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П Р О Т О К О Л   № 1 

 

 

от дейността на комисията, назначена със Заповед  № 196/11.02.2019 г. на 

директора на ДГ № 103 „Патиланско царство“ за наличието и редовността на 

документите за подбор на подадените оферти в процедура „публично състезание“ с 

предмет: „Ежедневна доставка на хранителни продукти по обособени позиции за 

нуждите на детска градина № 103 „Патиланско царство“,  

открита с Решение № 1/18.01.2019г. на директора на детската градина1 

 

На 11.02.2019 г. в  11:00 ч. в гр. София, в изпълнение на Заповед № 196/11.02.2019г. 

на Директора на ДГ № 103 „Патиланско царство“ за определяне състава на комисия за 

провеждане на процедура „публично състезание“ с предмет: „Ежедневна доставка на 

хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на детска градина № 103 

„Патиланско царство“, открита с Решение № 1/18.01.2019г., публикувано в РОП под № 

889364 и обявление за поръчка под № 889369 от 18.01.2019г., номер на поръчката в 

регистъра на АОП 02693-2019-0001, се събра комисия в състав: 

 

Председател: адв. Габриела Николова – правоспособен юрист 

       Членове: 

  1. Илиана Илиева – на длъжност „ЗАС“; 

  2.   Боряна Василева – на длъжност „учител“; 

                        

 Председателят на Комисията откри публичното заседание за отваряне на получените 

оферти.  

На заседанието на Комисията присъстват представители на участниците, както следва:  

1. Елза Янева – изпълнителен директор на участника „ИЙТ УЕЛ“ ЕАД.  

Присъстващото лице се вписа в присъствен лист.  

На публичното засеание не присъстват представители на средствата за масово 

осведомяване. 

Председателят на комисията прочете заповедта на директора за състава на Комисията 

и обяви, че са подадени следните оферти:  

1. “ЕЛИАЗ” ООД за Обособена позиция № 4 с вх. № 1 – ОП/08.02.2019г. подадена в 

11:04 часа;  

2. “БЕТИ М” ЕООД за Обособени позиции № № 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 с вх. № 2-

ОП/08.02.2019г., подадена в 13:55 часа; 

3. ЕТ „Македония – Иван Даньовски“ за Обособени позиции № № 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 с 

вх. № 3-ОП/08.02.2019г., подадена в 14:00 часа 

4. “ИЙТ УЕЛ” ЕАД за Обособени позиции № № 1, 2, 3, 5 и 6 с вх. № 4-

ОП/08.02.2019г., подадена в 14:17 часа; 

5. “БОХЕМИС” ООД за Обособени позиции № № 1, 2, 3, 5 и 6 вх. № 5-ОП/ 

08.02.2019г., подадена в 15:04 часа. 

6. „АЛЛУР“ ООД за Обособени позиции № 3 и № 5 с вх. № 6 - ОП/08.02.2019г., 

подадена в 15:23 часа 

 

 Липсват оферти подадени след крайния срок. 

                                                 
1 Заличаването на информацията в настоящия документ е извършено на основание чл. 2 от 

Закона за защита на личните данни във връзка с чл. 42, ал. 5 от Закона за обществените 

поръчки.             
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След получаване на постъпилите оферти и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, 

всички членове на комисията попълниха декларация по чл. 51, ал. 8 от от ППЗОП за 

обстоятелствата по чл. 103, ал. 3 от ЗОП. 

 

 

Комисията пристъпи към отваряне на опаковките по реда на тяхното постъпване, както 

следва: 

1. Оферта на “ЕЛИАЗ” ООД, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК: 175111752, 

представлявано от управителите Маргарита Добрева и Димитър Добрев, заедно и поотделно 

със седалище и  адрес на управление: гр. София, 1836, район р-н Подуяне, ул. Летоструй № 

61 и с адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Самоковско шосе № 2Б, тел.: 02 4415218, e-

mail: eliaz@gbg.bg . 

Участва за Обособена позиция № 4 - „Хляб и хлебни изделия“. 

