ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК
3900 гр.Белоградчик,
ул. „Княз Борис І”, №: 6
Област Видин

http://www.belogradchik.bg
e-mail: kmet@belogradchik.bg
Phone/Fax: +359 936/53017; GSM: +359 879 145320

ПРОТОКОЛ№1
от работата на комисията за съответствие с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор, поставени от възложителя
На 25.06.2020 г. в 10:00 часа комисия назначена със Заповед № 540 /25.06.2020 год. на
Кмета на община Белоградчик за провеждане на публично състезание с предмет
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските звена на бюджетна
издръжка на територията на община Белоградчик по обособени позиции", както
следва: Обособена позиция №1 - „Хляб и хлебни изделия”; Обособена позиция № 2 "Месо,месни продукти и риба"; Обособена позиция №3 - "Мляко, млечни продукти и
яйца"; Обособена позиция №4 - " Пресни плодове и зеленчуци"; Обособена позиция №5 "Пакетирани, консервирани и други хранителни продукти“, открита с Решение № 479 от
19.05.2020 г., се събра комисията в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рени Христова Длъгнекова - правоспособен юрист
И ЧЛЕНОВЕ:
1.
Виолета Евгениева Петрова – изпълняваща длъжността Гл. счетоводител
2.
Милена Артинова Иванова – гл. експерт „Програми, проекти и евроинтеграция”
в община Белоградчик;
3.
Жанета Николова Николова – гл. експерт „Бюджет и финансов контрол” в
община Белоградчик
4.
Димитринка Борисова Кръстева – ст. .счетоводител
Проведе публично заседание на основание чл. 54, ал. 2 ППЗОП за отваряне на получените
оферти в процедурата. На публичното заседание присъстваше упълномощен представител
на участник „Витан – Ж - Тодорка Младенова”, гр. Видин, видно от списъка на
присъстващите участници при отваряне на оферти за участие в настоящата обществена
поръчка.
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 24.06.2020 г. в деловодството на
община Белоградчик са постъпили оферти от следните участници:
№

1.

2.

Наименование на
участника, подал оферта
ЕТ „Витан – Ж- Тодорка
Младенова”, гр. Видин, ул.
„Миджур” № 2, тел- 094/
606 504
ЕТ „Здравец 2000 – Даниел
Ангелов”, гр.Белоградчик,
ул. Недялко Първанов № 5,
тел. 087330899

Вх. № и дата и час на
подаване

Обособена позиция

№ 3032/18.06.2020 г.

Обособена позиция № 5
– „Пакетирани,
консервирани и други
хранителни продукти”

№ 3166/23.06.2020 г.

Обособена позиция №1 "Хляб и хлебни изделия";
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3.

4.

5.

6.

„Данима 69” ЕООД, гр.
Белоградчик, ул. „Недялко
Първанов” № 5, тул. 0878
220899
Диавена Трейд Ад, гр.
Шумен, ул. Индустриална
№23А, тел. 054/860184
Диавена Трейд Ад, гр.
Шумен, ул. Индустриална
№23А, тел. 054/860184
„Заря- 2000” ЕАД,
гр.Септември, бул.
„България № 202, тел.
0877512661

№ 3167/23.06.2020 г.

№ 3173/24.06.2020 г.

№ 3173/24.06.2020 г.

№ 3175/24.06.2020

Обособена позиция № 2
– „Месо, месни
продукти и риба”
Обособена позиция № 2
– „Месо, месни
продукти и риба”
Обособена позиция № 5
– „Пакетирани,
консервирани и други
хранителни продукти”
Обособена позиция №1 "Хляб и хлебни
изделия";

