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ДЕТСКА ГРАДИНА ”ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО” 
4150 град Раковски, област Пловдивска, община Раковски,  

ул. „Цанко Церковски” № 44,  

тел. 0884 292 910 

   

Д О К Л А Д  
 

 за дейността на Комисия, назначена със Заповед № 297/08.07.2020 г. на изп.ф. 

Директор на ДГ „Щастливо детство“ град Раковски за възлагане на обществена поръчка 

по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ 

"Щастливо детство" град Раковски, община Раковски, област Пловдивска”  

по обособени позиции: 

- Обособена позиция № 1 „Хляб” 

- Обособена позиция № 2 „Месо и месни продукти”  

- Обособена позиция № 3 „Мляко и млечни продукти” 

- Обособена позиция № 4 „Пакетирани продукти” 

- Обособена позиция № 5 „Пресни плодове и зеленчуци” 

 

Протокол № 1 от работата на Комисията:  

Днес, 08.07.2020 г. в 09,00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 297/08.07.2020 г. на 

Силвия Шаркова – изпълняващ функциите Директор на ДГ „Щастливо детство“ град 

Раковски, упълномощена със Заповед № 293/03.06.2020 г. на Величка Печева – 

Директор, в състав:   

Председател: Пенка Романска – ЗАС при ДГ „Щастливо детство“; 

Членове:  

1. Ралица Станчева – Гл. счетоводител при ДГ „Щастливо детство“; 

2. Мария Ружина – Гл. готвач при ДГ „Щастливо детство“, 

  се събра в сградата на ДГ „Щастливо детство“ – град Раковски, ул. „Цанко 

Церковски“ № 44, за разглеждане на постъпилите оферти за участие в процедура по 

ЗОП – публично състезание, с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите 

на ДГ "Щастливо детство" град Раковски, община Раковски, област Пловдивска” по 

обособени позиции.  

 Председателят на комисията докладва, че от страна на ДГ „Щастливо детство“  

на 15.06.2020 г. е извършено публикуване в Портала за обществени поръчки на 

Решение за откриване на процедурата, изх. № 277/12.06.2020 г. – ID № 984180, и 

Обявление, изх. № 64/12.06.2020 г. – ID № 984178, с посочен срок за получаване на 

офертите – 07.07.2020 г., 16,00 часа. Обществената поръчка е публикувана на сайта на 

АОП под № 03013-2020-0001.  

 С Протокол за предаване от 08.07.2020 г., Председателят получи от Августина 

Романова – Учител, Регистър на подадените оферти, както и постъпилите оферти, за 

които се установи, че са подадени в първоначално обявения срок, и откри заседанието в 

9,00 часа. След запознаване със списъка на участниците в настоящата процедура, 

председателят и членовете на Комисията подписаха декларации за отсъствието на 

обстоятелства по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.  

 Комисията установи, че съгласно регистъра, в определения срок за получаване 

на оферти, са подадени 6 (шест) оферти за участие в настоящата процедура, поставени в 

запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, надписани, съгласно изискванията 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а именно: 
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1. „АБВ-3“ ЕООД, Адрес: град Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ № 147, скл. 74, 

тел. 032/960956, 0895 520301, e-mail: izi7@abv.bg – вх. № 1/03.07.2020 г., 11,20 

часа – за обособена позиция № 2. 

2. „МИГ 6“ ООД, Адрес: град Раковски, ул. „Златьо Бояджиев“ № 8, тел. 0884 

333423, e-mail: mig6ood@abv.bg – вх. № 2/07.07.2020 г., 08,00 часа - за 

обособена позиция № 1. 

3. „БОР-ЧВОР“ ЕООД, Адрес: град Пловдив 4000, ул. „Иглика“ № 3, тел. 

032/952910, e-mail: borchwor@mail.bg – вх. № 3/07.07.2020 г., 12,20 часа - за 

обособена позиция № 3. 

4. „ЕЛИАЗ“ ООД, Адрес: град София, ул. „Самоковско шосе“ № 2Б, тел. 

0877512661, e-mail: eliaz@gbg.bg – вх. № 4/07.07.2020 г., 12,22 часа - за 

обособена позиция № 1. 

5.  „ШЕРИ 61“ ЕООД, Адрес: град Раковски, ул. „Родопи“ № 13, тел. 

0884333443, e-mail: sherry61@mail.bg – вх. № 5/07.07.2020 г., 13,09 часа - за 

обособена позиция № 4. 

6. „КЕЙСИ-65“ ЕООД, Адрес: град Раковски, ул. „Виктор Юго“ № 4А, тел. 

0888388399, e-mail: steff_y@abv.bg – вх. № 6/07.07.2020 г., 15,30 часа - за 

обособена позиция № 5. 

 

 Заседанието се провежда при условията на чл. 54 ал. 2 от ППЗОП. На публичната 

част от заседанието на комисията – за отваряне на получените оферти, не се явиха за 

присъствие участника в процедурата или негов упълномощен представител, както и 

представители на средствата за масово осведомяване.  

 

 1. Отваряне на офертите 

Комисията пристъпи към отваряне на получените оферти по реда на постъпването 

им и проверка на съдържанието им.  

1. „АБВ-3" ООД 

 Извърши се проверка за наличието на изготвен Опис на документите в офертата 

на участника – констатира се наличието на такъв. Прочете се Описът с представени 

документи.  