Комисията оповести съдържанието на документите, провери за наличието на отделен 

запечатан плик и констатира наличие на отделен запечатан непрозрачен плик, поставен в 

опаковката с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика  с 

надпис „Предлагани ценови параметри“. На присъстващия представител на „ИЙТ УЕЛ“ ЕАД 

беше предложено да подпише техническото предложение на участника и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“. Лицето подписа плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“, като заяви, че не желае да подписва техническото предложение.  

Комисията констатира наличието на всички описани в списъка документи на 

“ЕЛИАЗ” ООД. 

 

2. Оферта на “БЕТИ М” ЕООД, вписано в търговския регистър към Агениция по 

вписванията с ЕИК 121115423, представлявано от управителя Тодор Вълчев, със седалище и 

адрес на управление: гр. София 1574, бул. „Професор Цветан Лазаров“ № 13, тел.:02 973 

1183, ел.адрес: beti_m90@abv.bg 

Участва за Обособени позиции № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и № 7. 

 

Комисията оповести съдържанието на документите, провери за наличието на отделни 

запечатани пликове и констатира наличие на 7 броя отделни запечатани непрозрачни 

пликове, поставени в опаковката с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения за отделните 

позиции и всеки един от пликовете  с надпис „Предлагани ценови параметри“. На 

присъстващия представител на „ИЙТ УЕЛ“ ЕАД беше предложено да подпише техническите 

предложения на участника и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“. Лицето 

подписа всеки един от пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“, като заяви, че не 

желае да подписва техническите предложения. 

Комисията констатира наличието на всички описани в списъка документи на 

участника. 

 

3. Оферта на ЕТ „МАКЕДОНИЯ – ИВАН ДАНЬОВСКИ, вписано в търговския 

регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121272823, представлявано от управителя 

Иван Даньовски, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, СО – Район Овча 

купел – 1, ул. „Лиляче“ № 19, тел.: 0889 525282, e-mail: danyovski@gmail.com 

Участва за Обособени позиции № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и № 7. 

Комисията оповести съдържанието на документите, провери за наличието на отделни 

запечатани пликове и констатира наличие на 7 броя отделни запечатани непрозрачни 

пликове, поставени в опаковката с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения за отделните 

позиции и всеки един от пликовете  с надпис „Предлагани ценови параметри“. На 
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присъстващия представител на „ИЙТ УЕЛ“ ЕАД беше предложено да подпише техническите 

предложения на участника и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“. Лицето 

подписа всеки един от пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“, като заяви, че не 

желае да подписва техническите предложения. 

Комисията констатира наличието на всички описани в списъка документи на 

участника. 

 

4. Оферта на “ИЙТ УЕЛ” ЕАД, вписано в търговския регистър към Агенция по 

вписванията с ЕИК 131440898, представлявано от изп.директор Елза Янева, със седалище и 

адрес на управление: гр. София, 1000, бул. „Ген. Скобелев“ 69, ет. 2, ап. 4, тел.: 02 421 9392; 

02 421 9392; 0895 519 200, електронен адрес: eat_well@abv.bg. 

Участва за Обособени позиции № 1, № 2, № 3, № 5, № 6. 

Комисията оповести съдържанието на документите, провери за наличието на отделни 

запечатани пликове и констатира наличие на 5 броя отделни запечатани непрозрачни 

пликове, поставени в опаковката с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения за отделните 

позиции и всеки един от пликовете  с надпис „Предлагани ценови параметри“.  

Комисията констатира наличието на всички описани в списъка документи на 

участника. 

 

5. Оферта на “БОХЕМИС” ООД, вписано в търговския регистър към Агенция 

по вписванията с ЕИК 121462751, представлявано от управителя Кирил Рангелов, със 

седалище и адрес на управление гр. София 1220, район р-н Надежда, ж.к. Надежда, бл. 132, 

вх. А, ет. 7, ап. 20 и с адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Професор Цв. Лазаров“ № 4-

8, склад № 118, тел.: 0889 86 77 08, факс: 02 974 40 18, e-mail – bohemis@abv.bg.  

Участва за Обособени позиции № 1, № 2, № 3, № 5 и № 6. 

