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П Р О Т О К О Л  № 1 

от работата на комисията за съответствие с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от възложителя  

 

На 02.03.2018 г. в 10:00 часа  комисия, назначена със Решение № 120/02.03.2018 г. на Кмета 

на община Белоградчик за провеждане на публично състезание с предмет „Доставка на 

хранителни продукти за нуждите на звената при Община Белоградчик“ по обособени 

позиции:  Обособена позиция № 1 - Мляко, млечни продукти и яйца; Обособена позиция 

№ 2 - Месо, месни продукти и риба; Обособена позиция № 3 - Пресни плодове и зеленчуци 

и Обособена позиция № 4 - Пакетирани, консервирани и други хранителни продукти, 

открита с Решение № 74 от 05.02.2018 г. и публикувано обявление в регистъра на 

обществените поръчки на АОП под №  828387,  в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рени Христова Длъгнекова - правоспособен юрист; 

И ЧЛЕНОВЕ: 

      1. Марияна Маринова Маринова – началник отдел „ФСД” и гл. счетоводител в община 

Белоградчик; 

2. Анелия Емилова Кирилова - началник отдел „Програми, проекти и обществени 

поръчки“ в Община Белоградчик; 

3. Ангелина Иванова Георгиева – главен експерт „Обществени поръчки и икономическо 

развитие”; 

4. Милена Артинова Иванова – гл. експерт „Програми, проекти и евроинтеграция” в 

община Белоградчик 

Резервни членове: 

1. Николай Светланов Димитров – гл. експерт „Регионално развитие, планиране и 

устойчиво развитие”; 

2. Виолета Евгениева Петрова – счетоводител. 

Проведе публично заседание на основание чл. 54, ал. 2 ППЗОП за отваряне на получените 

оферти в процедурата. На публичното заседание не присъстваха  представители на 

участниците, видно от списъка на присъствалите участници при отварянето на офертите, 

който е неразделна част от настоящият протокол. 

Председателят на комисията обяви участниците от които са получени оферти за участие в 

процедурата, съгласно протокола по чл. 48, ал. 6 ППЗОП. 

До крайния срок за подаване на оферти – 17:00 ч. на 26.02.2018 г. в деловодството на община 

Белоградчик са постъпили 5 (пет) оферти от следните участници: 

 

№ 

по 
Наименование на участника подал 
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ред оферта Вх. № и дата и час на подаване 

 

1. 

ЕТ „Витан-Ж- Тодорка Младенова”, гр. 

Видин, ул. „Миджур” № 2 

 

 

№ 1074/26.02.2018 г. в 12:43 ч. 

2. „Иванов и Нешев Комерс” ООД, гр. Видин, 

ул. „Яворов” УПИ V, кв. 45 

№ 1084/26.02.2018 г. в 14:00 ч. 

3. СД „Войнов и Сие” гр. Монтана, ул. „Н. Й. 

Вапцаров” № 8 

№ 1085/26.02.2018 г. в 14:35 ч. 

4. „Крид” ООД, гр. Монтана, ул. 

„Индустриална” № 20 

№ 1086/26.02.2018 г. в 16:00 ч. 

 

5. 

„Данима 69” ЕООД, гр. Белоградчик, ул. 

„Недялко Първанов” № 5 

№ 1087/26.02.2018 г. в 16:02 ч. 

 

Преди да пристъпят към отваряне на постъпилите оферти членовете на комисията и 

председателят подписаха декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и 

оповести тяхното съдържание както следва: 

1.Участник № 1 ЕТ „Витан-Ж- Тодорка Младенова”, гр. Видин е представил оферта за 

Обособена позиция № 4 - Пакетирани, консервирани и други хранителни продукти. 

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както 

и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” по 

Обособена позиция № 4.  

В съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

2.Участник № 2 „Иванов и Нешев Комерс” ООД, гр. Видин е представил оферта за 

Обособена позиция № 1 - Мляко, млечни продукти и яйца и Обособена позиция № 4 - 

Пакетирани, консервирани и други хранителни продукти.  

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП за Обособена позиция № 1 и Обособена 

позиция № 4, опис на представените документи, както и два отделни запечатани непрозрачни 

плика с надпис „Предлагани ценови параметри” по Обособена позиция № 1 и Обособена 

позиция № 4.  

В съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха двете 

технически предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” по 

Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 4. 

Участник № 3 СД „Войнов и Сие” гр. Монтана е представил оферта за Обособена 

позиция № 1 - Мляко, млечни продукти и яйца.  

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както 

и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” по 

Обособена позиция № 1.  
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В съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Участник № 4 „Крид” ООД, гр. Монтана е представил оферта за Обособена позиция № 

1 - Мляко, млечни продукти и яйца; Обособена позиция № 2 - Месо, месни продукти и риба; 

Обособена позиция № 3 - Пресни плодове и зеленчуци и Обособена позиция № 4 - 

Пакетирани, консервирани и други хранителни продукти.  