Видно от регистъра на постъпилите оферти, за Обособена позиция №3 - "Мляко, млечни
продукти и яйца" и Обособена позиция №4 - " Пресни плодове и зеленчуци" няма
постъпили оферти.
Преди да пристъпят към отваряне на постъпилите оферти членовете на комисията и
председателят подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и
оповести тяхното съдържание както следва:
Участник № 1 ЕТ „Витан – Ж- Тодорка Младенова”, подал оферта за Обособена
позиция № 5 - „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”.
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 № 2 „ЕТ „Здравец 2000 – Даниел Ангелов”, подал оферта за Обособена
позиция № 1 - "Хляб и хлебни изделия":
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”.
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 № 3 „Данима 69” ЕООД, подал 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”.
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 Диавена Трейд Ад, гр. Шумен подал оферта за Обособена позиция № 2
- „Месо, месни продукти и риба”:
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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”.
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 № 5 Диавена Трейд Ад, гр. Шумен подал оферта за Обособена позиция № 5
- „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”.
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 № 6 „Заря- 2000” ЕАД, подал оферта за Обособена позиция № 1 - "Хляб и
хлебни изделия":
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”.
В съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха
техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.
С описаните действия приключи публичната част от действията на комисията.
На 07.07.2020 г. на закрито заседание комисията в състав Председател: Рени Христова
Длъгнекова - правоспособен юрист и членове:1.Анелия Емилова Кирилова - началник
отдел „Програми, проекти и обществени поръчки“ в Община Белоградчик; 2. Ангелина
Иванова Георгиева – Гл. експерт „Обществени поръчки и икономическо развитие”; 3.
Милена Артинова Иванова – гл. експерт „Програми, проекти и евроинтеграция” в община
Белоградчик; 4. Жанета Николова Николова – гл. експерт „Бюджет и финансов контрол” в
община Белоградчик продължи работата си по разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2
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 за Обособена позиция
№ 5 - „Пакетирани, консервирани и други хранителни продукти”:
Участникът е представил в офертата си цифрово подписан електронен ЕЕДОП, като е
декларирал обстоятелствата, съгласно изискванията на Възложителя към личното
състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в Обявлението за
обществената поръчка и изискванията към участниците, посочени в документацията за
участие. Комисията установи, че участникът е декларирал в еЕЕДОП всички
обстоятелства и е представил всички изискани образци на документи от документацията
за настоящата обществена поръчка и не се констатират липси и несъответствия.
Участник № 2 „ЕТ „Здравец 2000 – Даниел Ангелов”, за Обособена позиция № 1 "Хляб и хлебни изделия":
Участникът е представил в офертата си цифрово подписан електронен ЕЕДОП, като е
декларирал обстоятелствата, съгласно изискванията на Възложителя към личното
състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в Обявлението за
обществената поръчка и изискванията към участниците, посочени в документацията за
участие. Комисията установи, че участникът е декларирал в еЕЕДОП всички
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обстоятелства и е представил всички изискани образци на документи от документацията
за настоящата обществена поръчка и не се констатират липси и несъответствия.
Участник № 3 „Данима 69” ЕООД, гр. Белоградчик за Обособена позиция № 2 „Месо, месни продукти и риба”:
Участникът е представил в офертата си цифрово подписан електронен ЕЕДОП, като е
декларирал обстоятелствата, съгласно изискванията на Възложителя към личното
състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в Обявлението за
обществената поръчка и изискванията към участниците, посочени в документацията за
участие. Комисията установи, че участникът е декларирал в еЕЕДОП всички
обстоятелства и е представил всички изискани образци на документи от документацията
за настоящата обществена поръчка и не се констатират липси и несъответствия.
Участник № 4 Диавена Трейд Ад, гр. Шумен за Обособена позиция № 2 - „Месо,
месни продукти и риба”. Комисията установи следното:
1. Участникът е представил ЕЕДОП само на хартиен носител. Съгласно изискванията
на възложителя ЕЕДОП следва бъде
цифрово подписан с квалифициран
електронен подпис, който да идентифицира лицето, което е оправомощено да
направи волеизявленията, съгласно чл. 40, ал.1 от ППЗОП.
2. В представеният вариант на ЕЕДОП са констатирани следните липси и пропуски
2.1. В Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за
възлагащия орган или възложителя – Информация за публикацията не е посочен
номер на обявлението в Официален вестник на ЕС и публикацията в Регистъра на
обществени поръчки към АОП
2.2. В Част II: Информация за икономическия оператор, A: Информация за
икономическия оператор участникът е посочил отговор „да” на въпроси относно
запазени поръчки. Съгласно указанията в ЕЕДОП „Икономическият оператор
следва да попълни тази информация само ако възлагащият орган или възложителят
я е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката. Съгласно
раздел III.1.5 от Обявлението за обществената поръчка този раздел не следва да се
попълва.
2.3.В Част III: „Основания за изключване,А: Основания,свързани с наказателни
