ПРОТОКОЛ№1

от действията на комисия, назначена със Заповед №822 от 08.11.2018 г. на Директора
на Домашен социален патронаж гр. Монтана за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за публично състезание за възлагане на обществена поръчка
с предмет:„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДСП – Монтана и филиал с. Смоляновци” в десет обособени позиции, открита с Решение №765 от
17.10.2018 г.
Днес, 08.11.2018 г. в 16:00 ч., комисията в състав:
I. Председател:
Деян Георгиев Димитров – Директор „Европейска интеграция и икономическо
развитие” в Община Монтана.
II. Членове:
1.
Мая Петрова Райкова – Гл. експерт „Социални услуги“ в Община Монтана
2.
Петранка Еленкова Еленкова – сътрудник социална работа в Домашен социален
патронаж гр. Монтана
се събра със задача отваряне, разглеждане, оценка и класиране на оферти на участници
в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на
хранителни продукти за нуждите на ДСП – Монтана и филиал с. Смоляновци” в
десет обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 - КОНСЕРВИ
Обособена позиция № 2 - ВАРИВА
Обособена позиция № 3 - МЕСО И МЕСНИ ИЗДЕЛИЯ
Обособена позиция № 4 - РИБА
Обособена позиция № 5 - МЛЯКО И МЛЕЧНИ ИЗДЕЛИЯ
Обособена позиция № 6 - ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ
Обособена позиция № 7 - ЗАХАР И ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ
Обособена позиция № 8 - ПОДПРАВКИ
Обособена позиция № 9 - ЗЕЛЕНЧУЦИ И ПЛОДОВЕ
Обособена позиция № 10 - ДРУГИ
1.
2.

При отваряне на офертите присъстваха представители на следните участници:
Милен Тодоров Иванов – упълномощен представител на „ВАЛКА” ЕООД гр.
Монтана.
Антоанета Александрова Чурлина – упълномощен представител на ЕТ „ВИТАНЖ – Т. Младенова” гр. Видин.

Председателят на комисията получи от служител на Домашен социален патронаж
гр. Монтана подадените оферти за участие в обществената поръчка, за което бе съставен протокол.
До определения срок – 17:00 часа на 07.11.2018 г., са постъпили 9 (девет) броя
оферти, както следва:
1.
„ДИКМОНТ” ООД гр. Монтана – оферта с вх. №891 / 07.11.2018 г. (09:34 ч.);
2.
ЕТ „ВИТАН-Ж – Тодорка Младенова” гр. Видин – оферта с вх. №892 / 07.11.2018
г. (09:36 ч.);
3.
„ЗАРЯ 2000” ЕАД, гр. Септември – оферта с вх. №896 / 07.11.2018 г. (10:07 ч.);
4.
„ЕЛИНА-М” ЕООД гр. Монтана – оферта с вх. №897/ 07.11.2018 г. (11:00 часа);
5.
„СТЕЛИТ 1” ЕООД гр. Севлиево – оферта с вх. №898/ 07.11.2018 г. (11:36 часа);
6.
„ВАЛКА” ЕООД гр. Монтана – оферта с вх. №899 / 07.11.2018 г. (13:50 часа);
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7.
8.
9.

ВИП „СИМЕРС ГРУП” ООД гр. Пловдив – оферта с вх. №900 / 07.11.2018 г.
(15:40 часа);
СД „ВОЙНОВ и С-ие” гр. Монтана – оферта с вх. №901 / 07.11.2018 г. (16:00 ч.);
„КРИД” ООД гр. Монтана – оферта с вх. №903 / 07.11.2018 г. (16:10 ч.);

Председателят на Комисията запозна присъстващите със Заповед №822 от
08.11.2018 г. на Директора на Домашен социален патронаж гр. Монтана за състава на
Комисията и разясни начина на работа.
Комисията се запозна с регистъра на постъпилите оферти и всеки член от Комисията попълни и представи Декларация по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП във връзка с чл.103,
ал. 2 от ЗОП на председателя на комисията.
