РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А РИ Я
ОБЩИНА ЦАРЕВО

ПРОТОКОЛ№1
Днес, 06.03.2019 г. в 10:00 часа в заседателната зала, в сградата на Община
Царево, фронт-офис, се проведе първото заседание на Комисията, назначена със
Заповед № РД-01-144/06.03.2017 г. на Кмета на Община Царево, за провеждане на
процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни
продукти за нуждите на Детски градини, Детска млечна кухня, Домашен социален
патронаж и Ученически столове на територията на Община Царево по обособени
позиции”, в следния състав:
Председател: Мария Конярова – секретар на Община Царево.
Членове: 1. Мария Динкова – гл. юрисконсулт при Община Царево;
2. Гергана Иванова – мл. експерт ОК при Община Царево;
3. Таня Янева- дир. дирекция „ОКЗССД” на Община Царево;
4. Златка Димитрова– гл. счетоводител при Община Царево;
5. Мила Стоянова – дир. дирекция „АПОБФ” при Община Царево;
6. Илка Кехайова- управител „ДМК“ при Община Царево
Комисията започна работа след получаване на представените оферти и
протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП.
До определеното в Обявлението време за подаване на оферти в деловодството
на Общината, са депозирани 3 (три) оферти от следните участници:
1. Надежда 2000 ЕООД, представлявано от Надежда Тодорова Минчева, адрес
гр.Пловдив, ул.“Брезовско шосе“ № 170, с вх.№ 53-01-292/05.03.2019 г. 10:08 часа.
2. ПРИЗМА МП ООД, представлявано от Маргарита Павлова, адрес, гр.
Приморско, ул. Трети март № 80 А с вх.№ 53-01-296/05.03.2019 г. 13:16 часа.
3. ИВ ТРЕЙД ООД , представлявано от Виолета Вълкова, адрес: гр.Бургас, ул.
Мара Гидик № 21, ет.2, с вх.№ 53-01-297/05.03.2019 г. 13:30 часа.
Не са постъпили оферти след крайния срок.
Членовете на комисията попълниха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
На заседанието не присъстваха представители на участниците.
Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване,
съгласно чл.54, ал.3 от ППЗОП.
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1. Оферта на “ Надежда 2000” ЕООД гр. Пловдив:
Комисията
отвори
запечатаната
непрозрачна
опаковка,
оповести
съдържанието
й
и
установи
нaличието
на:
- отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за
Обособена позиция № VII-„Зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани, замразени,
изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове;
отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за
Обособена позиция № VIII- „Плодове - пресни, замразени, изсушени, консервирани,
под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и
компоти“.
-плик № 1 „Документи за подбор“ за Обособена позиция № VII-„Зеленчуци сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови
сокове“ и за Обособена позиция № VIII- „Плодове - пресни, замразени, изсушени,
консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади,
желета и компоти“.
- „ Предложение за изпълнение на поръчката „ за Обособена позиция № VII„Зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали,
зеленчукови сокове“ и за Обособена позиция № VIII- „Плодове - пресни, замразени,
изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри,
мармалади, желета и компоти“.
Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха
техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” за
двете обособени позиции, за който участва участника.
2. Оферта на „Ив Трейд” ООД, гр. Бургас:
Комисията
отвори
запечатаната
непрозрачна
опаковка,
оповести
съдържанието й и установи наличието на отделни запечатани пликове с надпис
„Предлагани ценови параметри” за обособена позиция № 1, №2, № 3, № 4, № 5, № 6,
№ 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, както отделни технически предложения и
документи за подбор за всяка от дванадесетте обособени позиции. Съгласно чл.54,
ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха техническите
предложения и пликовте с надпис „Предлагани ценови параметри” за всяка
обособена позиция.
3. Оферта на „ПРИЗМА МП” ООД, гр. Приморско:
Комисията
отвори
запечатаната
непрозрачна
опаковка,
оповести