присъди”, на поставените въпроси, участникът е дал отрицателен отговор, но не е
посочил уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на
документа;
2.4.В Част III: „Основания за изключване, Б: Основания, свързани с плащането на
данъци или социално осигурителни вноски, участникът е дал отговор, но не е
посочил уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на
документа.
2.5.В Част IV: „Критерии за подбор, А: Годност участникът е дал положителен
отговор, но не е посочил уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно
позоваване на документа.
2.6.В Част IV: „Критерии за подбор,В: Технически и професионални способности,
участникът не е посочил наличието на опит – извършени доставки от конкретен
вид, и наличните инструменти, съоръжения или техническо оборудване, които ще
бъдат на негово разположение за изпълнение на договора, съгласно изискването на
Възложителя.
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С оглед на горното и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП комисията указва на участник
№ 4 Диавена Трейд Ад, гр. Шумен, подал оферта за Обособена позиция № 2 - „Месо,
месни продукти и риба” в срок от 5 работни дни от получаване на настоящия протокол
да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или
допълнена информация, с които да отстрани констатираните несъответствия.
Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства,
които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие.
Участник № 5 Диавена Трейд Ад, гр. Шумен подал оферта за Обособена позиция № 5
Комисията установи следното:
1. Участникът е представил ЕЕДОП само на хартиен носител. Съгласно изискванията
на възложителя ЕЕДОП следва бъде
цифрово подписан с квалифициран
електронен подпис, който да идентифицира лицето, което е оправомощено да
направи волеизявленията, съгласно чл. 40, ал.1 от ППЗОП.
2. В представеният вариант на ЕЕДОП са констатирани следните пропуски
2.1. В Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за
възлагащия орган или възложителя – Информация за публикацията не е посочен
номер на обявлението в Официален вестник на ЕС и публикацията в Регистъра на
обществени поръчки към АОП
2.2. В Част II: Информация за икономическия оператор, A: Информация за
икономическия оператор участникът е посочил отговор „да” на въпроси относно
запазени поръчки. Съгласно указанията в ЕЕДОП „Икономическият оператор
следва да попълни тази информация само ако възлагащият орган или възложителят
я е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката. Съгласно
раздел III.1.5 от Обявлението за обществената поръчка този раздел не следва да се
попълва.
2.3.В Част III: „Основания за изключване,А: Основания,свързани с наказателни
присъди”, на поставените въпроси, участникът е дал отрицателен отговор, но не е
посочил уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на
документа;
2.4.В Част III: „Основания за изключване, Б: Основания, свързани с плащането на
данъци или социално осигурителни вноски, участникът е дал отговор, но не е
посочил уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на
документа.
2.5.В Част IV: „Критерии за подбор, А: Годност участникът е дал положителен
отговор,но не е посочил уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно
позоваване на документа.
2.6.В Част IV: „Критерии за подбор,В: Технически и професионални способности,
участникът не е посочил наличието на опит – извършени доставки от конкретен
вид, и наличните инструменти, съоръжения или техническо оборудване, които ще
бъдат на негово разположение за изпълнение на договора, съгласно изискването на
Възложителя.
С оглед на горното и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП комисията указва на участник
№ 1 Диавена Трейд Ад, гр. Шумен, подал оферта за Обособена позиция № 5 в срок от 5
работни дни от получаване на настоящия протокол да представи нов ЕЕДОП и/или други
документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, с които да отстрани
констатираните несъответствия. Допълнително предоставената информация може да
обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на
оферти или заявления за участие.
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Участник № 6 „Заря- 2000” ЕАД, подал оферта за Обособена позиция № 1 - "Хляб и
хлебни изделия":
Участникът е представил в офертата си цифрово подписан електронен ЕЕДОП, като е
декларирал обстоятелствата, съгласно изискванията на Възложителя към личното
състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в Обявлението за
обществената поръчка и изискванията към участниците, посочени в документацията за
участие. Комисията установи, че участникът е декларирал в еЕЕДОП всички
обстоятелства и е представил всички изискани образци на документи от документацията
за настоящата обществена поръчка и не се констатират липси и несъответствия..
На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на
протокола, участниците за които са установени липси и несъответствия следва да
представят нов еЕЕДОП с отстранените липси и несъответствия.
Настоящият протокол е съставен на 07.07.2020 г. в 14:30 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
…………(П)………………………….Рени Христова Длъгнекова
ЧЛЕНОВЕ:
………(П)……………………………………… Анелия Емилова Кирилова
………(П)……………………………………… Ангелина Иванова Георгиева
………(П)………………………………………..Виолета Евгениева Петрова
………(П)………………………………………..Милена Артинова Иванова
………(П)………………………………………..Жанета Николова Николова
………(П)………………………………………. Димитринка Борисова Кръстева
(Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание 36а, ал. 3 от
Закона за обществените поръчки (ЗОП)
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