След като от членовете на комисията и представителите на участниците в процедурата не постъпиха възражения относно целостта на пликовете, съдържащи офертите, комисията пристъпи към отварянето им по реда на тяхното постъпване:
1.
„ДИКМОНТ” ООД с ЕИК111046498 и със седалище и адрес на управление гр.
Монтана 3400, ул. „Мария Димова” №16 и адрес за кореспонденция: гр. Монтана 3400,
ул. „Любен Каравелов“ №11, представлявано от Костадин Ставрев Георгиев – управител. Тел. 087 852 4373, е-mail: dikmonteood@abv.bg
Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана
непрозрачна опаковка с ненарушена цялост.
Комисията установи наличието на Заявление за участие, с приложени към него
документи; Техническо предложение за ОП №6 – Хляб и хлебни изделия, 1 (един)
запечатан непрозрачен плик с Предлагани ценови параметри за същата обособена
позиция.
При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП тримата членове на Комисията подписаха Техническото предложение и плика с Предлагани ценови параметри.
2.
ЕТ „ВИТАН-Ж – Тодорка Младенова” с ЕИК 030052711 и със седалище и адрес на управление: гр. Видин 3700, ул. „Миджур” №2, представлявана от Тодорка Иванова Младенова. Тел. 094 606 504, е-mail: vitan_g@abv.bg
Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана
непрозрачна опаковка с ненарушена цялост.
Комисията установи наличието на Заявление за участие, с приложени към него
документи; Технически предложения за ОП №1 – Консерви, ОП №2 – Варива, ОП №7
– Захар и захарни изделия, ОП №8 – Подправки, ОП №10 – Други; 5 (пет) запечатани
непрозрачни плика с Предлагани ценови параметри за същите обособени позиции.
При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП тримата членове на Комисията подписаха Техническите предложения и пликовете с Предлагани ценови параметри.
3.
„ЗАРЯ 2000” ЕАД с ЕИК 112517483 и със седалище и адрес на управление: гр.
Септември 4490, област Пазарджик, бул. „България” №202, представлявано от Методи
Димитров Добрев - управител. Тел. 0877512661, факс: 03561 2293, е-mail:
zaria2000ad@abv.bg
Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана
непрозрачна опаковка с ненарушена цялост.
Комисията установи наличието на Заявление за участие, с приложени към него
документи; Техническо предложение за ОП №6 – Хляб и хлебни изделия, 1 (един)
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запечатан непрозрачен плик с Предлагани ценови параметри за същата обособена
позиция.
При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП тримата членове на Комисията подписаха Техническото предложение и плика с Предлагани ценови параметри.
4.
„ЕЛИНА-М” ЕООД с ЕИК 111017831 със седалище и адрес на управление: гр.
Монтана 3400, ул. „Беглишки мост” №4, представлявано от Елена Цветанова Петрова –
управител. Тел. 0878 58 70 76, факс 096 305 787, е-mail: elinam.montana@abv.bg
Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана
непрозрачна опаковка с ненарушена цялост.
Комисията установи наличието на Заявление за участие, с приложени към него
документи; Технически предложения за ОП №1 – Консерви, ОП №2 – Варива, ОП №3
– Месо и месни изделия, ОП №4 – Риба, ОП №5 – Мляко и млечни изделия, ОП №7 –
Захар и захарни изделия, ОП №8 – Подправки, ОП №9 – Плодове и зеленчуци, ОП №10
– Други; 9 (девет) запечатани непрозрачни плика с Предлагани ценови параметри за
същите обособени позиции.
При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП тримата членове на Комисията и при спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП присъстващ представител на друг участник подписаха Техническите предложения и пликовете с Предлагани ценови параметри.
5.
„СТЕЛИТ 1” ЕООД с ЕИК 107544354 със седалище и адрес на управление: гр.