 Членовете на Комисията се увериха, че участникът е представил документите си 

за участие в процедурата, в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 и ал. 3 от 

ППЗОП, като офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща 

отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

 Пликът с надпис: „Предлагани ценови параметри” не беше отворен и беше 

подписан от тримата членове на Комисията. От членовете на Комисията беше 

подписано и техническото предложение на участника „АБВ-3“ ООД. 

2. „МИГ 6“ ООД 

 Извърши се проверка за наличието на изготвен Опис на документите в офертата 

на участника – констатира се наличието на такъв. Прочете се Описът с представени 

документи.  
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 Членовете на Комисията се увериха, че участникът е представил документите си 

за участие в процедурата, в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 и ал. 3 от 

ППЗОП, като офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща 

отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

 Пликът с надпис: „Предлагани ценови параметри” не беше отворен и беше 

подписан от тримата членове на Комисията. От членовете на Комисията беше 

подписано и техническото предложение на участника „МИГ 6“ ООД. 

3. „БОР-ЧВОР“ ЕООД 

 Извърши се проверка за наличието на изготвен Опис на документите в офертата 

на участника – констатира се, че такъв липсва. Прочетоха се представените документи. 

Констатира се, че е представен и коректно попълнен образец 2-4 Техническо 

предложение“. Представят се декларация, чийто образец не се съдържа в 

документацията към процедурата, публикувана в Профил на купувача. Липсва 

представен ЕЕДОП. 

 Офертата на участника с гореописаното съдържание е поставена в запечатана 

непрозрачна опаковка, съдържаща отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри”. 

 Пликът с надпис: „Предлагани ценови параметри” не беше отворен и беше 

подписан от тримата членове на Комисията. От членовете на Комисията беше 

подписано и техническото предложение на участника „БОР-ЧВОР“ ЕООД. 

4. „ЕЛИАЗ“ ООД 

 Извърши се проверка за наличието на изготвен Опис на документите в офертата 

на участника – констатира се наличието на такъв. Прочете се Описът с представени 

документи.  

 Членовете на Комисията се увериха, че участникът е представил документите си 

за участие в процедурата, в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 и ал. 3 от 

ППЗОП, като офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща 

отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

 Пликът с надпис: „Предлагани ценови параметри” не беше отворен и беше 

подписан от тримата членове на Комисията. От членовете на Комисията беше 

подписано и техническото предложение на участника „ЕЛИАЗ“ ООД. 

5. „ШЕРИ 61“ ЕООД 

 Извърши се проверка за наличието на изготвен Опис на документите в офертата 

на участника – констатира се наличието на такъв. Прочете се Описът с представени 

документи.  

 Членовете на Комисията се увериха, че участникът е представил документите си 

за участие в процедурата, в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 и ал. 3 от 

ППЗОП, като офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща 

отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

 Пликът с надпис: „Предлагани ценови параметри” не беше отворен и беше 

подписан от тримата членове на Комисията. От членовете на Комисията беше 

подписано и техническото предложение на участника „ШЕРИ 61“ ЕООД. 

6. „КЕЙСИ-65“ ЕООД 

 Извърши се проверка за наличието на изготвен Опис на документите в офертата 

на участника – констатира се наличието на такъв. Прочете се Описът с представени 

документи.  

 Членовете на Комисията се увериха, че участникът е представил документите си 

за участие в процедурата, в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 и ал. 3 от 

ППЗОП, като офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща 

отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 
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 Пликът с надпис: „Предлагани ценови параметри” не беше отворен и беше 

подписан от тримата членове на Комисията. От членовете на Комисията беше 

подписано и техническото предложение на участника „КЕЙСИ-65“ ЕООД. 

 

 В периода 08.07.2020 г. – 10.07.2020 г. разгледа представените от 

участниците документи за подбор.  

 Комисията съобрази документите, които участникът следва да е представил в 

офертата си, съгласно изискванията на Възложителя, а именно:  

1.1. Опис на представените документи по Образец №1; 

1.2. Попълнен и подписан Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) – в съответствие с изискванията на чл. 67 от ЗОП и условията на 

възложителя; 

1.3. Документи за доказване на предприети мерки за надеждност, когато е 

приложимо; 

1.4. Участник – обединение, което не е регистрирано като самостоятелно 

юридическо лице представя копие на документ, за създаване на обединението, както и 

информация, съгласно документацията 

1.5. Оферта, която включва: 

1.5.1. Техническо предложение – изготвено съгласно условията на документацията и 

условията на Образец № 2 за съответната обособена позиция и  съдържа предложение 

за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя. 

 

Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, той 

представя в непрозрачната опаковка отделно комплектувани документи по т. 1.5.1 за 

всяка една от обособените позиции. При изготвяне на предложението си за 

изпълнение на обособената позиция всеки участник следва да се ръководи от всички 

изисквания на документацията. Предложението за изпълнение на обособената 

позиция следва да е съобразено с насоките, дадени в Указанията за подготовка на 

офертите и Техническите спецификации. Ако участник не представи Предложение за 

изпълнение на обособената позиция или представеното от него предложение и/или 

приложенията към него не съответстват на изискванията на Възложителя, той ще 

бъде отстранен от участие в процедурата по съответната обособена позиция. 