Комисията оповести съдържанието на документите, провери за наличието на отделни 

запечатани пликове и констатира наличие на 5 броя отделни запечатани непрозрачни 

пликове, поставени в опаковката с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения за отделните 

позиции и всеки един от пликовете  с надпис „Предлагани ценови параметри“. На 

присъстващия представител на „ИЙТ УЕЛ“ ЕАД беше предложено да подпише техническите 

предложения на участника и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“. Лицето 

подписа всеки един от пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“, като заяви, че не 

желае да подписва техническите предложения. 

Комисията констатира наличието на всички описани в списъка документи на 

участника. 

 

 6. Оферта на “АЛЛУР” ООД вписано в търговския регистър към Агенция по 

вписванията с ЕИК 202896153, представлявано от управителя Росен Ценов, със седалище и 

адрес на управление гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 4-8, Борса-къра, склад 216, 

тел.: 02 8791957, електронен адрес: allureood@abv.bg 

Участва за Обособени позиции № 3 и № 5. 

Комисията оповести съдържанието на документите, провери за наличието на отделни 

запечатани пликове и констатира наличие на 2 броя отделни запечатани непрозрачни 

пликове, поставени в опаковката с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения за отделните 

позиции и всеки един от пликовете  с надпис „Предлагани ценови параметри“. На 

присъстващия представител на „ИЙТ УЕЛ“ ЕАД беше предложено да подпише техническите 

предложения на участника и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“. Лицето 

подписа всеки един от пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“, като заяви, че не 

желае да подписва техническите предложения. 

mailto:eat_well@abv.bg
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Комисията констатира наличието на всички описани в списъка документи на 

участника. 

 

С това комисията приключи публичната част от заседанието си. 

 

Комисията продължи своята работа в закрито заседание и пристъпи към разглеждане 

на документите по реда на постъпването на офертите. 

 

1. Комисията извърши проверка на представените от “ЕЛИАЗ” ООД документи. 

 

 Комисията установи, че в офертата се съдържа единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на закона и 

условията на възложителя. Комисията констира, че в представения ЕЕДОП за участника не е 

попълнена информацията в Част II: Информация за икономическия оператор, А: 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР, б. “Д“: “Икономическият оператор 

може ли да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и 

данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи 

удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава 

членка?“. 

В представеният ЕЕДОП участникът е декларирал изпълнени дейности, идентични 

или сходни с тези на предмета на обособената позиция, за която участва, но не е посочил 

изпълнен обем на декларираните дейности съгласно поставеното от възложителя изискване в 

р. „Технически и професионални способности“ в т.19.1. от Документацията за участие за 

минимален обем за съответната обособена позиция.   

 В представеният ЕЕДОП участникът е декларирал в част IV, буква „Г“ Стандарти за 

осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, че ще може да представи 

сертификатите, но не е представил информация относно номер, дата на издаване, валидност, 

обхват и издател на изискуемите сертификати.  

 

Констатации за наличност на  изискващите се  документи: 

 

Всички документи са  налични в съответствие с изискванията на ЗОП и документацията за 

участие в откритата процедура; 

 

Констатации за редовност на представените документи: 

 

Всички представени документи са с формата и съдържанието в съответствие с 

изискванията на ЗОП и документацията за участие  в откритата процедура. 

 

Предвид горните констации и на основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9  от ППЗОП, 

Комисията указва на участника документите, които следва да представи 

допълнително: 

• Нов ЕЕДОП, представен на оптичен носител, подписан от представляващия 

участника с електронен подпис или на ръка, попълнен съгласно направените по-горе 

констатации от комисията. 

2. Комисията извърши проверка на представените от “БЕТИ М” ЕООД 

документи 

Комисията установи, че в офертата се съдържа единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на закона и 

условията на възложителя. Комисията констира, че в представения ЕЕДОП за участника не е 
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попълнена информацията в Част II: Информация за икономическия оператор, А: 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР, б. “Д“: “Икономическият оператор 

може ли да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и 

данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи 

удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава 

членка?“. 

