ПРОТОКОЛ №1
за провеждане на открита процедура за обществена поръчка
чрез открита процедура с предмет: „Доставка на хранителни стоки на едро за
нуждите на детските заведения и детската кухня на
територията на район "Красно село"
Настоящият протокол е съставен на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП.
На 03.07.2018 г. от 10:30 часа в сградата на район „Красно село“, гр. София, се
състоя заседание на комисията за разглеждане и оценка на офертите в открита процедура
за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни стоки на едро за
нуждите на детските заведения и детската кухня на територията на район "Красно село",
открита с Решение № РКС18-РД93-7/27.04.2018 г. на кмета на район Красно село.
Процедурата се провежда от комисия, назначена със Заповед № РКС18-РД09382/02.07.2018 г. на кмета на район Красно село, в състав:
Председател: Любомир Миладинов – Главен юрисконсулт
Членове:
1. Венета Георгиева - главен счетоводител
2. Христина Димитрова – старши счетоводител “Здравеопазване”
3. Диана Димитрова – главен счетоводител “Образование”
4. Нина Иванова - Директор на ДГ № 80
5. Делина Павлова – експерт юрист
6. Д-р Кремена Стоева – началник отдел “Официален лабораторен контрол и
мониторинг” в Дирекция “Контол на храните” при ЦУ на БАБХ
Резервни членове:
Марияна Хънтева – Началник отдел ПИО и ЧР
Капка Василева – Началник отдел ФСОКССД
Лидия Владимирова - Директор на ДГ № 145
Комисията е назначена със задача да отвори, разгледа и оцени съдържанието на
опаковките на участниците по реда на тяхното постъпване, съгласно изискванията на чл.
54, ал. 3-6 от ППЗОП, както и да провери съответствието на документите по чл. 39, ал. 2
от ППЗОП и на офертите с предварително обявените от възложителя условия и да оцени
офертите, съгласно Методиката за определяне на комплексна оценка на оферта –
неразделна част от документацията за участие.
След като се запознаха със списъка на участниците в процедурата, членовете на
комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
До момента на изтичане на крайния срок за подаване на оферти, опаковки с
документи за участие в процедурата бяха депозирани от следните участници в посочения
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І. ОТВАРЯНЕ НА ОПАКОВКИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ
1. На публичното заседание присъстваха следните представители на участниците:
 Веселин Любенов Свиленски – упълномощен представител на „КООП –
търговия и туризъм“ АД;
 Ивайло Николаев Пандов – управител на „Панда – И.П.“ ЕООД;
 Цветан Любомиров Начев – упълномощен представител на „Панда - ИП“ ЕООД.
Комисията провери представителната власт на присъстващите представители на
участниците преди да започне отварянето на подадените опаковки.
2. Комисията пристъпи към отваряне на подадените опаковки на участниците по
реда на тяхното постъпване.
2.1. Първа по ред беше отворена опаковката на участника „КООП ТЪРГОВИЯ И
ТУРИЗЪМ“ АД. Комисията установи, че участникът е представил офертата си в
запечатана непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, надписана, съгласно указанията
на възложителя. След отварянето на представената в непрозрачна опаковка оферта
комисията оповести нейното съдържание. Офертата съдържа документите по чл. 39, ал. 2
и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен непрозрачен
плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Председателят на комисията прочете
описа на представените документи. Трима членове на комисията подписаха техническото
предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията предложи на
присъстващия представител на участника „ПАНДА И.П.“ ЕООД да подпише
техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри".
Техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на
участника „КООП ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ“ АД бяха подписани от Ивайло Пандов представител на участника „ПАНДА И.П.“ ЕООД.
2.2. Втора по ред беше отворена опаковката на участника „ПАНДА И.П.“ ЕООД.
Комисията установи, че участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна
опаковка, с ненарушена цялост, надписана, съгласно указанията на възложителя. След
отварянето на представената в непрозрачна опаковка оферта комисията оповести нейното
съдържание. Офертата съдържа документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис
на представените документи, както и отделен непрозрачен плик с надпис „Предлагани
ценови параметри“. Председателят на комисията прочете описа на представените
документи. Трима членове на комисията подписаха техническото предложение и плика с
надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника. Комисията предложи на
присъстващия представител на участника „КООП ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ“ АД да
подпише техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри".
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Същият подписа техническото предложение за изпълнение на поръчката и плика с надпис
"Предлагани ценови параметри".
След извършването на тези действия председателят на комисията закри публичната
част от заседанието.
Комисията продължи работата си в закрито заседание, като разгледа документите
по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор, поставени от възложителя.
ІІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА УЧАСТИЕ
На закрито заседание се пристъпи към подробно разглеждане на представените от
участниците заявленията за участие в съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 7 от
ППЗОП.
Комисията, в пълен състав, констатира следното:
По отношение на Участник № 1 „КООП ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ“ АД
Участникът е представил еЕЕДОП, който обаче не е подписан в съответствие с
разпоредбата на чл.54, ал. 2 от ЗОП. Съгласно чл. 54, ал. 2 ЗОП, вр. чл. 40, ал.2, т.4 от
ППЗОП, вр. чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 2 и чл. 244, ал. 1 от Търговски закон, еЕЕДОП
относно акционерно дружество следва да се подпише от членовете на Управителния
съвет, на Надзорния съвет или в случая – на Съвета на директорите. Представеният от
участника еЕЕДОП е подписан само от изпълнителния директор на дружеството.