Когато Предложението за изпълнение на обособената позиция не съответства на 

Ценовото предложение, участникът се отстранява. 

1.5.2. Ценово предложение – изготвя се съгласно Образец № 3 за съответната 

обособена позиция. 

Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, в 

непрозрачната опаковка поставя отделни запечатани непрозрачни пликове с надпис 

“Предлагани ценови параметри”, с обозначаване на обособената позиция, за която се 

отнасят.  

 

 Извърши се съпоставка между изготвения Опис и документите, съдържащи се в 

офертата на участниците, при което се констатира следното: 

 1. „АБВ-3” ЕООД – описаните в списъка документи се съдържат в офертата; 

представен е ЕЕДОП в електронен вид (записан на CD). 

1.1. СЪОТВЕТСТВИЕ:  
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 Представен ЕЕДОП, подписан с електронен подпис. От информацията, попълнена 

в ЕЕДОП е видно, че за участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 

т. 1 -7 и чл. 55 ал. 1 т. 1-4 от ЗОП. От информацията, попълнена в ЕЕДОП в част III, раздел 

Г е видно, че за участника не са налице специфични национални основания за 

отстраняване, въведени с т. 23 от документацията за участие. Участникът е декларирал, че 

разполага със складова база и транспортни средства. Представя Св-во за регистрация на 

МПС; У-ние за регистрация на транспортно средство, изд. от ОДБХ; У-ния за регистрация 

на обект за търговия с храни; У-ние за вписване в списъка на наемателите – търговци на 

храни; Договор за наем на складово помещение. 

 1.2. НЕСЪОТВЕТСТВИЕ: 

 Няма.  

 

2. „МИГ 6“ ООД – описаните в списъка документи се съдържат в офертата; 

представен е ЕЕДОП в електронен вид (записан на CD). 

2.1. СЪОТВЕТСТВИЕ:  

 Представен ЕЕДОП, подписан с електронен подпис. От информацията, попълнена 

в ЕЕДОП е видно, че за участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 

т. 1 -7 и чл. 55 ал. 1 т. 1-4 от ЗОП. От информацията, попълнена в ЕЕДОП в част III, раздел 

Г е видно, че за участника не са налице специфични национални основания за 

отстраняване, въведени с т. 23 от документацията за участие. Участникът е декларирал, че 

разполага с производствена база – фурна за хляб и транспортни средства. Представя: У-

ние за регистрация на обект за производство на храни, изд. от ОДБХ – 2 бр.;  

Уведомително писмо от ТД на НП за регистрация по ДДС и Акт за регистрация по ДДС; 

У-ние за акт. състояние от Агенция по вписвания; Св-во за регистрация на МПС – 3 бр.; 

Писмо, изх. № 5124-Ю/14.08.2013 г. от БАБХ относно преустановяване регистрацията на 

транспортни средства, осъществяващи превоз на храни от неживотински произход; 

Договор за наем на недвижим имот – фурна за хляб и хлебни изделия. 

 2.2. НЕСЪОТВЕТСТВИЕ: 

 Няма. 

 

 3. „БОР-ЧВОР” ЕООД. 

3.1. СЪОТВЕТСТВИЕ:  

 Участникът представя оформено с подпис и печат Техническо предложение. 

Представя Св-во за регистрация на МПС и У-ние за регистрация на транспортно средство, 

изд. от ОДБХ. 

 3.2. НЕСЪОТВЕТСТВИЕ: 

 Участникът е представил попълнен в хартиен вид ЕЕДОП.  

 Участникът не е представил ЕЛЕКТРОННО ПОДПИСАН ЕЕДОП за обособената 

позиция, за които подава оферта.   

 Видно от документацията, Раздел 2 – Изисквания към участниците: т. 27. 

Съгласно чл. 67, ал.4 от ЗОП във връзка с § 29, т.5, б. „а“ от Преходните и 

заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. ЕЕДОП се представя 

задължително в електронен вид. 
  Съгласно документацията, Съдържание на опаковката следва да включва Попълнен и 

подписан Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – в съответствие 

с изискванията на чл. 67 от ЗОП и условията на възложителя. 

Указано е и, че на интернет страницата на Възложителя, към съответното електронно 

досие  на поръчката е публикуван образец на ЕЕДОП във формат PDF и XML. Участниците 

изтеглят ЕЕДОП, който е във формат XML и го попълват след като го  заредят  (качат) на 

страницата на системата за еЕЕДОП https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/espd/filter?lang=bg  

или https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg или https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg. 

https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/espd/filter?lang=bg
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg
https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg
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Попълненият ЕЕДОП се изтегля и се  подписва цифрово.  ЕЕДОП се представя на подходящ 

оптичен носител към останалите изискуеми документи за участие в настоящата процедура. 

Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото 

съдържание. 

Забележка: 

Информационната система за еЕЕДОП е безплатна и до нея може да се получи достъп чрез 

Портала за обществени поръчки, секция „РОП и е-услуги“/ Електронни услуги на 

Европейската комисия (ЕЕДОП/ESPD), както и директно на адрес 

https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/espd/filter?lang=bg или       https://ec.europa.eu/tools/espd  

или https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg  или https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg . 

