващ доставка на хранителни 

продукти  работи за осигуряване на качеството, № 141136, издаден на 23.05.2019 г., 

валиден до 11.07.2021 г., издаден от Интертек. 

- стандарт EN ISO 22000:2005, с обхват, включващ доставка на хранителни 

продукти за управление на безопасността на хранителните продукти, № F141136, 

издаден на 02.08.2019 г., валиден до 06.12.2020 г., издаден от Интертек. 

С представянето на описаните документи, Комисията прие решение, че същите 

доказват съответствието  с изискването към техническите и професионалните 

способности на участника и няма да изисква допълнителна информация. 

 

Прегледът на документите представени от участника показа, че участникът е 

представил  необходимата информация, позволяваща на комисията да приеме, че 

отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от закона и възложителя, поради което същият следва да бъде допуснат 

до разглеждане на техническото му предложение.  

 

20.Обособена позиция № 4. „Бойлс Фууд Къмпани“ЕООД, гр.Севлиево. 

 

Прегледът на документите по чл. 39, ал. 3 от  ППЗОП, представени от участника 

„Бойлс Фууд Къмпани“ ЕООД, гр.София, подал оферта за участие по обособена 

позиция №4, вписана под № 226/21.11.2019 г. в регистъра на възложителя, показа, 

че участникът не е представил необходимата информация, позволяваща на 

комисията да приеме, че отговаря на изискванията към личното състояние, 

поставени от закона и възложителя, като несъответствията се изразяват в следното 

1.В представения еЕЕДОП част ІV,  раздел В, поле „Инструменти, съоръжения или 

техническо оборудване“ участникът „Бойлс Фууд Къмпани“ЕООД не е представил 

информация, позволяваща на комисията да установи, че той отговаря на критерия 

за подбор, отнасящ се до техническите и професионални възможности, залегнал в 

т. 3.3.4  от раздел Втори   на документацията, а именно: 

 



„3.3.4. Участникът да разполага с през целия срок на изпълнение на поръчката с 

минимум един обект за производство и/или търговия с хранителни продукти, 

притежаващ удостоверение за регистрация, издадено на основание чл. 12, ал. 1 – 

ал. 7 от Закона за храните от Българската асоциация по безопасност на храните 

(БАБХ“).  

В представения еЕЕДОП, част ІV,  раздел В, поле  „Инструменти, съоръжения или 

техническо оборудване“, относно изпълнението на изискването за притежаване на 

обект, участникът е посочил като описание за обекта, следното, цитирам:                           

„Удостоверение за регистрация на обект по чл.12 от Закона за храните № 

101/5312/21.02.2019 г., издаден от ОДБХ – гр.Габрово на фирма „ Бойлс Фууд 

Къмпани“ ЕООД, находящ се в гр.Севлиево, ул. „Стоян Бъчваров“№8 с безсрочна 

регистрация.......“ 

 Комисията констатира, че няма информация, че  участникът ще разполага  през 

целия срок на изпълнение на поръчката с обекта.  

След преглед на представения еЕЕДОП на третото лице „Стелит 1“ЕООД, 

комисията установи, че същото ще действа в качеството си на наемодател  на 

транспортни средства. 

След преглед на документите в кориците на офертата, Комисията откри 

Удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро с храни, № 

101/5312/21.02.2019 г., издадено от ОДБХ-гр.Габрово. Описано е, че обектът се 

намира в гр.Севлиево,ул.„Стоян Бъчваров“№8. След справка в Националния 

електронен регистър  на обектите за търговия на едро и дребно с храни в БАБХ,, 

информацията която получи комисията е, че участникът е записан като наемодател 

с издадено Удостоверение №196/29.06.2015 г.от ЗХ за същия обект.  

За да приеме, че участникът ще разполага през целия срок  на изпълнение на 

поръчката с минимум един обект за производство и/или търговия с хранителни 

продукти, комисията счита, че участникът следва да представи допълнителна 

информация  относно регистрацията на обекта.  

2.В приложеното Удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро с 

храни №101/5312 от 21.02.2019 г., Комисията установи, че обектът не е 

регистриран за  някои от основните  групи храни, попадащи  в обхвата на предмета 



на поръчката - липсва регристрация за месо и месни продукти, мляко и млечни 

продукти; риба и рибни продукти. 