В представеният ЕЕДОП участникът е декларирал изпълнени дейности, но не е 

посочил предмет и изпълнен обем за обособените позиции, за които участва съгласно 

поставеното от възложителя изискване в р. „Технически и професионални способности“ в 

т.19.1. от Документацията за участие за минимален предмет и обем за съответната обособена 

позиция.   

 

Констатации за наличност на  изискващите се  документи: 

Всички документи са  налични в съответствие с изискванията на ЗОП и документацията 

за участие в откритата процедура; 

 

Констатации за редовност на представените документи: 

Всички представени документи са с формата и съдържанието в съответствие с 

изискванията на ЗОП и документацията за участие  в откритата процедура. 

 

Предвид горните констации и на основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9  от ППЗОП, 

Комисията указва на участника документите, които следва да представи 

допълнително: 

• Нов ЕЕДОП, представен на оптичен носител, подписан от представляващия 

участника с електронен подпис или на ръка, попълнен съгласно направените по-горе 

констатации от комисията. 

 

3. Комисията извърши проверка на представените от ЕТ „Македония – Иван 

Даньовски” документи. 

 

 Комисията установи, че в офертата се съдържа единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на закона и 

условията на възложителя.  

Комисията констатира, че в представеният ЕЕДОП участникът е декларирал 

разположение на регистриран обект (склад) за търговия на едро с храни по Закона за храните 

и номер и дата на издаване, издател, но не е посочен обхват, т.е. за кои групи храни, 

включени в обхвата на обособените позиции, за които участникът участва се отнася 

посоченото удостоверение съгласно поставеното в т. 17 от Документацията за участие 

изискване. Не е посочен и уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно 

позоваване на документа, ако съответният документ е на разположение в електронен формат.  

  

Констатации за наличност на  изискващите се  документи: 

Всички документи са  налични в съответствие с изискванията на ЗОП и документацията 

за участие в откритата процедура; 

 

Констатации за редовност на представените документи: 

Всички представени документи са с формата и съдържанието в съответствие с 

изискванията на ЗОП и документацията за участие  в откритата процедура. 
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Предвид горните констации и на основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9  от ППЗОП, 

Комисията указва на участника документите, които следва да представи 

допълнително: 

• Нов ЕЕДОП, представен на оптичен носител, подписан от представляващия 

участника с електронен подпис или на ръка, попълнен съгласно направените по-горе 

констатации от комисията. 

4. Комисията извърши проверка на представените от “ИЙТ УЕЛ” ЕАД документи. 

Комисията установи, че в офертата се съдържа единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на закона и 

условията на възложителя. Комисията констира, че в представения ЕЕДОП за участника не е 

попълнена информацията в Част II: Информация за икономическия оператор, А: 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР, б. “Д“: “Икономическият оператор 

може ли да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и 

данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи 

удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава 

членка?“. 

 В представеният ЕЕДОП участникът е декларирал в част IV, буква „Г“ Стандарти за 

осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, че ще може да представи 

сертификатите, като е посочил номер, дата на валидност, издател, но не е представил 

информация относно обхват на сертификатите. На посочения от участника линк не се намира 

липсващата информация.  

 

Констатации за наличност на  изискващите се  документи: 

Всички документи са  налични в съответствие с изискванията на ЗОП и документацията 

за участие в откритата процедура; 

 

Констатации за редовност на представените документи: 

Всички представени документи са с формата и съдържанието в съответствие с 

изискванията на ЗОП и документацията за участие  в откритата процедура. 

 

Предвид горните констации и на основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9  от ППЗОП, 

Комисията указва на участника документите, които следва да представи 

допълнително: 

• Нов ЕЕДОП, представен на оптичен носител, подписан от представляващия 

участсика с електронен подпис или на ръка, попълнен съгласно направените по-горе 

констатации от комисията. 

 

5. Комисията извърши проверка на представените от “БОХЕМИС” ООД документи. 

Комисията установи, че в офертата се съдържа единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на закона и 

условията на възложителя. Комисията констира, че в представения ЕЕДОП за участника не е 

попълнена информацията в Част II: Информация за икономическия оператор, А: 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР, б. “Д“: “Икономическият оператор 

може ли да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и 

данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи 

удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава 

членка?“.  