При попълване на ЕЕДОП следва да се изпълни следното: 

Първо - предоставения ЕЕДОП във формат XML трябва да се свали от сайта на 

Възложителя на устройство на заинтересованото лице. 

Второ–Заинтересованото лице трябва да отвори следния линк https://ec.europa.eu/tools/espd , 

да избере български език, или да отвари линк 

https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/espd/filter?lang=bg или 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg  или https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg, с 

което действие се влиза в системата за електронно попълване на ЕЕДОП. 

Трето – На въпрос „Вие сте?“ избира опция „Икономически оператор“. След маркиране на 

бутона „Икономически оператор“, Системата дава възможност за избор на три варианта – 

„Заредите файл ЕЕДОП“, „Обедините два ЕЕДОП“ и „Въведете отговор“. Трябва да се 

избери вариант „Заредите файл ЕЕДОП“. След като се маркира горепосоченият бутон излиза 

прозорец „Качете искане за ЕЕДОП“, кликва се върху прозореца „Browse“, след което се 

избира от устройството на заинтересованото лице, сваленият от него ЕЕДОП във формат 

XML. 

Четвърто – Попълва се електронният ЕЕДОП. След завършване на попълването, системата 

дава възможност ЕЕДОП да се съхрани в два формата: XML или PDF, като се запаметява на 

устройството на потребителя и в двата формата. 

Пето – PDF файла се подписва с електронен подпис от всички лица, които имат задължение 

да подпишат ЕЕДОП. 

Шесто – Подписаният цифрово ЕЕДОП се качва на подходящ оптичен носител, който се 

поставя в запечатаната, непрозрачна опаковка, с която се представя офертата. 

Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие по 

отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, ЕЕДОП може да се подпише 

само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с информация за 

достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени лица. 

Когато е налице необходимост от защита на личните данни при различие в обстоятелствата, 

свързани с личното състояние на лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП, информацията относно 

изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП, подписан от 

съответното лице. 

В ЕЕДОП могат да се съдържат и обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП, както и тези, 

свързани с критериите за подбор, ако лицето, което го подписва, може самостоятелно да 

представлява съответния стопански субект. При необходимост от деклариране на 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, 

относими към обединение, което не е юридическо лице, представляващият обединението 

подава ЕЕДОП за тези обстоятелства. 

Когато документи, свързани с участие в поръчката, се подават от лице, което представлява 

кандидата или участника по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва информация относно обхвата на 

представителната му власт. 

Забележка: 

Участникът може да използва ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за 

обществена поръчка, когато този ЕЕДОП е подписан електронно и до него е осигурен пряк и 

неограничен достъп. В тези случаи към документите за подбор вместо ЕЕДОП се представя 

декларация, с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на 

https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/espd/filter?lang=bg
https://ec.europa.eu/tools/espd
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg
https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg
https://ec.europa.eu/tools/espd
https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/espd/filter?lang=bg
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg
https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg
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подписите в публикувания ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до 

документа. 

 

Съгласно Раздел III – Указания за подготовка и представяне на офертите, т. 30:  При 

изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от 

възложителя условия. При попълване на ЕЕДОП следва да бъдат спазвани указанията за 

подготовка на образеца, съдържащи се в самия образец на ЕЕДОП, както и разписаните 

указания.  

 

4. „ЕЛИАЗ“ ООД– описаните в списъка документи се съдържат в офертата; 

представен е ЕЕДОП в електронен вид (записан на CD). 

5.1. СЪОТВЕТСТВИЕ:  

 Представен ЕЕДОП, подписан с електронен подпис. От информацията, попълнена 

в ЕЕДОП е видно, че за участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 

т. 1 -7 и чл. 55 ал. 1 т. 1-4 от ЗОП. От информацията, попълнена в ЕЕДОП в част III, раздел 

Г е видно, че за участника не са налице специфични национални основания за 

отстраняване, въведени с т. 23 от документацията за участие. Представя у-ние за 

регистрация на обект за производство на храни, изд. от ОДБХ. 

 5.2. НЕСЪОТВЕТСТВИЕ: 

 Няма.    

 

 5. „ШЕРИ-61” ЕООД – описаните в списъка документи се съдържат в офертата; 

представен е ЕЕДОП в електронен вид (записан на CD). 

5.1. СЪОТВЕТСТВИЕ:  

 Представен ЕЕДОП, подписан с електронен подпис. От информацията, попълнена 

в ЕЕДОП е видно, че за участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 

т. 1 -7 и чл. 55 ал. 1 т. 1-4 от ЗОП. От информацията, попълнена в ЕЕДОП в част III, раздел 

Г е видно, че за участника не са налице специфични национални основания за 

отстраняване, въведени с т. 23 от документацията за участие. 

 5.2. НЕСЪОТВЕТСТВИЕ: 

 Няма.    

 

 6. „КЕЙСИ-65“ ЕООД – описаните в списъка документи се съдържат в офертата; 

представен е ЕЕДОП в електронен вид (записан на CD). 

5.1. СЪОТВЕТСТВИЕ:  

 Представен ЕЕДОП, подписан с електронен подпис. От информацията, попълнена 

в ЕЕДОП е видно, че за участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 

т. 1 -7 и чл. 55 ал. 1 т. 1-4 от ЗОП. От информацията, попълнена в ЕЕДОП в част III, раздел 

Г е видно, че за участника не са налице специфични национални основания за 

отстраняване, въведени с т. 23 от документацията за участие. Представя У-ние за 

регистрация на обект за търговия на дребно с храни, изд. от ОДБХ.  