Севлиево 5400, ул. „Стойчо Часовникаров” №1, представлявано от Цветан Ботев Макавеев– управител. Тел. 0675 32024, факс 0675 34275, е-mail: stelit_1ltd@abv.bg
Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана
непрозрачна опаковка с ненарушена цялост.
Комисията установи наличието на Заявление за участие, с приложени към него
документи; Технически предложения за ОП №1 – Консерви, ОП №2 – Варива, ОП №3
– Месо и месни изделия, ОП №4 – Риба, ОП №5 – Мляко и млечни изделия, ОП №7 –
Захар и захарни изделия, ОП №8 – Подправки, ОП №9 – Плодове и зеленчуци, ОП №10
– Други; 9 (девет) запечатани непрозрачни плика с Предлагани ценови параметри за
същите обособени позиции.
При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП тримата членове на Комисията и при спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП присъстващ представител на друг участник подписаха Техническите предложения и пликовете с Предлагани ценови параметри.
6.
„ВАЛКА” ЕООД с ЕИК 111557852 със седалище и адрес на управление гр. Монтана 3400, ул. „Монтана” №14, представлявано от Валери Тодоров Кръстев – управител. Тел. 096 300 343, факс: 096 300 323, e-mail: valka@valka.bg
Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана
непрозрачна опаковка с ненарушена цялост.
Комисията установи наличието на Заявление за участие, с приложени към него
документи; Техническо предложение за ОП №6 – Хляб и хлебни изделия, 1 (един)
запечатан непрозрачен плик с Предлагани ценови параметри за същата обособена
позиция.
При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП тримата членове на Комисията подписаха Техническoто предложение и плика с Предлагани ценови параметри.

3

7.
„ВИП СИМЕРС ГРУП” ООД с ЕИК 126534329 със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Петко Каравелов” №1, адрес за кореспонденция гр. Лом 3600,
ул. „Белоградчишко шосе” №21, представлявано от Христо Георгиев Костов – управител. Тел. 0971 64030, факс: 0971 66576, e-mail: simersgrup@abv.bg
Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана
непрозрачна опаковка с ненарушена цялост.
Комисията установи наличието на Заявление за участие, с приложени към него
документи; Техническо предложение за ОП №6 – Хляб и хлебни изделия, 1 (един)
запечатан непрозрачен плик с Предлагани ценови параметри за същата обособена
позиция.
При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП тримата членове на Комисията подписаха Техническoто предложение и плика с Предлагани ценови параметри.
СД „ВОЙНОВ и С-ие” с ЕИК 030095221 и със седалище и адрес на управление:
8.
гр. Монтана, ул. „Н. Вапцаров” №8, представлявано от Никодим Войнов Атанасов –
управител. Тел. 096 307 588, факс 096 305 707, е-mail: voinov@abv.bg
Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана
непрозрачна опаковка с ненарушена цялост.
Комисията установи наличието на Заявление за участие, с приложени към него
документи; Техническо предложение за ОП №5 – Мляко и млечни изделия; 1 (един)
запечатан непрозрачен плик с Предлагани ценови параметри за същата обособена
позиция.
При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП тримата членове на Комисията подписаха Техническото предложение и плика с Предлагани ценови параметри.
9.
„КРИД” ООД с ЕИК 111031788 със седалище и адрес на управление: гр. София
1612, р-н Красно село, бул. „Цар Борис III” №81, вх. В, ет. 5, офис 12 и адрес за кореспонденция: гр. Монтана 3400, ул. „Индустриална” №20, представлявано от Илиана
Красимирова Иванова – управител. Тел. 096 301 001, факс: 096 300 550, е-mail:
krid@abv.bg
Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана
непрозрачна опаковка с ненарушена цялост.
Комисията установи наличието на Заявление за участие, с приложени към него
документи; Технически предложения за ОП №1 – Консерви, ОП №2 – Варива, ОП №3
– Месо и месни изделия, ОП №4 – Риба, ОП №5 – Мляко и млечни изделия, ОП №7 –
Захар и захарни изделия, ОП №8 – Подправки, ОП №9 – Плодове и зеленчуци, ОП №10
– Други; 9 (девет) запечатани непрозрачни плика с Предлагани ценови параметри за
същите обособени позиции.