3.  В Част ІV, Раздел „Г“, поле „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление“ на представения от участника единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), Участникът не е представил 

информация, позволяваща на комисията да установи, че той отговаря на критерия 

за подбор, отнасящ се до техническите и професионални възможности, залегнал в 

т. 3.3.2. от раздел ІІ  на документацията, а именно: 

„ Участникът да е въвел системи за управление на процесите в областта на 

предмета на настоящата обществена поръчка, съгласно: 

- стандарт EN ISO 9001:2015, или еквивалентен, с обхват, включващ доставка на 

хранителни продукти  работи, или еквивалентни мерки за осигуряване на 

качеството; 

- стандарт EN ISO 22000:2005, или еквивалентен, с обхват, вкчючващ доставка 

на хранителни продукти, или еквивалентни мерки за управление на 

безопасността на хранителните продукти”. 

В Част IV, раздел Г на ЕЕДОП, представен  от „Бойлс Фууд Къмпани“ЕООД 

участникът е отбелязали  с ,,Да“, че ще може да представи  сертификати за 

съответствие със стандартите за осигуряване на качеството и за екологично 

управление, но не е посочил  информация за номерата на сертификатите, техния 

обхват, срока им на валидност и наименованието на сертифициращите 

организации, нито за наличие на еквивалентни мерки за осигуряване на качеството 

или за опазване на околната среда.  

При преглед на представените документи, в кориците на офертата, Комисията 

откри приложени 2 броя Сертификати, издадени на името на участника, за 

съответствие с изискванията да е въвел системи за управление на процесите в 

областта на предмета на настоящата поръчка, съгласно стандарти: 

- стандарт EN ISO 9001:2015, с обхват, включващ доставка на хранителни 

продукти  работи за осигуряване на качеството, № QMS 131136-04, издаден на 

21.02.2018 г., валиден до 20.02.2020 г.; 

- стандарт FSSC 22000, с обхват, включващ доставка на хранителни продукти за 



управление на безопасността на хранителните продукти, № FS 131136-04, издаден 

на 13.02.2017 г., валиден до 20.02.2020 г.. 

С представянето на описаните документи, Комисията прие решение, че същите 

доказват съответствието  с изискването към техническите и професионалните 

способности на участника и няма да изисква допълнителна информация. 

4.В представения еЕЕДОП част ІV,  раздел Б, поле „Икономическо и финансово 

състояние“, участникът „Бойлс Фууд Къмпани“ЕООД  е представил информация, 

че  отговаря на критерия за подбор, отнасящ се до икономическото и финансовото 

му състояние, залегнал в т. 3.2.1  от раздел Втори  на документацията. След справка 

в Търговския регистър, Комисията се запозна с приложените Отчети за приходи и 

разходи за последните три приключени финансови години 2016, 2017, 2018 г. и 

констатира, че  описаните в еЕЕДОП суми (Конкретен годишен оборот) са  видни в   

раздел А, „Приходи от оперативна дейност“, и включват приходи от продукция и 

стоки. 

За да приеме, че участникът отговоря на критерия за подбор, отнасящ се до 

икономическото и финансово състояние, Комисията прие решение, участникът  да   

представи информация  какви продукти са включени в стойността на  продукцията.  

 

Във връзка с изложените обстоятелства и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП в 

срок от 5 (пет) работни дни от получаването на настоящия протокол и в 

съответствие с изискванията на възложителя и описаните от комисията 

констатации, участникът „Бойлс Фууд Къмпани“ЕООД, следва да представи нов 

еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 

информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти 

и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти за 

участие 

 

21. Обособена позиция № 5. „Бойлс Фууд Къмпани“ЕООД, гр.Севлиево. 

 

Прегледът на документите по чл. 39, ал. 3 от  ППЗОП, представени от участника 

„Бойлс Фууд Къмпани“ ЕООД, гр.София, подал оферта за участие по обособена 



позиция №5, вписана под № 226/21.11.2019 г. в регистъра на възложителя, показа, 

че участникът не е представил необходимата информация, позволяваща на 

комисията да приеме, че отговаря на изискванията към личното състояние, 

поставени от закона и възложителя, като несъответствията се изразяват в следното: 

 

1.В представения еЕЕДОП част ІV,  раздел В, поле „Инструменти, съоръжения или 

техническо оборудване“ участникът „Бойлс Фууд Къмпани“ЕООД не е представил 

информация, позволяваща на комисията да установи, че той отговаря на критерия 

за подбор, отнасящ се до техническите и професионални възможности, залегнал в 

т. 3.3.4  от раздел Втори   на документацията, а именно: 

„3.3.4. Участникът да разполага с през целия срок на изпълнение на поръчката с 

минимум един обект за производство и/или търговия с хранителни продукти, 

притежаващ удостоверение за регистрация, издадено на основание чл. 12, ал. 1 – 

ал. 7 от Закона за храните от Българската асоциация по безопасност на храните 

(БАБХ“).  