 6.2. НЕСЪОТВЕТСТВИЕ: 

 Няма.    

 

   

 Поради горното и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок до 5 работни 

дни от получаването на настоящия протокол участникът, по отношение на 

който е констатирано несъответствие или липса на информация, следва да 

представи 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 
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получаване на оферти за участие. В противен случай и на основание чл. 54, чл. 55 или 

чл. 107 от ЗОП, комисията ще предложи на Възложителя да отстрани участника/ 

участниците от процедурата.  

Всички допълнителни документи се представят до 16.00 часа на последния ден 

от срока в деловодството на ДГ „Щастливо детство“ град Раковски, окомплектовани с 

придружително писмо. 

Настоящият протокол е съставен на основание чл. 103 от ЗОП и чл. 54 ал. 7 и ал. 

8 от ППЗОП. Комисията приключи своята работа, описана в настоящия протокол на 

10.07.2020 г., 10,00 часа. 

На осн. чл. 54 ал. 8 от ППЗОП, настоящият протокол да се изпрати на всички 

кандидати в процедурата в деня на публикуването му в профила на купувача.  

Следват подписи на членовете на Комисията. Протоколът е подписан с 

единодушие и не съдържа особени мнения. 

  

Протокол № 2 от работата на Комисията:  

     Днес, 21.07.2020 г. в 09,00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 297/08.07.2020 

г. на Силвия Шаркова – изпълняващ функциите Директор на ДГ „Щастливо детство“ 

град Раковски, упълномощена със Заповед № 293/03.06.2020 г. на Величка Печева – 

Директор, в състав:   

Председател: Пенка Романска – ЗАС при ДГ „Щастливо детство“; 

Членове:  

1. Ралица Станчева – Гл. счетоводител при ДГ „Щастливо детство“; 

2. Мария Ружина – Гл. готвач при ДГ „Щастливо детство“, 

  се събра в сградата на ДГ „Щастливо детство“ – град Раковски, ул. „Цанко 

Церковски“ № 44, за разглеждане на постъпилите оферти за участие в процедура по 

ЗОП – публично състезание, с предмет: „Доставка на хранителни продукти за 

нуждите на ДГ "Щастливо детство" град Раковски, община Раковски, област 

Пловдивска” по обособени позиции.  

 На своето предходно заседание, за резултатите от което е оформен Протокол № 

1/08.07.2020 г., в периода на работата си – до 10.07.2020 г., Комисията разгледа 

представените документи по същество, анализира съдържанието им и провери за 

съответствието им с изискванията за изпълнение на поръчката и изискванията към 

участниците в процедурата, съгласно документацията за участие.  

  

 С оглед констатациите в Протокол № 1, на основание чл. 104 ал. 4 от ЗОП и чл. 

54 ал. 8 и 9 от ППЗОП, същият е публикуван в профила на купувача на Възложителя 

ДГ „Щастиво детство“ на 10.07.2020 г. и в същия ден е изпратен с препоръчано писмо с 

обратна разписка на участниците в процедурата, с оглед възможността, в срок до 5 

(пет) работни дни от получаване на протокола, да представят нова информация, да 

допълнят или да пояснят представената информация.  

  

 Съгласно изискванията на Възложителя, документите от участниците е следвало 

да се предоставят в ДГ „Щастливо детство“ град Раковски, в надписан плик. 

 

 В законоустановения срок, съгласно чл. 54 ал. 9 от ППЗОП, са постъпили по 

реда на подаването им, допълнителни документи от участник, както следва:  

1. „БОР-ЧВОР“ ЕООД – вх. № ………../……….2020 г.. 
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 Комисията продължи работа по разглеждането по същество за съответствие на 

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП с поставените от Възложителя изисквания към 

личното състояние и критериите за подбор на участниците.  

 

 При прегледа на допълнително представените документи, Комисията констатира 

следното: 

Участникът „БОР-ЧВОР“ ЕООД – представя ЕЕДОП, попълнен и подписан 

съгласно изискванията на Възложителя.  
   
 Направи се проверка за съответствието на документите по чл. 39 ал. 2 от ППЗОП 

с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

Възложителя, включително на допълнително представените документи, и се установи, 

че документите по чл. 39 ал. 2 от ППЗОП на „БОР-ЧВОР“ ЕООД отговарят на 

изискванията на Възложителя.  

 С оглед изложеното, Комисията  р е ш и: 

 ДОПУСКА до участие в процедурата „БОР-ЧВОР“ ЕООД. 
 

 След извършване на гореописаните действия, Комисията продължи с 

разглеждане на Техническите предложения на допуснатите участници.  

 

 По отношение на Техническите предложения на допуснатите участници, 

разгледани по реда на депозиране на офертите, Комисията констатира следното:  

 За „АБВ-3“ ЕООД - същото е надлежно изготвено – по Образец № 2 към 

Документацията за участие, за обособената позиция, за която участникът е депозирал 

оферта. Попълнени са всички реквизити, изискуеми от Възложителя. Надлежно 

подписано, с печат на Дружеството-участник. Поети са съответните ангажименти и 

гаранции, изискуеми от Възложителя. 