При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП тримата членове на Комисията подписаха Техническите предложения и пликовете с Предлагани ценови параметри. При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП присъстващ представител на друг участник подписа Техническите предложения.
На основание чл. 54, ал. 6 от ППЗОП приключи публичната част от заседанието
на комисията и председателят насочи следващото заседание за 10:00 ч. на следващия
ден.
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На 09.11.2018 г. от 10:00 ч. комисията в състава, определен от възложителя, продължи своята дейност – преглед на документите, приложени към Заявлението за участие за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор,
поставени от възложителя.
В изпълнение на чл. 54, ал. 7 от ППЗОП бяха направени следните констатации за
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени
от възложителя:
1.
За „ДИКМОНТ” ЕООД гр. Монтана при извършена проверка се констатира
следното:
При изискуем оборот от доставки за последната финансово приключена година в
сферата, попадаща в обхвата на поръчката, 17 000 лв. за обособената позиция, за които
е представил оферта, участникът е декларирал 382 хил. лв. Участникът е отразил тези
обстоятелства в Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово
състояние от ЕЕДОП.
Комисията прецени, че участникът отговаря на критериите за подбор за икономическо и финансово състояние.
Участникът е представил списък с 3 договора за доставка с посочване на стойностите, датите и получателите, попълнен в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности от ЕЕДОП заедно с доказателства за извършените
доставки – информации за изпълнението на договор за обществена поръчка.
Участникът е представил списък за техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката, попълнен в Част IV: Критерии за подбор, раздел
В: Технически и професионални способности от ЕЕДОП заедно с доказателства за наличието на ресурс – 2 (два) броя транспортни средства за изпълнение на поръчката,
които са регистрирани за превоз на храни.
Участникът е представил документите по чл. 12, ал. 1, т. 3 от Закона за храните от
БАБХ, посочени от участника в списъка за наличните собствени обекти за производство на храни в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални
способности от ЕЕДОП, заедно с доказателства – Удостоверение за регистрация на
обект за производство на храни.
Комисията прецени, че участникът отговаря на критериите за подбор Технически
и професионални способности.
Комисията установи, че са представени всички изискани документи и допуска
участника до разглеждане и оценка на Техническите предложения.
2.
За ЕТ „ВИТАН-Ж – Тодорка Младенова” гр. Видин при извършена проверка
се констатира следното:
При изискуем оборот от доставки за последната финансово приключена година в
сферата, попадаща в обхвата на поръчката, общо 69 000 лв. за петте обособени позиции, за които е представил оферта, участникът е декларирал 650 хил. лв. Участникът е
отразил тези обстоятелства в Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и
финансово състояние от ЕЕДОП.
Комисията прецени, че участникът отговаря на критериите за подбор за икономическо и финансово състояние.
Участникът е представил списък с 6 (шест) договора за доставка с посочване на
стойностите, датите и получателите, попълнен в Част IV: Критерии за подбор, раздел В:
Технически и професионални способности от еЕЕДОП. След извършване на справка в
РОП комисията установи, че три от четирите договора с възложител МБАЛ „Св. Николай Чудотворец“ ЕООД гр. Лом не съществуват. Също така при справка в РОП за дого-
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вор с възложител Община Брегово неправилно е посочена сумата за изпълнените доставки по него. Участникът е представил допълнителен списък с 16 договора, 5 (пет) от
които са с предмета и изискуемия период на изпълнение.
Участникът е представил списък за техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката, попълнен в Част IV: Критерии за подбор, раздел
В: Технически и професионални способности от ЕЕДОП заедно с доказателства за наличието на ресурс – три броя транспортни средства за изпълнение на поръчката, от които за едно е представено удостоверение за регистрация за превоз на храни, а едно е
регистрирано само за превоз на яйца. За товарен автомобил ВН 1734 ВН не е приложено удостоверение.