съдържанието й и установи нличието на отделни запечатани пликове с надпис
„Предлагани ценови параметри” за обособена позиция № 1, №2, № 3, № 4, № 5, № 6,
№ 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, както и документи за подбор и отделни технически
предложения за всяка от дванадесетте обособени позиции. Съгласно чл.54, ал.4 от
ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения и
пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” за всяка обособена позиция.
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С това в 10:45 часа приключи публичната част от заседанието на комисията.
ІІ. Проверка на представените от участниците „Документи за подбор”.
Комисията продължи работата си в закрито заседание, за разглеждане на
документите за подбор на участниците по реда на тяхното постъпване за съответствие с
критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията направи следните
констатации:
1. Участник “ Надежда 2000” ЕООД, гр. Пловдив:
По отношение на участника, комисията констатира следните несъответствия,
непълноти и/или липса на информация, или фактическа грешка в документите по
чл.39, ал.2 ППЗОП, на участника “Надежда 2000” ЕООД гр. Пловдив, с изискванията
към личното състояние или критериите за подбор, или с други изисквания поставени
от Възложителя в документацията за участие и обявлението за обществена поръчка,
като в настоящия протокол и на основание чл.54, ал.8 от ППЗОП ги описва
изчерпателно, и за които констатации следва да се представят нов ЕЕДОП, или
допълнителни документи, или информация в срок до 5 работни дни, считано от
датата на получаване на протокола, както следва:
1.1.За ЕЕДОП на “Надежда 2000” ЕООД, гр. Пловдив
За Обособена позиция № VII – „Зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани,
замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове“
1.1.1. В част I „Информация за процедурата за възлагане на обществена
поръчка и за възлагащия орган или възложителя“ относно „Информация относно
процедурата за възлагане на обществена поръчка“, не е посочен вида на процедурата.
1.1.2. В част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност „Вписване в съответен
професионален регистър“, следва да се посочи номера на удостоверението за
регистрация от БАБХ.
1.1.3. Информацията, относно Сертификат за внедрена система за управление
на качеството по EN ISO 9001: 2015, описана в част V „Намаляване броя на
квалифицираните кандидати“, следва да се съдържа в част IV: Критерии за подбор,
раздел Г: „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично
управление“.
1.1.4. Участникът не е посочил, че притежава разработена и внедрена НАССР
система за управление безопасността на храните или еквивалент за внедрена система
за управление на безопасността на храните, с област на приложение, обхващаща
предмета на поръчката и валиден към датата на подаване на офертата.
За Обособена позиция № VIII- „Плодове - пресни, замразени, изсушени,
консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади,
желета и компоти“
1.1.1. В част I „Информация за процедурата за възлагане на обществена
поръчка и за възлагащия орган или възложителя“ относно „Информация относно
процедурата за възлагане на обществена поръчка“, не е посочен вида на процедурата.
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1.1.2. В част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност „Вписване в съответен
професионален регистър“, следва да се посочи номера на удостоверението за
регистрация от БАБХ.
1.1.3. Информацията, относно Сертификат за внедрена система за управление
на качеството по EN ISO 9001: 2015, описана в част V „Намаляване броя на
квалифицираните кандидати“, следва да се съдържа в част IV: Критерии за подбор,
раздел Г: „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично
управление“.
1.1.4. Участникът не е посочил, че притежава разработена и внедрена НАССР
система за управление безопасността на храните или еквивалент за внедрена система
за управление на безопасността на храните, с област на приложение, обхващаща
предмета на поръчката и валиден към датата на подаване на офертата.