 Така представеното техническо предложение на „АБВ-3“ ЕООД по 

Обособена позиция № 1 „Месо и месни продукти“ ОТГОВАРЯ НА 

ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

  

 За „МИГ-6“ ООД - същото е надлежно изготвено – по Образец № 2 към 

Документацията за участие, за обособената позиция, за която участникът е депозирал 

оферта. Попълнени са всички реквизити, изискуеми от Възложителя. Надлежно 

подписано, с печат на Дружеството-участник. Поети са съответните ангажименти и 

гаранции, изискуеми от Възложителя. 

 Така представеното техническо предложение на „МИГ-6“ ЕООД по 

Обособена позиция № 1 „Хляб“ ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

 

 За „БОР-ЧВОР“ ЕООД - същото е надлежно изготвено – по Образец № 2 към 

Документацията за участие, за обособената позиция, за която участникът е депозирал 

оферта. Попълнени са всички реквизити, изискуеми от Възложителя. Надлежно 

подписано, с печат на Дружеството-участник. Поети са съответните ангажименти и 

гаранции, изискуеми от Възложителя. 

 Така представеното техническо предложение на „БОР-ЧВОР“ ЕООД по 

Обособена позиция № 3 „Мляко и млечни продукти“ ОТГОВАРЯ НА 

ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  
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 За „ЕЛИАЗ“ ООД - същото е надлежно изготвено – по Образец № 2 към 

Документацията за участие, за обособената позиция, за която участникът е депозирал 

оферта. Попълнени са всички реквизити, изискуеми от Възложителя. Надлежно 

подписано, с печат на Дружеството-участник. Поети са съответните ангажименти и 

гаранции, изискуеми от Възложителя. 

 Така представеното техническо предложение на „ЕЛИАЗ“ ООД по 

Обособена позиция № 1 „Хляб“ ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

 

За „ШЕРИ 61“ ЕООД - същото е надлежно изготвено – по Образец № 2 към 

Документацията за участие, за всяка обособена позиция, за която участникът е 

депозирал оферта. Попълнени са всички реквизити, изискуеми от Възложителя. 

Надлежно подписано, с печат на Дружеството-участник. Поети са съответните 

ангажименти и гаранции, изискуеми от Възложителя. 

 Така представеното техническо предложение на „ШЕРИ 61“ ЕООД по 

Обособена позиция № 4 „Пакетирани продукти“ ОТГОВАРЯ НА 

ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

 

 За „КЕЙСИ-65“ ЕООД - същото е надлежно изготвено – по Образец № 2 към 

Документацията за участие, за обособената позиция, за която участникът е депозирал 

оферта. Попълнени са всички реквизити, изискуеми от Възложителя. Надлежно 

подписано, с печат на Дружеството-участник. Поети са съответните ангажименти и 

гаранции, изискуеми от Възложителя. 

 Така представеното техническо предложение на „ЕЛИАЗ“ ООД по 

Обособена позиция № 5 „Пресни плодове и зеленчуци “ ОТГОВАРЯ НА 

ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

 

 

 Комисията  р е ш и: 

 Съгласно изискванията на чл. 57 ал. 3 от ППЗОП, ДА ИЗГОТВИ 

СЪОБЩЕНИЕ, с което да обяви на Профила на купувача датата, часа и мястото 

на отваряне на Ценовите предложения на допуснатите участници – 27.07.2020 г. 

(понеделник) от 08,00 часа в сградата на ДГ «Щастливо детство» – град Раковски, 

ул. «Цанко Церковски» № 4, като в посочения ден и час Комисията ще проведе 

заседание по отваряне и оповестяване на Ценовите предложения на допуснатите 

участници. 

Комисията приключи своята работа, описана в настоящия протокол на 

21.07.2020 г., 15,00 часа. 

 Следват подписи на членовете на Комисията. Протоколът е подписан с 

единодушие и не съдържа особени мнения. 

 

Протокол № 3 от работата на Комисията:  

 Днес, 27.07.2020 г. в 08,00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 297/08.07.2020 

г. на Силвия Шаркова – изпълняващ функциите Директор на ДГ „Щастливо детство“ 

град Раковски, упълномощена със Заповед № 293/03.06.2020 г. на Величка Печева – 

Директор, в състав:   

Председател: Пенка Романска – ЗАС при ДГ „Щастливо детство“; 

Членове:  

1. Ралица Станчева – Гл. счетоводител при ДГ „Щастливо детство“; 

2. Мария Ружина – Гл. готвач при ДГ „Щастливо детство“, 
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 Заседанието се провежда за отваряне и оповестяване на Ценовите предложения 

на допуснатите участници:  

 „АБВ-3“ ЕООД 

 „МИГ-6“ ООД 

 „БОР-ЧВОР“ ЕООД 

 „ЕЛИАЗ“ ООД 

 „ШЕРИ 61“ ЕООД  

 „КЕЙСИ-65“ ЕООД 
 

 Председателят на Комисията докладва, че предвид посоченото в Протокол № 

2/21.07.2020 г. от заседанието на Комисията, съгласно изискванията на чл. 57 ал. 3 от 

ППЗОП, е изготвено Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на Ценовите 

предложения и същото е качено на Профила на купувача ДГ „Щастливо детство“ на 

22.07.2020 г.. 