Участникът е представил документите по чл. 12, ал. 1, т. 3 от Закона за храните от
БАБХ, посочени от участника в списъка за наличните собствени обекти за търговия с
храни в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности от ЕЕДОП, заедно с доказателства – Удостоверение за регистрация на обект за
търговия на едро с храни в гр. Видин.
Участникът ЕТ „ВИТАН-Ж – Тодорка Младенова” гр. Видин в срок от 5
(пет) работни дни от получаването на настоящия протокол да представи допълнително съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП нов еЕЕДОП, нов Списък с доставки на
хранителни продукти, изпълнени през последните три години, нов Списък на
транспортните средства, с които разполага участникът, с променена и/или допълнена информация за отстраняване на констатираните от комисията непълноти и
други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация за отстраняване на констатираните непълноти и несъответствия.
За „ЗАРЯ 2000” ЕАД гр. Септември при извършена проверка се констатира
3.
следното:
При изискуем оборот от доставки за последната финансово приключена година в
сферата, попадаща в обхвата на поръчката, 17 000 лв. за обособената позиция, за които
е представил оферта, участникът е декларирал и подкрепил с доказателства 6 003 хил.
лв. Участникът е отразил тези обстоятелства в Част IV: Критерии за подбор, раздел Б:
Икономическо и финансово състояние от ЕЕДОП.
Комисията прецени, че участникът отговаря на критериите за подбор за икономическо и финансово състояние.
Участникът е представил списък на 3 (три) договора за доставка с посочване на
стойностите, датите и получателите, попълнен в Част IV: Критерии за подбор, раздел В:
Технически и професионални способности от ЕЕДОП заедно с доказателства за извършените доставки – 3 бр. референции. Комисията установи, че договорът с възложител
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД гр. Монтана не отговаря на изискванията на възложителя – не е рамките на последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.
Участникът е представил списък за техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката, попълнен в Част IV: Критерии за подбор, раздел
В: Технически и професионални способности от ЕЕДОП заедно с доказателства за наличието на ресурс – два броя транспортни средства за изпълнение на поръчката, които
са регистрирани в ОДБХ.
Участникът е представил документите по чл. 12, ал. 1, т. 3 от Закона за храните от
БАБХ, посочени от участника в списъка за наличните собствени обекти за производство и за търговия на храни в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности от ЕЕДОП, заедно с доказателства – Удостоверение за регистрация на обект за производство на храни и Удостоверение за регистрация на обект за
търговия на едро с храни.
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Участникът „ЗАРЯ 2000” ЕАД гр. Септември в срок от 5 (пет) работни дни от
получаването на настоящия протокол да представи допълнително съгласно чл. 54,
ал. 9 от ППЗОП нов еЕЕДОП с променена и/или допълнена информация за отстраняване на констатираните от комисията непълноти и други документи, които
съдържат променена и/или допълнена информация за отстраняване на констатираните непълноти и несъответствия.
4.
За „ЕЛИНА-М” ЕООД гр. Монтана при извършена проверка се констатира
следното:
При изискуем оборот от доставки за последната финансово приключена година в
сферата, попадаща в обхвата на поръчката, общо 289 000 лв. за деветте обособени позиции, за които е представил оферта, участникът е декларирал и подкрепил с доказателства 16 085 хил. лв. Участникът е отразил тези обстоятелства в Част IV: Критерии за
подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние от ЕЕДОП.
Комисията прецени, че участникът отговаря на критериите за подбор за икономическо и финансово състояние.
Участникът е представил списък на 4 договора за доставка с посочване на стойностите, датите и получателите, попълнен в Част IV: Критерии за подбор, раздел В:
Технически и професионални способности от ЕЕДОП заедно с доказателства за извършените доставки – 4 бр. референции.
Участникът е представил списък за техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката, попълнен в Част IV: Критерии за подбор, раздел
В: Технически и професионални способности от ЕЕДОП заедно с доказателства за наличието на ресурс – три броя транспортни средства за изпълнение на поръчката, които
са регистрирани в ОДБХ.