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП за Обособена позиция № 1, № 2, № 3 и № 

4, опис на представените документи, както и 4 (четири) отделни запечатани непрозрачни 

плика с надпис „Предлагани ценови параметри” за Обособена позиция № 1, № 2, № 3 и № 4. 

В съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

техническите предложения и четирите плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Участник № 5 „Данима 69” ЕООД, гр. Белоградчик е представил оферта за Обособена 

позиция №2 - Месо, месни продукти и риба.  

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както 

и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” по 

Обособена позиция № 2.  

В съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

След извършването на тези действия председателят на комисията закри публичната част на 

заседанието.  

Комисията продължи своята работа на закрито заседание. Председателят запозна членовете 

на комисията с правилата на работа, съхранение и ползване на документацията по 

процедурата. Комисията реши пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” да се 

съхраняват в каса в сградата на общинска администрация Белоградчик. 

Комисията разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и констатира 

следното: 

Участник № 1 ЕТ „Витан-Ж- Тодорка Младенова”, гр. Видин, представил оферта за 

Обособена позиция № 4. При проверка на представените документи относно изискванията 

за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, комисията констатира следните 

непълноти и несъответствия в представения Единен европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) – Образец № 1 от настоящата документация: 

В представеният ЕЕДОП Част III: Основания за изключване, раздел Г: Други основания за 

изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на 

възлагащия орган или възложителя на държава членка участникът не е декларирал 

специфичните национални основания за изключване. Тези обстоятелства са посочени в раздел 

„Изискванията към участниците и указания за подготовка на офертите” в т. 2.2. Други 

основания за отстраняване.  

Участникът следва да представи нов ЕЕДОП в който да попълни липсващата информация 

както следва: 

- в Част III: Основания за изключване, раздел Г: Други основания за изключване, които 

може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 

възложителя на държава членка участникът следва да попълни липсващата информация, 

съгласно изискванията на възложителя, посочени в документацията за  участие в раздел  
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„Изискванията към участниците и указания за подготовка на офертите”  т. 2.2. Други 

основания за отстраняване. 

2. Участник № 2 „Иванов и Нешев Комерс” ООД, гр. Видин е представил оферта за 

Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 4. При проверка на представените 

документи относно изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, 

комисията констатира следните непълноти и несъответствия в представения Единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – Образец № 1 от настоящата 

документация: 

1. В представеният ЕЕДОП Част III: Основания за изключване, раздел Г: Други основания 

за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на 

възлагащия орган или възложителя на държава членка участникът не е декларирал 

специфичните национални основания за изключване. Тези обстоятелства са посочени в раздел 

„Изискванията към участниците и указания за подготовка на офертите” в т. 2.2. Други 

основания за отстраняване.  

2. В представеният ЕЕДОП Част IV: „Критерии за подбор“, раздел  В: Технически и 

професионални способности в поле 1б) участникът е посочил, че е изпълнил една доставка, 

сходна с предмета на настоящата обществена поръчка, а именно доставка на хранителни 

продукти и перилни препарати за нуждите на бюджетните звена на територията на община 

Белоградчик на стойност 189 781,72 лева. Съгласно изискванията на възложителя  за 

доказване на техническите и професионални способности участникът трябва да докаже, че е  

изпълнил минимум една доставка с предмет и обем идентична или сходна с това на 

поръчката,  изпълнено през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на 

офертата. Под доставка сходна с предмета на поръчката следва да се разбира доставка на 

хранителни продукти от съответната хранителна группа, в зависимост от обособената 

позиция, за която участникът е подал оферта. От така декларираното обстоятелство в 

ЕЕДОП, не става ясно какви хранителни продукти е доставял участникът.  

3. В представеният ЕЕДОП Част IV: „Критерии за подбор“, раздел  В: Технически и 

професионални способности в поле 9 участникът не е  посочил информация за 

техническото оборудване, с което разполага за изпълнение на поръчката- информация за 

МПС (вид, марка,модел), собственик на МПС, данни за удостоверението за регистрация  на 

транспортното средство (номер, дата издател, обхват на хранителните продукти). Участникът 

е приложил списък на МПС, като приложение към ЕЕДОП. Съгласно чл.67, ал. 1 от ЗОП при 

подаване на оферта, участникът декларира  съответствията с критериите за подбор чрез 

представяне на ЕЕДОП. В него се предоставя съответната информация изисквана от 

Възложителя и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните 

обстоятелства. 