В представения еЕЕДОП, част ІV,  раздел В, поле  „Инструменти, съоръжения или 

техническо оборудване“, относно изпълнението на изискването за притежаване на 

обект, участникът е посочил като описание за обекта, следното, цитирам:                           

„Удостоверение за регистрация на обект по чл.12 от Закона за храните № 

101/5312/21.02.2019 г., издаден от ОДБХ – гр.Габрово на фирма „ Бойлс Фууд 

Къмпани“ ЕООД, находящ се в гр.Севлиево, ул. „Стоян Бъчваров“№8 с безсрочна 

регистрация.......“ 

 Комисията констатира, че няма информация, че  участникът ще разполага  през 

целия срок на изпълнение на поръчката с обекта.  

След преглед на представения еЕЕДОП на третото лице „Стелит 1“ЕООД, 

комисията установи, че същото ще действа в качеството си на наемодател  на 

транспортни средства. 

След преглед на документите в кориците на офертата, Комисията откри 

Удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро с храни, № 

101/5312/21.02.2019 г., издадено от ОДБХ-гр.Габрово. Описано е, че обектът се 

намира в гр.Севлиево,ул.„Стоян Бъчваров“№8. След справка в Националния 



електронен регистър  на обектите за търговия на едро и дребно с храни в БАБХ,, 

информацията която получи комисията е, че участникът е записан като наемодател 

с издадено Удостоверение №196/29.06.2015 г.от ЗХ за същия обект.  

За да приеме, че участникът ще разполага през целия срок  на изпълнение на 

поръчката с минимум един обект за производство и/или търговия с хранителни 

продукти, комисията счита, че участникът следва да представи допълнителна 

информация  относно регистрацията на обекта.  

2.В приложеното Удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро с 

храни №101/5312 от 21.02.2019 г., Комисията установи, че обектът не е 

регистриран за  някои от основните  групи храни, попадащи  в обхвата на предмета 

на поръчката - липсва регристрация за месо и месни продукти, мляко и млечни 

продукти; риба и рибни продукти. 

3.  В Част ІV, Раздел „Г“, поле „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление“ на представения от участника единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), Участникът не е представил 

информация, позволяваща на комисията да установи, че той отговаря на критерия 

за подбор, отнасящ се до техническите и професионални възможности, залегнал в 

т. 3.3.2. от раздел ІІ  на документацията, а именно: 

„ Участникът да е въвел системи за управление на процесите в областта на 

предмета на настоящата обществена поръчка, съгласно: 

- стандарт EN ISO 9001:2015, или еквивалентен, с обхват, включващ доставка на 

хранителни продукти  работи, или еквивалентни мерки за осигуряване на 

качеството; 

- стандарт EN ISO 22000:2005, или еквивалентен, с обхват, вкчючващ доставка 

на хранителни продукти, или еквивалентни мерки за управление на 

безопасността на хранителните продукти”. 

В Част IV, раздел Г на ЕЕДОП, представен  от „Бойлс Фууд Къмпани“ЕООД 

участникът е отбелязали  с ,,Да“, че ще може да представи  сертификати за 

съответствие със стандартите за осигуряване на качеството и за екологично 

управление, но не е посочил  информация за номерата на сертификатите, техния 

обхват, срока им на валидност и наименованието на сертифициращите 



организации, нито за наличие на еквивалентни мерки за осигуряване на качеството 

или за опазване на околната среда.  

При преглед на представените документи, в кориците на офертата, Комисията 

откри приложени 2 броя Сертификати, издадени на името на участника, за 

съответствие с изискванията да е въвел системи за управление на процесите в 

областта на предмета на настоящата поръчка, съгласно стандарти: 

- стандарт EN ISO 9001:2015, с обхват, включващ доставка на хранителни 

продукти  работи за осигуряване на качеството, № QMS 131136-04, издаден на 

21.02.2018 г., валиден до 20.02.2020 г.; 

- стандарт FSSC 22000, с обхват, включващ доставка на хранителни продукти за 

управление на безопасността на хранителните продукти, № FS 131136-04, издаден 

на 13.02.2017 г., валиден до 20.02.2020 г.. 