При извършения подробен преглед на представените в офертата документи и
декларираните в еЕЕДОП обстоятелства, 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 в открита процедура, комисията констатира следните нередности:
- В част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални
способности от еЕЕДОП „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“ липсва
посочване на транспортни средства, които ще бъдат на разположение на участника за
изпълнение на поръчката, поради което Комисията не може да направи преценка дали са
изпълнени критериите за подбор по отношение на техническите възможности и
квалификации, т. 3.2 от документацията за възлагане на обществена поръчка.
- В част IV: Критерии за подбор, липсва раздел Г: „Стандарти за осигуряване
на качеството и стандарти за екологично управление“.
Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 и ал. 10 от ППЗОП,
комисията единодушно реши да изиска от участника, в срок от 5 /пет/ работни дни от
получаване на настоящия протокол, да представи:
 Нов еЕЕДОП, подписан в съответствие с разпоредбата на чл.54, ал. 2 от ЗОП, от
членовете на Съвета на директорите на дружеството.
 Новият еЕЕДОП и/или други документи на участника, които съдържат
променена и/или допълнена информация и в които са отразени констатациите на
комисията, в съответствие със ЗОП и изискванията на документацията за участие и
обявлението за обществена поръчка. Допълнително предоставената информация може да
обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на
оферти.
На основание чл. 67, ал. 5, във вр. с чл. 62, ал. 1, т. 3 ЗОП, с цел доказване
съответствието си с критериите за подбор, участникът следва да представи:
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 годишен финансов отчет, в това число счетоводен баланс, за 2017г. Посоченият
документ се изисква за доказване декларирания в част IV, раздел Б: Икономическо и
финансово състояние от еЕЕДОП коефициент на обща ликвидност (К ол) и Коефициент
на бърза ликвидност (К бл).
 годишен финансов отчет, в това число отчет за приходите и разходите, за 2015,
2016 и 2017 г. Документите са необходими за доказване на декларирания в част IV, раздел
Б: Икономическо и финансово състояние от ЕЕДОП общ оборот и конкретен оборот за
приключилите финансови години 2015, 2016 и 2017.
 заверено копие от сертификат по актуален към датата на подаване на офертата
стандарт EN ISO 9001 или еквивалентен с обхват - доставка на хранителни продукти;
 заверено копие от сертификат по актуален към датата на подаване на
офертата стандарт EN ISO 22000 или еквивалентен с обхват - доставка на хранителни
продукти;
 Удостоверенията за регистрация на транспортните средства, издадени след
01.01.2007 г. от ОДБХ по реда на чл. 246 ЗВМД.
По отношение на Участник № 2 „ПАНДА И.П.“ ЕООД
Участникът е представил еЕЕДОП, подписан в съответствие с разпоредбата на
чл.54, ал.2 от ЗОП. При извършения подробен преглед на представените в офертата
документи и декларираните в еЕЕДОП обстоятелства, 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 в открита процедура. Комисията констатира, че участникът е
представил изискуемите от Възложителя документи и в същите не се констатират
формални нередности.
На основание чл. 67, ал. 5, във вр. с чл. 62, ал. 1, т. 3 ЗОП, с цел доказване
съответствието си с критериите за подбор, участникът следва да представи:
 годишен финансов отчет, в това число счетоводен баланс, за 2017г. Посоченият
документ се изисква за доказване декларираният в част IV, раздел Б: Икономическо и
финансово състояние от еЕЕДОП коефициент на обща ликвидност (К ол) и Коефициент
на бърза ликвидност (К бл);
 годишен финансов отчет, в това число отчет за приходите и разходите, за 2015,
2016 и 2017 г. Документите са необходими за доказване на декларирания в част IV, раздел
Б: Икономическо и финансово състояние от ЕЕДОП общ оборот и конкретен оборот за
приключилите финансови години 2015, 2016 и 2017;
 заверено копие от сертификат по актуален към датата на подаване на офертата
стандарт EN ISO 9001 или еквивалентен с обхват - доставка на хранителни продукти;
 заверено копие от сертификат по актуален към датата на подаване на
офертата стандарт EN ISO 22000 или еквивалентен с обхват - доставка на хранителни
продукти.
Във връзка с горните констатации и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП,
комисията дава на участниците срок от 5 (пет) работни дни от датата на получаване
на настоящия протокол да представят на комисията документите и информацията,
посочени в раздел II на настоящия протокол.
Участниците могат да представят нов ЕЕДОП и/или други документи, които
съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително представената
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информация може да обхваща факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния
срок за получаване на оферти.
Допълнителните документи и информация се подават в Деловодството на
възложителя, находящо се в сградата на Район Красно село на адрес: гр. София, бул. „Цар
Борис ІІІ“ № 124, фронт офис – деловодство.
След представяне на изисканите документи, комисията ще продължи своята работа.
Комисията приключи работата си на този етап и състави настоящия протокол,
който се подписа от всички членове на Комисията на 11.07.2018 г.
На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП настоящият протокол да бъде публикуван в
Профила на купувача и в същия ден да бъде изпратен на участниците в процедурата.
К О М И С И Я:
Председател: Любомир Миладинов - .............................................;
(п)
заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД
Членове:
Венета Георгиева – .............................................;
(п)
заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД
Христина Димитрова – .............................................;
(п)
заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД
Диана Димитрова – .............................................;
(п)
заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД
Нина Иванова – .............................................;
(п)
заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД
Делина Павлова – .............................................;
(п)
заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД
Д-р Кремена Стоева – .............................................;
(п)
заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД
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