Участникът е представил документите по чл. 12, ал. 1, т. 3 от Закона за храните от
БАБХ заедно с доказателства – Удостоверение за регистрация на обект за търговия на
едро с храни, но обектът не е посочен от участника в списъка за наличните собствени
обекти за търговия с храни в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и
професионални способности от ЕЕДОП,.
Участникът „ЕЛИНА-М” ЕООД гр. Монтана в срок от 5 (пет) работни дни от
получаването на настоящия протокол да представи допълнително съгласно чл. 54,
ал. 9 от ППЗОП нов еЕЕДОП с променена и/или допълнена информация за отстраняване на констатираните от комисията непълноти.
5.
За „СТЕЛИТ 1” ЕООД гр. Севлиево при извършена проверка се констатира
следното:
При изискуем оборот от доставки за последната финансово приключена година в
сферата, попадаща в обхвата на поръчката, общо 289 000 лв. за деветте обособени позиции, за които е представил оферта, участникът е декларирал и подкрепил с доказателства 9 857 хил. лв. Участникът е отразил тези обстоятелства в Част IV: Критерии за
подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние от ЕЕДОП.
Комисията прецени, че участникът отговаря на критериите за подбор за икономическо и финансово състояние.
Участникът е представил списък на 10 договора за доставка с посочване на стойностите, датите и получателите, попълнен в Част IV: Критерии за подбор, раздел В:
Технически и професионални способности от ЕЕДОП заедно с доказателства за извършените доставки – 10 договора за доставките. След извършване на справка в РОП комисията установи, че неправилно е посочени сумите за изпълнените доставки по тях.
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Участникът е представил списък за техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката, попълнен в Част IV: Критерии за подбор, раздел
В: Технически и професионални способности от ЕЕДОП заедно с доказателства за наличието на ресурс – два броя транспортни средства за изпълнение на поръчката, които
са регистрирани в ОДБХ.
Участникът е представил документите по чл. 12, ал. 1, т. 3 от Закона за храните от
БАБХ, посочени от участника в списъка за наличните собствени обекти за търговия с
храни в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности от ЕЕДОП, заедно с доказателства – Удостоверение за регистрация на обект за
търговия на едро с храни.
Участникът „СТЕЛИТ 1” ЕООД гр. Севлиево в срок от 5 (пет) работни дни
от получаването на настоящия протокол да представи допълнително съгласно чл.
54, ал. 9 от ППЗОП нов еЕЕДОП и нов Списък с доставки на хранителни продукти
с променена и/или допълнена информация за отстраняване на констатираните от
комисията непълноти и други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация за отстраняване на констатираните непълноти и несъответствия.
За „ВАЛКА” ЕООД гр. Монтана при извършена проверка се констатира
6.
следното:
Участникът не е представил еЕЕДОП съгласно разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от
ЗОП и изискванията на възложителя.
При изискуем оборот от доставки за последната финансово приключена година в
сферата, попадаща в обхвата на поръчката, 17 000 лв. за обособената позиция, за която
е представил оферта, участникът е декларирал и подкрепил с доказателства 2 216 хил.
лв. Участникът е отразил тези обстоятелства в Част IV: Критерии за подбор, раздел Б:
Икономическо и финансово състояние от ЕЕДОП.
Комисията прецени, че участникът отговаря на критериите за подбор за икономическо и финансово състояние.
Участникът е представил списък с 9 договора за доставка с посочване на стойностите, датите и получателите, попълнен в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности от ЕЕДОП заедно с доказателства за извършените
доставки – 1 референция и 4 договора за доставките.
Участникът е представил списък за техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката, попълнен в Част IV: Критерии за подбор, раздел
В: Технически и професионални способности от ЕЕДОП заедно с доказателства за наличието на ресурс – двадесет броя транспортни средства за изпълнение на поръчката,
които са регистрирани за превоз на храни.