Участникът следва да представи нов ЕЕДОП в който да попълни липсващата информация, 

съгласно изискванията на Възложителя както следва: 

- в Част III: Основания за изключване, раздел Г: Други основания за изключване, които 

може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 

възложителя на държава членка участникът следва да попълни липсващата информация, 

съгласно изискванията на възложителя посочени в документацията, в раздел „Изисквания 

към участниците и указания за подготовка на офертите” , т. 2.2. Други основания за  

отстраняване. 

- в Част IV: „Критерии за подбор“, раздел  В: Технически и професионални способности 

в поле 1б), информация относно  изпълнение на минимум една доставка с предмет и обем 

идентична или сходна с това на поръчката,  изпълнено през последните 3 /три/ години, 
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считано от датата на подаване на офертата, като посочи вида на  доставяниете хранителни 

продукти, за които е извършил доставки. 

- в Част IV: „Критерии за подбор“, раздел  В: Технически и професионални способности 

в поле 9 участникът следва да попълни информация за МПС /вид, марка и модел/, 

собственик на МПС, данни за удостоверението за регистрация на транспортно средство 

/номер, дата, издател, обхват на хранителните продукти/. 

3. Участник № 3 СД „Войнов и Сие” гр. Монтана е представил оферта за Обособена 

позиция № 1. При проверка на представените документи относно изискванията за лично 

състояние и съответствие с критериите за подбор, комисията констатира следните непълноти 

и несъответствия в представения Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) – Образец № 1 от настоящата документация: 

1. В представеният ЕЕДОП Част III: Основания за изключване, раздел Г: Други основания 

за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на 

възлагащия орган или възложителя на държава членка участникът не е декларирал 

специфичните национални основания за изключване. Тези обстоятелства са посочени в раздел 

„Изискванията към участниците и указания за подготовка на офертите” в т. 2.2. Други 

основания за отстраняване.  

2. В представеният ЕЕДОП Част IV: „Критерии за подбор“, раздел  А,: Годност в поле 2) 

участникът не е посочил, че притежава обект за производство и търговия на храни от 

Агенцията по безопасност на храните, липсва информация, относно номер и дата на 

удостоверението за регистрация на обект за търговия на едро с храни в БАБХ, както и 

информация за  групите храни към Удостоверението съгласно изискванията на възложителя. 

3. В представеният ЕЕДОП Част IV: „Критерии за подбор“, раздел  В: Технически и 

професионални способности в поле 1б) участникът не е  попълнил информация, относно 

изпълнение на минимум една доставка с предмет и обем идентична или сходна с това на 

поръчката,  изпълнено през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на 

офертата. Участникът е посочил, че прилага Декларация – списък на Доставки сходни с 

предмета на обществената поръчка за предходни години приложение към ЕЕДОП Съгласно 

чл.67, ал. 1 от ЗОП при подаване на оферта, участникът декларира  съответствията с 

критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. В него се предоставя съответната 

информация изисквана от Възложителя и се посочват националните бази данни, в които се 

съдържат декларираните обстоятелства. 

4. В представеният ЕЕДОП Част VI: Заключителни положения участникът не е попълнил 

информация, касаеща предмета на процедурата за възлагане на обществена поръчка и 

референтен номер на досието на обществената поръчка в АОП. 

Участникът следва да представи нов ЕЕДОП в който да попълни липсващата информация 

както следва: 

- в Част III: Основания за изключване, раздел Г: Други основания за изключване, които 

може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 

възложителя на държава членка участникът следва да попълни липсващата информация, 

съгласно изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие в раздел 

„Изискванията към участниците и указания за подготовка на офертите”  т. 2.2. Други 

основания за отстраняване; 

- в Част IV: „Критерии за подбор“, раздел  А,: Годност в поле 2), а именно: номер на 

Удостоверение и дата на регистрация на обект за търговия на едро с храни в БАБХ, както и  

да посочи групите храни към Удостоверението или да посочат база данни, в която се 

съдържа тази информация. 

- в Част IV: „Критерии за подбор“, раздел  В: Технически и професионални способности 

в поле 1б), информация, относно  изпълнение на минимум една доставка с предмет и обем 
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идентична или сходна с това на поръчката,  изпълнено през последните 3 /три/ години, 

считано от датата на подаване на офертата. 

-  в Част VI: Заключителни положения,  относно предмета на процедурата за възлагане на 

обществена поръчка и референтен номер на досието на обществената поръчка в АОП. 

4. Участник № 4 „Крид” ООД, гр. Монтана е представил оферта за Обособена позиция 

№ 1; Обособена позиция № 2; Обособена позиция № 3 и Обособена позиция № 4. При 

проверка на представените документи относно изискванията за лично състояние и 

съответствие с критериите за подбор, комисията констатира следните непълноти и 

несъответствия в представения Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) – Образец № 1 от настоящата документация: 

1. В представеният ЕЕДОП Част III: Основания за изключване, раздел Г: Други основания 

за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на 

възлагащия орган или възложителя на държава членка участникът не е декларирал 

специфичните национални основания за изключване. Тези обстоятелства са посочени в раздел 

„Изискванията към участниците и указания за подготовка на офертите” в т. 2.2. Други 

основания за отстраняване.  