В представеният ЕЕДОП участникът е декларирал изпълнени дейности, идентични 

или сходни с тези на предмета на обособената позиция, за която участва, но не е посочил 
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изпълнен обем на декларираните дейности съгласно поставеното от възложителя изискване в 

р. „Технически и професионални способности“ в т.19.1. от Документацията за участие за 

минимален обем за съответната обособена позиция.   

В представеният ЕЕДОП участникът не е декларирал в част IV, буква „Г“ Стандарти 

за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, че разполага и може да 

представи сертификати, изготвени от национални органи и доказващи, че икономическият 

оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството – EN ISO 9001:2015 и EN ISO 

22000:2005 и не е представил информация относно номер, дата на издаване, валидност, 

обхват и издател на съответните сертификати и/или еквивалентни доказателства. 

 

Констатации за наличност на  изискващите се  документи: 

 

Всички документи са  налични в съответствие с изискванията на ЗОП и документацията за 

участие в откритата процедура; 

 

Констатации за редовност на представените документи: 

 

Всички представени документи са с формата и съдържанието в съответствие с 

изискванията на ЗОП и документацията за участие  в откритата процедура. 

 

Предвид горните констации и на основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9  от ППЗОП, 

Комисията указва на участника документите, които следва да представи 

допълнително: 

• Нов ЕЕДОП, представен на оптичен носител, подписан от представляващия 

участника с електронен подпис или на ръка, попълнен съгласно направените по-горе 

констатации от комисията. 

 

6. Комисията извърши проверка на представените от „АЛЛУР“ ООД документи: 

 Комисията установи, че в офертата се съдържа единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на закона и 

условията на възложителя.  

Комисията констатира, че в представеният ЕЕДОП участникът е декларирал 

изпълнени дейности, идентични или сходни с тези на предмета на обособената позиция, за 

която участва, но не е посочил изпълнен обем на декларираните дейности съгласно 

поставеното от възложителя изискване в р. „Технически и професионални способности“ в 

т.19.1. от Документацията за участие за минимален обем за съответната обособена позиция.   

 

Констатации за наличност на  изискващите се  документи: 

 

Всички документи са  налични в съответствие с изискванията на ЗОП и документацията за 

участие в откритата процедура; 

 

Констатации за редовност на представените документи: 

 

Всички представени документи са с формата и съдържанието в съответствие с 

изискванията на ЗОП и документацията за участие  в откритата процедура. 

 

Предвид горните констации и на основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9  от ППЗОП, 

Комисията указва на участника документите, които следва да представи 

допълнително: 
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• Нов ЕЕДОП, представен на оптичен носител, подписан от представляващия 

участника с електронен подпис или на ръка, попълнен съгласно направените по-горе 

констатации от комисията. 

 

Предвид гореизложените констатации на Комисията, назначена със Заповед № 

196/11.02.2019г. на Директора на ДГ № 103 „Патиланско царство“ за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите по настоящата обществена поръчка и във връзка с установени: липса 

на документи и/или несъответствие с критериите за подбор и/или друга нередност, съобразно 

посоченато от Комисията в настоящия протокол, в срок от 5 /пет/ работни дни от 

получаването на протокола участниците, подали оферти за настоящата обществена поръчка, 

следва да представят съответните документи, които Комисията е констатирала, по-горе като 

липсващи и тези за отстраняване на несъответствията. Участниците, могат, в съответствие с 

изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да заменят представените документи 

или да представят нови, с които смятат, че ще удовлетворят поставените от възложителя 

критерии за подбор.  

 

Настоящият протокол е изготвен на 20.02.2019 г. и подписан от всички членове на 

комисията  

 

 

КОМИСИЯ: 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ -  ............(П) ................... 

/адв. Г. Николова/ 

      

            ЧЛЕНОВЕ: 1. ..............(П)..................... 

/И. Илиева/ 

    

2. ............(П) .............. 

/Б. Василева/ 

 

   