С представянето на описаните документи, Комисията прие решение, че същите 

доказват съответствието  с изискването към техническите и професионалните 

способности на участника и няма да изисква допълнителна информация. 

4.В представения еЕЕДОП част ІV,  раздел Б, поле „Икономическо и финансово 

състояние“, участникът „Бойлс Фууд Къмпани“ЕООД  е представил информация, 

че  отговаря на критерия за подбор, отнасящ се до икономическото и финансовото 

му състояние, залегнал в т. 3.2.1  от раздел Втори  на документацията. След справка 

в Търговския регистър, Комисията се запозна с приложените Отчети за приходи и 

разходи за последните три приключени финансови години 2016, 2017, 2018 г. и 

констатира, че  описаните в еЕЕДОП суми (Конкретен годишен оборот) са  видни в   

раздел А, „Приходи от оперативна дейност“, и включват приходи от продукция и 

стоки. 

За да приеме, че участникът отговоря на критерия за подбор, отнасящ се до 

икономическото и финансово състояние, Комисията прие решение, участникът  да   

представи информация  какви продукти са включени в стойността на  продукцията.  

 

Във връзка с изложените обстоятелства и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП в 

срок от 5 (пет) работни дни от получаването на настоящия протокол и в 

съответствие с изискванията на възложителя и описаните от комисията 



констатации, участникът „Бойлс Фууд Къмпани“ЕООД, следва да представи нов 

еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 

информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти 

и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти за 

участие. 

 

22. Обособена позиция №3.Участник  „Стелит 1“ЕООД, гр.Севлиево. 
 
 
Прегледът на документите по чл. 39, ал. 3 от  ППЗОП, представени от участника 

„Стелит 1“ ЕООД, гр.София, подал оферта за участие по обособена позиция №3, 

вписана под № 227/21.11.2019 г. в регистъра на възложителя, показа, че участникът 

не е представил необходимата информация, позволяваща на комисията да приеме, 

че отговаря на изискванията към личното състояние, поставени от закона и 

възложителя, като несъответствията се изразяват в следното: 

 
1.В представения еЕЕДОП част ІV,  раздел В, поле „Инструменти, съоръжения или 

техническо оборудване“ участникът „Стелит 1“ЕООД не е представил 

информация, позволяваща на комисията да установи, че той отговаря на критерия 

за подбор, отнасящ се до техническите и професионални възможности, залегнал в 

т. 3.3.4  от раздел Втори   на документацията, а именно: 

„3.3.4. Участникът да разполага с през целия срок на изпълнение на поръчката с 

минимум един обект за производство и/или търговия с хранителни продукти, 

притежаващ удостоверение за регистрация, издадено на основание чл. 12, ал. 1 – 

ал. 7 от Закона за храните от Българската асоциация по безопасност на храните 

(БАБХ“).  

В представения еЕЕДОП, част ІV,  раздел В, поле  „Инструменти, съоръжения или 

техническо оборудване“, относно изпълнението на изискването за притежаване на 

обект, участникът е посочил като описание за обекта, следното, цитирам: „ 

Удостоверение за регистрация на обект по чл.12 от Закона за храните № 

101/12247 от 02.05.2019 г., издаден от ОДБХ – гр.Габрово на фирма „Стелит 1“ 

ЕООД, находящ се в гр.Севлиево, ул. „Стоян Бъчваров“№8“. 



 Комисията констатира, че няма информация, че  участникът ще разполага  през 

целия срок на изпълнение на поръчката с  обекта.  

След преглед на документите в кориците на офертата, Комисията откри 

Удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро с храни, № 

101/12247/02.05.2019 г., издадено от ОДБХ-гр.Габрово. Описано е, че обектът се 

намира в гр.Севлиево, ул. „Стоян Бъчваров“ №8.  

За да приеме, че участникът ще разполага през целия срок  на изпълнение на 

поръчката с минимум един обект за производство и/или търговия с хранителни 

продукти, комисията счита, че участникът следва да представи допълнителна 

информация  относно  собствеността  на обекта. 