  

 На заседанието на Комисията не се явиха и не присъстваха лица, съгласно чл. 54 

ал. 2 от ППЗОП. 

 

 Преди отваряне на Ценовите предложения, Комисията се увери в целостта на 

пликовете, съдържащ Ценовите предложения на допуснатите участници, както и 

наличието на подписите върху плика, поставени на заседанието от 08.07.2020 г., 

надлежно отразени в Протокол № 1 от работата на Комисията.  

 Комисията пристъпи към отваряне и оповестяване на Ценовите предложения на 

участниците по реда на обособените позиции, както следва: 
1. За - Обособена позиция № 1 „Хляб” 

1.1. „МИГ-6“ ООД - Комисията констатира наличие на Ценово предложение, 

съгл. чл. 39 ал. 3 т. 2 от ППЗОП, попълнено по Образец № 3, както и в Ценово 

предложение за обособена позиция № 1 – Образец № 3.1. Комисията разгледа подробно и 

установи, че ценовото предложение на участника съответства на изискванията на 

възложителя, разписани в документацията за обществената поръчка и съдържа посочени 

цени за всички артикули от позицията, за която участникът е подал оферта. Посочен е 

Коригиращ коефициент на цената, предложен от участника, спрямо базовата цена, 

посочена в справката на „САПИ” ЕООД гр. София; Предложеният коригиращ коефициент 

е вярно изчислен и е в съответствие с изискванията на Възложителя да не бъде повече от 1 

(единица) за всеки от хранителните продукти, включени в предмета на обществената 

поръчка. На база единичните цени на артикулите от обособената позиция, общата сума е 

вярно изчислена. 

Предложена обща крайна цена за 12 месеца за продуктите, включени в 

позицията за срока на договора – 3748,50 лева, без ДДС.  

1.2. „ЕЛИАЗ“ ООД - Комисията констатира наличие на Ценово предложение, 

съгл. чл. 39 ал. 3 т. 2 от ППЗОП, попълнено по Образец № 3, както и в Ценово 

предложение за обособена позиция № 1 – Образец № 3.1. Комисията разгледа подробно и 

установи, че ценовото предложение на участника съответства на изискванията на 

възложителя, разписани в документацията за обществената поръчка и съдържа посочени 

цени за всички артикули от позицията, за която участникът е подал оферта. Посочен е 

Коригиращ коефициент на цената, предложен от участника, спрямо базовата цена, 

посочена в справката на „САПИ” ЕООД гр. София; Предложеният коригиращ коефициент 

е вярно изчислен и е в съответствие с изискванията на Възложителя да не бъде повече от 1 

(единица) за всеки от хранителните продукти, включени в предмета на обществената 
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поръчка. На база единичните цени на артикулите от обособената позиция, общата сума е 

вярно изчислена. 

Предложена обща крайна цена за 12 месеца за продуктите, включени в 

позицията за срока на договора – 3150,00 лева, без ДДС.  

 

 
2. За - Обособена позиция № 2 „Месо и месни продукти”  

2.1. „АБВ-3“ ООД - Комисията констатира наличие на Ценово предложение, 

съгл. чл. 39 ал. 3 т. 2 от ППЗОП, попълнено по Образец № 3, както и в Ценово 

предложение за обособена позиция № 1 – Образец № 3.2. Комисията разгледа подробно и 

установи, че ценовото предложение на участника съответства на изискванията на 

възложителя, разписани в документацията за обществената поръчка и съдържа посочени 

цени за всички артикули от позицията, за която участникът е подал оферта. Посочен е 

Коригиращ коефициент на цената, предложен от участника, спрямо базовата цена, 

посочена в справката на „САПИ” ЕООД гр. София; Предложеният коригиращ коефициент 

е вярно изчислен и е в съответствие с изискванията на Възложителя да не бъде повече от 1 

(единица) за всеки от хранителните продукти, включени в предмета на обществената 

поръчка. На база единичните цени на артикулите от обособената позиция, общата сума е 

вярно изчислена. 

Предложена обща крайна цена за 12 месеца за продуктите, включени в 

позицията за срока на договора – 13179,20 лева, без ДДС.  

 
3. За ПОЗИЦИЯ № 3 „Мляко и млечни продукти”: 

3.1. „БОР-ЧВОР“ ЕООД - Комисията констатира наличие на Ценово 

предложение, съгл. чл. 39 ал. 3 т. 2 от ППЗОП, попълнено по Образец № 3, както и в 

Ценово предложение за обособена позиция № 1 – Образец № 3.3. Комисията разгледа 

подробно и установи, че ценовото предложение на участника съответства на изискванията 

на възложителя, разписани в документацията за обществената поръчка и съдържа 

посочени цени за всички артикули от позицията, за която участникът е подал оферта. 

Посочен е Коригиращ коефициент на цената, предложен от участника, спрямо базовата 

цена, посочена в справката на „САПИ” ЕООД гр. София; Предложеният коригиращ 

коефициент е вярно изчислен и е в съответствие с изискванията на Възложителя да не бъде 

повече от 1 (единица) за всеки от хранителните продукти, включени в предмета на 

обществената поръчка. На база единичните цени на артикулите от обособената позиция, 

общата сума е вярно изчислена. 