2. В представеният ЕЕДОП Част IV: „Критерии за подбор“, раздел  А,: Годност в поле 2) 

участникът не е посочил, че притежава обект за производство и търговия на храни от 

Агенцията по безопасност на храните, липсва информация, относно номер и дата на 

удостоверението за регистрация на обект за търговия на едро с храни в БАБХ, както и 

информация за  групите храни към Удостоверението съгласно изискванията на възложителя. 

2. В представеният ЕЕДОП Част IV: „Критерии за подбор“, раздел  В: Технически и 

професионални способности в поле 1б) участникът е попълнил информация за извършените 

доставки на хранителни продукти, с посочени стойности и получатели. Съгласно 

изискванията на възложителя  за доказване на техническите и професионални способности 

участникът трябва да докаже, че е  изпълнил минимум една доставка с предмет и обем 

идентична или сходна с това на поръчката,  изпълнено през последните 3 /три/ години, 

считано от датата на подаване на офертата. Под доставка сходна с предмета на поръчката 

следва да се разбира доставка на хранителни продукти от съответната хранителна группа, в 

зависимост от обособената позиция, за която участникът е подал оферта. От така 

декларираното обстоятелство в ЕЕДОП, не става ясно какви хранителни продукти е доставял 

участникът.  

Участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който да попълни липсващата информация, 

съгласно изискванията на възложителя, а  именно: 

 - в Част III: Основания за изключване, раздел Г: Други основания за изключване, които 

може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 

възложителя на държава членка участникът следва да попълни липсващата информация, 

съгласно изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие в раздел 

„Изискванията към участниците и указания за подготовка на офертите”т. 2.2. Други 

основания за отстраняване; 

- в Част IV: „Критерии за подбор“, раздел  А,: Годност в поле 2), а именно: номер и дата 

на Удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро с храни в БАБХ, както и да 

посочи групите храни към Удостоверението.  

- в Част IV: „Критерии за подбор“, раздел  В: Технически и професионални способности 

в поле 1б), информация, относно  изпълнение на минимум една доставка с предмет и обем 

идентична или сходна с това на поръчката,  изпълнено през последните 3 /три/ години, 

считано от датата на подаване на офертата, като посочи вида на  доставяните хранителни 

продукти, за които е извършил доставки. 
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5. Участник № 5 „Данима 69” ЕООД, гр. Белоградчик е представил оферта за 
Обособена позиция № 2. При проверка на представените документи относно изискванията 

за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, комисията констатира следните 

непълноти и несъответствия в представения Единен европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) – Образец № 1 от настоящата документация: 

1. В представеният ЕЕДОП Част IV: „Критерии за подбор“, раздел  В: Технически и 

професионални способности в поле 1б) участникът е посочил, че е изпълнил една доставка, 

сходна с предмета на настоящата обществена поръчка, а именно доставка на хранителни 

продукти по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

„Осигуряване на топъл обяд”. Съгласно изискванията на възложителя  за доказване на 

техническите и професионални способности участникът трябва да докаже, че е  изпълнил 

минимум една доставка с предмет и обем идентична или сходна с това на поръчката,  

изпълнено през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата. Под 

доставка сходна с предмета на поръчката следва да се разбира доставка на хранителни 

продукти от съответната хранителна группа, в зависимост от обособената позиция, за която 

участникът е подал оферта. От така декларираното обстоятелство в ЕЕДОП, не става ясно 

какви хранителни продукти е доставял участникът.  

2. В представеният ЕЕДОП Част VI: Заключителни положения участникът не е попълнил 

информация, касаеща предмета на процедурата за възлагане на обществена поръчка и 

референтен номер на досието на обществената поръчка в АОП. 

Участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който да попълни липсващата информация, 

съгласно изискванията на възложителя, а  именно: 

- в Част IV: „Критерии за подбор“, раздел  В: Технически и професионални способности 

в поле 1б), информация, относно  изпълнение на минимум една доставка с предмет и обем 

идентична или сходна с това на поръчката,  изпълнено през последните 3 /три/ години, 

считано от датата на подаване на офертата. 

-  в Част VI: Заключителни положения,  относно предмета на процедурата за възлагане на 

обществена поръчка и референтен номер на досието на обществената поръчка в АОП. 

На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на протокола 

участниците следва да представят  нов ЕЕДОП (образец 1) с отстранените липси и 

несъответствия. 

Настоящият протокол е съставен на  12.03.2018  г., след проведени три закрити заседания на 

комисията, съответно на 02.03.2018 г.; 06.03.2018 г.  и 12.03.2018  г. 
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