2.  В Част ІV, Раздел „Г“, поле „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление“ на представения от участника единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), Участникът не е представил 

информация, позволяваща на комисията да установи, че той отговаря на критерия 

за подбор, отнасящ се до техническите и професионални възможности, залегнал в 

т. 3.3.2. от раздел ІІ  на документацията, а именно: 

„ Участникът да е въвел системи за управление на процесите в областта на 

предмета на настоящата обществена поръчка, съгласно: 

- стандарт EN ISO 9001:2015, или еквивалентен, с обхват, включващ доставка на 

хранителни продукти  работи, или еквивалентни мерки за осигуряване на 

качеството; 

- стандарт EN ISO 22000:2005, или еквивалентен, с обхват, вкчючващ доставка 

на хранителни продукти, или еквивалентни мерки за управление на 

безопасността на хранителните продукти”. 

В Част IV, раздел Г на ЕЕДОП, представен  от „Стелит 1“ЕООД участникът е 

отбелязали  с ,,Да“, че ще може да представи  сертификати за съответствие със 

стандартите за осигуряване на качеството и за екологично управление, но не е 

посочил  информация за номерата на сертификатите, техния обхват, срока им на 

валидност и наименованието на сертифициращите организации, нито за наличие 

на еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната 

среда.  



При преглед на представените документи, в кориците на офертата, Комисията 

откри приложени 2 броя Сертификати, издадени на името на участника, за 

съответствие с изискванията да е въвел системи за управление на процесите в 

областта на предмета на настоящата поръчка, съгласно стандарти: 

- стандарт  ISO 9001:2015 с обхват, включващ доставка на хранителни продукти  

работи за осигуряване на качеството, № QMS 090807, издаден на 06.06.2019 г., 

валиден до 20.06.2022 г.издаден от Интертек; 

- стандарт ISO 22000:2005 с обхват, вкчючващ доставка на хранителни продукти, 

за управление на безопасността на хранителните продукти, № F 090807, издаден на 

04.06.2019 г., валиден до 06.07.2020 г.издаден от Интертек. 

С представянето на описаните документи, Комисията прие решение, че същите 

доказват съответствието  с изискването към техническите и професионалните 

способности на участника и няма да изисква допълнителна информация. 

 

Във връзка с изложените обстоятелства и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП в 

срок от 5 (пет) работни дни от получаването на настоящия протокол и в 

съответствие с изискванията на възложителя и описаните от комисията 

констатации, участникът „Стелит 1“ЕООД, следва да представи нов еЕЕДОП 

и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. 

Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и 

обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти за 

участие. 

 
23.Обособена позиция № 8.Участник  „Стелит 1“ЕООД, гр.Севлиево. 
 
 
Прегледът на документите по чл. 39, ал. 3 от  ППЗОП, представени от участника 

„Стелит 1“ ЕООД, гр.София, подал оферта за участие по обособена позиция №8, 

вписана под № 227/21.11.2019 г. в регистъра на възложителя, показа, че участникът 

не е представил необходимата информация, позволяваща на комисията да приеме, 

че отговаря на изискванията към личното състояние, поставени от закона и 

възложителя, като несъответствията се изразяват в следното: 



 
1.В представения еЕЕДОП част ІV,  раздел В, поле „Инструменти, съоръжения или 

техническо оборудване“ участникът „Стелит 1“ЕООД не е представил 

информация, позволяваща на комисията да установи, че той отговаря на критерия 

за подбор, отнасящ се до техническите и професионални възможности, залегнал в 

т. 3.3.4  от раздел Втори   на документацията, а именно: 

„3.3.4. Участникът да разполага с през целия срок на изпълнение на поръчката с 

минимум един обект за производство и/или търговия с хранителни продукти, 

притежаващ удостоверение за регистрация, издадено на основание чл. 12, ал. 1 – 

ал. 7 от Закона за храните от Българската асоциация по безопасност на храните 

(БАБХ“).  

В представения еЕЕДОП, част ІV,  раздел В, поле  „Инструменти, съоръжения или 

техническо оборудване“, относно изпълнението на изискването за притежаване на 

обект, участникът е посочил като описание за обекта, следното, цитирам:                          

„Удостоверение за регистрация на обект по чл.12 от Закона за храните № 

101/12247 от 02.05.2019 г., издаден от ОДБХ – гр.Габрово на фирма „Стелит 1“ 

ЕООД, находящ се в гр.Севлиево, ул. „Стоян Бъчваров“№8“. 

 Комисията констатира, че няма информация, че  участникът ще разполага  през 

целия срок на изпълнение на поръчката с  обекта.  