1.2. За ЕЕДОП на “Елпида 7” ЕООД , гр. Пловдив:
За Обособена позиция № VII – „Зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани,
замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове“
1.2.1. В част I „Информация за процедурата за възлагане на обществена
поръчка и за възлагащия орган или възложителя“ относно „Информация относно
процедурата за възлагане на обществена поръчка“, не е посочен вида на процедурата.
1.2.2. В част II „Информация за икономическия оператор“, е посочен ЕИК на
“Надежда 2000” ЕООД, гр. Пловдив, вместо на “Елпида 7” ЕООД , гр. Пловдив.
За Обособена позиция № VIII - „Плодове - пресни, замразени, изсушени,
консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади,
желета и компоти“
1.2.1. В част I „Информация за процедурата за възлагане на обществена
поръчка и за възлагащия орган или възложителя“ относно „Информация относно
процедурата за възлагане на обществена поръчка“, не е посочен вида на процедурата.
1.2.2. В част II „Информация за икономическия оператор“, е посочен ЕИК на
“Надежда 2000” ЕООД, гр. Пловдив, вместо на “Елпида 7” ЕООД , гр. Пловдив.

На основание чл.54, ал.8 от ППЗОП, Комисията реши, че “ Надежда 2000”
ЕООД, гр. Пловдив следва да представи нов ЕЕДОП, в който :
За Обособена позиция № VII – „Зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани,
замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове“
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1.1.1. В част I „Информация за процедурата за възлагане на обществена
поръчка и за възлагащия орган или възложителя“ относно „Информация относно
процедурата за възлагане на обществена поръчка“, да е посочен вида на процедурата.
1.1.2. В част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност „Вписване в съответен
професионален регистър“, следва да се посочи номера на удостоверението за
регистрация от БАБХ.
1.1.3. Информацията, относно Сертификат за внедрена система за управление
на качеството по EN ISO 9001: 2015, описана в част V „Намаляване броя на
квалифицираните кандидати“, да се опише в част IV: Критерии за подбор, раздел Г:
„Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“.
1.1.4. Участникът следва да посочи дали притежава разработена и внедрена
НАССР система за управление безопасността на храните или еквивалент за внедрена
система за управление на безопасността на храните, с област на приложение,
обхващаща предмета на поръчката и валиден към датата на подаване на офертата.
За Обособена позиция № VIII - „Плодове - пресни, замразени, изсушени,
консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади,
желета и компоти“
1.1.1. В част I „Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка
и за възлагащия орган или възложителя“ относно „Информация относно
процедурата за възлагане на обществена поръчка“, да е посочен вида на процедурата.
1.1.2. В част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност „Вписване в съответен
професионален регистър“, следва да се посочи номера на удостоверението за
регистрация от БАБХ.
1.1.3. Информацията, относно Сертификат за внедрена система за управление
на качеството по EN ISO 9001: 2015, описана в част V „Намаляване броя на
квалифицираните кандидати“, следва да се опише в част IV: Критерии за подбор,
раздел Г: „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично
управление“.
1.1.4. Участникът следва да посочи дали притежава разработена и внедрена
НАССР система за управление безопасността на храните или еквивалент за внедрена
система за управление на безопасността на храните, с област на приложение,
обхващаща предмета на поръчката и валиден към датата на подаване на офертата.
На основание чл.54, ал.8 от ППЗОП, Комисията реши, че “Елпида 7” ЕООД ,
гр. Пловдив, следва да представи нов ЕЕДОП, в който :
За Обособена позиция № VII – „Зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани,
замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове“
1.2.1. В част I „Информация за процедурата за възлагане на обществена
поръчка и за възлагащия орган или възложителя“ относно „Информация относно
процедурата за възлагане на обществена поръчка“, да е посочен вида на процедурата.
1.2.2. В част II „Информация за икономическия оператор“, да е посочен ЕИК
на “Елпида 7” ЕООД , гр. Пловдив.
5
Протокол № 1/06.03.2019 г.
Стр. 5 от 9

За Обособена позиция № VIII- „Плодове - пресни, замразени, изсушени,
консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади,
желета и компоти“
1.2.1. В част I „Информация за процедурата за възлагане на обществена
поръчка и за възлагащия орган или възложителя“ относно „Информация относно
процедурата за възлагане на обществена поръчка“, да е посочен вида на процедурата.
1.2.2. В част II „Информация за икономическия оператор“, да е посочен ЕИК
на “Елпида 7” ЕООД , гр. Пловдив.