Участникът е представил документите по чл. 12, ал. 1, т. 3 от Закона за храните от
БАБХ, но не е посочил наличния собствен обект за производство на храни в Част IV:
Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности от ЕЕДОП.
Участникът „ВАЛКА” ЕООД гр. Монтана в срок от 5 (пет) работни дни от
получаването на настоящия протокол да представи допълнително съгласно чл. 54,
ал. 9 от ППЗОП във връзка с чл. 67, ал. 4 от ЗОП еЕЕДОП в електронен вид, подписан с е-подпис, с променена и/или допълнена информация за отстраняване на
констатираните от комисията непълноти.
7.
За „ВИП СИМЕРС ГРУП” ООД гр. Пловдив при извършена проверка се
констатира следното:

8

При изискуем оборот от доставки за последната финансово приключена година в
сферата, попадаща в обхвата на поръчката, 17 000 лв. за обособената позиция, за които
е представил оферта, участникът е декларирал и 2 840 хил. лв., но не е подкрепил с доказателства Участникът е отразил тези обстоятелства в Част IV: Критерии за подбор,
раздел Б: Икономическо и финансово състояние от ЕЕДОП като не е посочил източник
на информация, ако е публично достъпен.
Комисията прецени, че участникът отговаря на критериите за подбор за икономическо и финансово състояние.
Участникът е представил списък с 3 договора за доставка с посочване на стойностите, датите и получателите, попълнен в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности от еЕЕДОП заедно с доказателства за извършените доставки. В приложения еЕЕДОП са посочени договори с Община Лом и периоди на
изпълнение 01.01.2016 г. ÷ 31.12.2016 г. и 01.01.2017 г. ÷ 31.12.2017 г., а са приложени
договори от 29.09.2016 и срок за изпълнение 9 месеца и от 29.09.2017 г. и срок за изпълнение 1 година. Третият договор, посочен в еЕЕДОП, не е приложен
Участникът е представил списък за техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката, попълнен в Част IV: Критерии за подбор, раздел
В: Технически и професионални способности от еЕЕДОП заедно с доказателства за
наличието на ресурс – два броя транспортни средства за изпълнение на поръчката, с
изключение на Удостоверение за регистрация по чл. 12 от Закона за храните. участникът следва да представи доказателства и/или посочване на публичен регистър.
Участникът е представил документите по чл. 12, ал. 1, т. 3 от Закона за храните от
БАБХ, но не е посочил наличния собствен обект за производство на храни в Част IV:
Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности от ЕЕДОП,
заедно с доказателства – Удостоверение за регистрация на обект за производство на
храни.
Участникът „ВИП СИМЕРС ГРУП” ООД гр. Пловдив в срок от 5 (пет) работни дни от получаването на настоящия протокол да представи допълнително
съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП нов еЕЕДОП с променена и/или допълнена информация за отстраняване на констатираните от комисията непълноти и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация за отстраняване на констатираните непълноти и несъответствия.
8.
За СД „ВОЙНОВ и С-ие”гр. Монтана при извършена проверка се констатира следното:
При изискуем оборот от доставки за последната финансово приключена година в
сферата, попадаща в обхвата на поръчката, общо 40 000 лв. за обособената позиция, за
която е представил оферта, участникът е декларирал и подкрепил с доказателства 1 866
хил. лв. Участникът е отразил тези обстоятелства в Част IV: Критерии за подбор, раздел
Б: Икономическо и финансово състояние от ЕЕДОП.
Комисията прецени, че участникът отговаря на критериите за подбор за икономическо и финансово състояние.
Участникът е представил списък на 9 договора за доставка с посочване на стойностите, датите и получателите, отбелязан в Част IV: Критерии за подбор, раздел В:
Технически и професионални способности от ЕЕДОП заедно с доказателства за извършените доставки – 4 бр. обявления за приключване на договор за обществена поръчка.