След преглед на документите в кориците на офертата, Комисията откри 

Удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро с храни, № 

101/12247/02.05.2019 г., издадено от ОДБХ-гр.Габрово. Описано е, че обектът се 

намира в гр.Севлиево, ул. „Стоян Бъчваров“ №8.  

За да приеме, че участникът ще разполага през целия срок  на изпълнение на 

поръчката с минимум един обект за производство и/или търговия с хранителни 

продукти, комисията счита, че участникът следва да представи допълнителна 

информация  относно  собствеността  на обекта. 

2.  В Част ІV, Раздел „Г“, поле „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление“ на представения от участника единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), Участникът не е представил 

информация, позволяваща на комисията да установи, че той отговаря на критерия 



за подбор, отнасящ се до техническите и професионални възможности, залегнал в 

т. 3.3.2. от раздел ІІ  на документацията, а именно: 

„ Участникът да е въвел системи за управление на процесите в областта на 

предмета на настоящата обществена поръчка, съгласно: 

- стандарт EN ISO 9001:2015, или еквивалентен, с обхват, включващ доставка на 

хранителни продукти  работи, или еквивалентни мерки за осигуряване на 

качеството; 

- стандарт EN ISO 22000:2005, или еквивалентен, с обхват, вкчючващ доставка 

на хранителни продукти, или еквивалентни мерки за управление на 

безопасността на хранителните продукти”. 

В Част IV, раздел Г на ЕЕДОП, представен  от „Стелит 1“ЕООД участникът е 

отбелязали  с ,,Да“, че ще може да представи  сертификати за съответствие със 

стандартите за осигуряване на качеството и за екологично управление, но не е 

посочил  информация за номерата на сертификатите, техния обхват, срока им на 

валидност и наименованието на сертифициращите организации, нито за наличие 

на еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната 

среда.  

При преглед на представените документи, в кориците на офертата, Комисията 

откри приложени 2 броя Сертификати, издадени на името на участника, за 

съответствие с изискванията да е въвел системи за управление на процесите в 

областта на предмета на настоящата поръчка, съгласно стандарти: 

- стандарт  ISO 9001:2015 с обхват, включващ доставка на хранителни продукти  

работи за осигуряване на качеството, № QMS 090807, издаден на 06.06.2019 г., 

валиден до 20.06.2022 г.издаден от Интертек; 

- стандарт ISO 22000:2005 с обхват, вкчючващ доставка на хранителни продукти, 

за управление на безопасността на хранителните продукти, № F 090807, издаден на 

04.06.2019 г., валиден до 06.07.2020 г.издаден от Интертек. 

С представянето на описаните документи, Комисията прие решение, че същите 

доказват съответствието  с изискването към техническите и професионалните 

способности на участника и няма да изисква допълнителна информация. 

 



Във връзка с изложените обстоятелства и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП в 

срок от 5 (пет) работни дни от получаването на настоящия протокол и в 

съответствие с изискванията на възложителя и описаните от комисията 

констатации, участникът „Стелит 1“ЕООД, следва да представи нов еЕЕДОП 

и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. 

Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и 

обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти за 

участие. 

 
24.Обособена позиция №1.Участник  ДЗЗД „С-2015“, гр.В.Търново. 
 
Прегледът на документите по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП, представени от участника 

ДЗЗД „С-2015“, гр.Велико Търново, подал оферта за участие по обособена позиция 

№ 1, вписана под № 228 /21.11.2019 г. в регистъра на възложителя, показа, че  

участникът  е представил  необходимата информация, позволяваща на комисията 

да приеме, че отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от закона и възложителя, поради което същият следва да бъде 

допуснат до разглеждане на техническото му предложение.  

 

25.Обособена позиция № 3. Участник   ДЗЗД „С-2015“, гр.В.Търново. 
 
Прегледът на документите по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП, представени от участника 

ДЗЗД „С-2015“, гр.Велико Търново, подал оферта за участие по обособена позиция 

№ 3, вписана под № 228 /21.11.2019 г. в регистъра на възложителя, показа, че  

участникът  е представил  необходимата информация, позволяваща на комисията 

да приеме, че отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от закона и възложителя, поради което същият следва да бъде 

допуснат до разглеждане на техническото му предложение.  

 

На основание чл.54, ал.8 от ППЗОП, настоящият протокол се изпраща на всички 

участници, в деня на публикуването му в профила на купувача. 
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