2. УЧАСТНИК „ПРИЗМА МП” ООД – ГР. ПРИМОРСКО:
По отношение на участника, комисията констатира следните несъответствия,
непълноти и/или липса на информация, или фактическа грешка в документите по
чл.39, ал.2 ППЗОП, на участника „ПРИЗМА МП” ООД – ГР. ПРИМОРСКО, с
изискванията към личното състояние или критериите за подбор, или с други
изисквания поставени от Възложителя в документацията за участие и обявлението за
обществена поръчка, като в настоящия протокол и на основание чл.54, ал.8 от
ППЗОП ги описва изчерпателно, и за които констатации следва да се представят нов
ЕЕДОП, или допълнителни документи, или информация в срок до 5 работни дни,
считано от датата на получаване на протокола, като следва:

1. В част II: Информация за икономическия оператор, в Раздел Б:
„Информация за представителите на икономическия оператор”, са посочени лични
данни само за единия управител – Бойко Иванов, а на другия управител – Маргарита
Павлова, са посочени само трите имена.
2. В част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност „Вписване в съответен
професионален регистър“, следва да се посочи номера на удостоверението за
регистрация от БАБХ.
3. В част IV: Критерии за подбор, раздел Г: „Схеми за осигуряване на
качеството и стандарти за екологично управление“, участникът не е посочил, че
притежава Сертификат за внедрена система за управление на качеството по EN ISO
9001: 2015 или еквивалент с област на приложение, обхващаща предмета на
поръчката, валиден към датата на представяне на офертата.
4. Участникът не е посочил, че притежава разработена и внедрена НАССР
система за управление безопасността на храните или еквивалент за внедрена система
за управление на безопасността на храните, с област на приложение, обхващаща
предмета на поръчката и валиден към датата на подаване на офертата.

На основание чл.54, ал.8 от ППЗОП, Комисията реши, че участникът
„ПРИЗМА МП” ООД – ГР. ПРИМОРСКО следва да представи нов ЕЕДОП, в
който :
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1. В част II: Информация за икономическия оператор, в Раздел Б:
„Информация за представителите на икономическия оператор”, да са посочени
лични данни и на другия управител – Маргарита Павлова.
2. В част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност „Вписване в съответен
професионален регистър“, следва да се посочи номера на удостоверението за
регистрация от БАБХ.
3. В част IV: Критерии за подбор, раздел Г: „Схеми за осигуряване на
качеството и стандарти за екологично управление“, да се посочи информация, дали
участникът притежава Сертификат за внедрена система за управление на качеството
по EN ISO 9001: 2015 или еквивалент с област на приложение, обхващаща предмета
на поръчката, валиден към датата на представяне на офертата.
4. Участникът да посочи дали притежава разработена и внедрена НАССР
система за управление безопасността на храните или еквивалент за внедрена система
за управление на безопасността на храните, с област на приложение, обхващаща
предмета на поръчката и валиден към датата на подаване на офертата.
Констатациите относно несъответствията, непълнотите и/или липсата на
информация, или фактическа грешка в документите по чл.39, ал.2 ППЗОП, на
участника „ПРИЗМА МП” ООД – ГР. ПРИМОРСКО, са идентични в документите
за подбор и по дванайсетте обособени позиции, за които е подадена офертата.
Поради, което документите, които се изискват от участника са идентични за
всички обособени позиции.

3. УЧАСТНИК „ИВ ТРЕЙД” ООД, ГР. БУРГАС:
1. В част I „Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и
за възлагащия орган или възложителя“ относно „Информация относно процедурата
за възлагане на обществена поръчка“, не е посочен вида на процедурата.
2. Участникът е представил информация за еднаквите или сходни доставки с
предмета на обособената позиция, изпълнени през последните три години в част IV:
Критерии за подбор, раздел В: „Технически и професионални способности“ в
„Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“. Същата информация
следва да се посочи в част IV: Критерии за подбор, раздел В: „Технически и
професионални способности“ в „За поръчки за доставки от конкретния вид“.
3. В част IV: Критерии за подбор, раздел В: „Технически и професионални
способности“ в „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“ е дадена
информация за специализирани превозни средства /собствени/ на участника, със
съответно удостоверение за регистрация от БАБХ. Не става ясно дали участникът
разполага с минимум 1 /едно/ хладилно транспортно средство, регистрирано в
Областната дирекция по безопасност на храните (ОДПХ). Изискването се поставя за
обособена № 1, 2, 3, 4, 12.
4. За описаните специализирани автомобили в част IV: Критерии за подбор,
раздел В: „Технически и професионални способности“ в „Инструменти, съоръжения
или техническо оборудване“, следва да се посочи дали притежават удостоверение за
регистрация от БАБХ.
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5. Участникът да посочи, че притежава разработена и внедрена НАССР система
за управление безопасността на храните или еквивалент за внедрена система за
управление на безопасността на храните, с област на приложение, обхващаща
предмета на поръчката и валиден към датата на подаване на офертата.