Участникът е представил списък за техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката, попълнен в Част IV: Критерии за подбор, раздел
В: Технически и професионални способности от ЕЕДОП заедно с доказателства за на-
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личието на ресурс – два броя транспортни средства за изпълнение на поръчката, които
са регистрирани в ОДБХ.
Участникът е представил документите по чл. 12, ал. 1, т. 3 от Закона за храните от
БАБХ, посочени от участника в списъка за наличните собствени обекти за търговия с
храни в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности от ЕЕДОП, заедно с доказателства – Удостоверение за регистрация на обект за
производство на храни, както и Удостоверения от Министъра на ЗХ за производство на
кисело мляко, сирене и кашкавал съгласно БДС.
Комисията прецени, че участникът отговаря на критериите за подбор Технически
и професионални способности.
Комисията установи, че са представени всички изискани документи и допуска
участника до разглеждане и оценка на Техническите предложения.
9.
За „КРИД” ООД гр. Монтана при извършена проверка се констатира следното:
Участникът не е представил еЕЕДОП съгласно разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от
ЗОП и изискванията на възложителя.
При изискуем оборот от доставки за последната финансово приключена година в
сферата, попадаща в обхвата на поръчката, общо 289 000 лв. за деветте обособени позиции, за които е представил оферта, участникът е декларирал и подкрепил с доказателства 5 823 хил. лв. Участникът е отразил тези обстоятелства в Част IV: Критерии за
подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние от ЕЕДОП.
Комисията прецени, че участникът отговаря на критериите за подбор за икономическо и финансово състояние.
Участникът е представил списък с 21 договора (от тях 12 са в периода, указан в
Част III.1.3) Технически и професионални възможности на Обявлението) за доставка с
посочване на стойностите, датите и получателите, попълнен в Част IV: Критерии за
подбор, раздел В: Технически и професионални способности от ЕЕДОП заедно с доказателства за извършените доставки – информации за изпълнението на договор за обществена поръчка.
Участникът е представил списък за техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката, попълнен в Част IV: Критерии за подбор, раздел
В: Технически и професионални способности от ЕЕДОП заедно с доказателства за наличието на ресурс – осем броя транспортни средства за изпълнение на поръчката, които
са регистрирани в ОДБХ.
Участникът е представил документите по чл. 12, ал. 1, т. 3 от Закона за храните от
БАБХ, посочени от участника в списъка за наличните собствени обекти за търговия с
храни в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности от ЕЕДОП, заедно с доказателства – Удостоверение за регистрация на обект за
търговия на едро с храни.
Участникът „КРИД” ООД гр. Монтана в срок от 5 (пет) работни дни от получаването на настоящия протокол да представи допълнително съгласно чл. 54,
ал. 9 от ППЗОП във връзка с чл. 67, ал. 4 от ЗОП еЕЕДОП в електронен вид, подписан с е-подпис, с променена и/или допълнена информация за отстраняване на
констатираните от комисията непълноти.
В изпълнение на изискванията чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията реши председателят да изпрати настоящия протокол, съдържащ констатациите относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор пред-
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ставени в Обявлението за обществената поръчка и документацията за участие на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача на възложителя.
Документите следва да бъдат представени в запечатан непрозрачен плик с надпис:
Допълнително представени документи към Оферта № ___ от ___.___.2018 г.,
съгласно Протокол №1 на комисия от 08.11.2018 г.
Посочват се наименованието на поръчката и участника. Документите са представят в деловодството на Домашен социален патронаж гр. Монтана с адрес: гр.Монтана,
ул. „Александър Батенберг“ № 38, ет. 2 от участника или упълномощен негов представител лично или по пощата с обратна разписка, или чрез куриерска служба.
Настоящият протокол е съставен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с
чл. 54, ал. 1-8 от ППЗОП и подписан на 26.11.2018 г. от комисия в състав:
Председател:
*
(Деян Димитров)
Членове:
1.
*
(Мая Райкова)
2.
*
(Петранка Еленкова)
* Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД
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