На основание чл.54, ал.8 от ППЗОП, Комисията реши, че участникът „ИВ
ТРЕЙД” ООД, ГР. БУРГАС, следва да представи, нов ЕЕДОП, в който :
1. В част I „Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и
за възлагащия орган или възложителя“ относно „Информация относно процедурата
за възлагане на обществена поръчка“, да посочи вида на процедурата.
2. Да посочи информацията за еднаквите или сходни доставки с предмета на
обособената позиция, изпълнени през последните три години в част IV: Критерии за
подбор, раздел В: „Технически и професионални способности“ в „За поръчки за
доставки от конкретния вид“.
3. В част IV: Критерии за подбор, раздел В: „Технически и професионални
способности“ в „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“ да се даде
информация, дали участникът разполага с минимум 1 /едно/ хладилно транспортно
средство, регистрирано в Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ).
Изискването се поставя за обособена № 1, 2, 3, 4, 12.
4. За описаните специализирани автомобили в част IV: Критерии за подбор,
раздел В: „Технически и професионални способности“ в „Инструменти, съоръжения
или техническо оборудване“, да се посочи, дали притежават удостоверение за
регистрация от БАБХ.
5. Участникът да посочи дали притежава разработена и внедрена НАССР
система за управление безопасността на храните или еквивалент за внедрена система
за управление на безопасността на храните, с област на приложение, обхващаща
предмета на поръчката и валиден към датата на подаване на офертата.
Констатациите относно несъответствията, непълнотите и/или липсата на
информация, или фактическа грешка в документите по чл.39, ал.2 ППЗОП, на
участника „ИВ ТРЕЙД” ООД, ГР. БУРГАС, са идентични в документите за
подбор и по дванайсетте обособени позиции, за които е подадена офертата.
Поради, което документите, които се изискват от участника са идентични за
всички обособени позиции.
Участниците следва да имат предвид, че съгласно чл.64, ал. 7 от ЗОП,
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки, за
осигруяване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива
сертификати или е нямал възможността да ги получи в съответните срокове
по независещи от него причини. В случаите на чл.64, ал. 7 от ЗОП, участникът
трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на
изискваните.
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Съгласно чл. 54, ал.9 от ППЗОП, в срок до 5 работни дни от получаването на
настоящия протокол, участниците, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП
и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.
Допълнително предоставената информация, може да обхваща и факти и обстоятелства,
които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за
участие.
Същата възможност се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени
от кандидата или участника. Кандидатът или участникът може да замени
подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото
лице не отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на
техническото предложение.
Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54,
ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които
могат самостоятелно да представляват кандидата или участника.
Документите да се представят в запечатана непрозрачна опаковка на адреса
посочен в обявлението: - Община Царево, гр. Царево, ул. „Хан Аспарух ” № 36 деловодство, всеки работен ден от 8:00 до 17:00 ч., лично или чрез упълномощено от тях
лице, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба.
Настоящия протокол да се публикува на профила на купувача на Община Царево
и в същия ден да се изпрати на участниците.
Настоящият протокол е изготвен на 12.03.2019 г. 11:30 часа.
КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

Председател:

Мария Конярова – ...............................................

Членове:
1. Мария Динкова – ...................................................
2. Гергана Иванова – ...................................................
3. Таня Янева – …………………………………….
4. Златка Димитрова – ……………………………….
5. Мила Стоянова – ……………………………………
6. Илка Кехайова – ……………………………………

Подписите са заличени на основание чл.42,ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2, ал.2 от ЗЗЛД.
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