Предложена обща крайна цена за 12 месеца за продуктите, включени в 

позицията за срока на договора – 22530,08 лева, без ДДС.  

 
4. За ПОЗИЦИЯ № 4 „Пакетиран продукти”: 

4.1. „ШЕРИ-61“ ЕООД - Комисията констатира наличие на Ценово 

предложение, съгл. чл. 39 ал. 3 т. 2 от ППЗОП, попълнено по Образец № 3, както и в 

Ценово предложение за обособена позиция № 1 – Образец № 3.4. Комисията разгледа 

подробно и установи, че ценовото предложение на участника съответства на изискванията 

на възложителя, разписани в документацията за обществената поръчка и съдържа 

посочени цени за всички артикули от позицията, за която участникът е подал оферта. 

Посочен е Коригиращ коефициент на цената, предложен от участника, спрямо базовата 

цена, посочена в справката на „САПИ” ЕООД гр. София; Предложеният коригиращ 

коефициент е вярно изчислен и е в съответствие с изискванията на Възложителя да не бъде 

повече от 1 (единица) за всеки от хранителните продукти, включени в предмета на 
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обществената поръчка. На база единичните цени на артикулите от обособената позиция, 

общата сума е вярно изчислена. 

Предложена обща крайна цена за 12 месеца за продуктите, включени в 

позицията за срока на договора – 10245,46 лева, без ДДС.  

 
5. За ПОЗИЦИЯ № 5 „Пресни плодове и зеленчуци”: 

5.1. „КЕЙСИ-65“ ЕООД - Комисията констатира наличие на Ценово 

предложение, съгл. чл. 39 ал. 3 т. 2 от ППЗОП, попълнено по Образец № 3, както и в 

Ценово предложение за обособена позиция № 1 – Образец № 3.5. Комисията разгледа 

подробно и установи, че ценовото предложение на участника съответства на изискванията 

на възложителя, разписани в документацията за обществената поръчка и съдържа 

посочени цени за всички артикули от позицията, за която участникът е подал оферта. 

Посочен е Коригиращ коефициент на цената, предложен от участника, спрямо базовата 

цена, посочена в справката на „САПИ” ЕООД гр. София; Предложеният коригиращ 

коефициент е вярно изчислен и е в съответствие с изискванията на Възложителя да не бъде 

повече от 1 (единица) за всеки от хранителните продукти, включени в предмета на 

обществената поръчка. На база единичните цени на артикулите от обособената позиция, 

общата сума е вярно изчислена. 

Предложена обща крайна цена за 12 месеца за продуктите, включени в 

позицията за срока на договора – 16670,00 лева, без ДДС.  

 

 Комисията, на основание чл. 58 ал. 1 от ППЗОП, пристъпи към класиране на 

Ценовите предложения, съобразно заложения от Възложителя критерий: „Най-ниска 

цена“ (най-ниска предложена обща цена за позицията). 

 С оглед гореизложеното, Комисията  р е ш и: 

 КЛАСИРА УЧАСТНИЦИТЕ в процедура за възлагане на обществена поръчка 

чрез публично състезание, съгласно чл. 178 – 181 от ЗОП с предмет: „Доставка на 

хранителни продукти за нуждите на ДГ "Щастливо детство" град Раковски, 

община Раковски, област Пловдивска” по обособени позиции,  

както следва: 

   

За обособена позиция № 1: „Хляб“: 

1. „ЕЛИАЗ“ ООД – 3150,00 лева, без ДДС. 

2. „МИГ-6“ ООД – 3748,50 лева, без ДДС. 

 

За обособена позиция № 2: „Месо и месни продукти“: 

1. „АБВ-3“ ЕООД – 13179,20 лева, без ДДС. 

 

За обособена позиция № 3: „Мляко и млечни продукти“: 

1. „БОР-ЧВОР“ ЕООД – 22530,08 лева, без ДДС. 

 

За обособена позиция № 4: „Пакетирани продукти“: 

1. „ШЕРИ-61“ ЕООД – 10245,46 лева, без ДДС. 

 

За обособена позиция № 5: „Пресни плодове и зеленчуци“ 

1. „КЕЙСИ-65“ ЕООД – 16670,00 лева, без ДДС. 

 

  

 С оглед така извършеното класиране, Комисията предлага на Възложителя – 

Директора на ДГ „Щастливо детство“ да възложи изпълнението на обществената 
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поръчка на участника, класира на първо място за съответната обособена позиция, при 

условията на приетата оферта и протоколите на Комисията.  

 С така извършените действия, Комисията приключи своята работа по 

разглеждане, оценяване и класиране на офертите в настоящата обществена поръчка. 

   

 Настоящият протокол, съставен на основание чл. 181 ал. 4 от ЗОП се състои от 5 

(пет) страници и е съставен в 1 (един) екземпляр, който ще се съхранява към 

документацията на процедурата и заедно с цялата документация от процедурата се 

предава на Възложителя, съгл. чл. 106 от ЗОП.  

 

 Неразделна част от настоящия Протокол са Протокол № 1/08.07.2020 г. и 

Протокол № 2/21.07.2020 г..  

 

Следват подписи на членовете на Комисията. Протоколът е подписан с 

единодушие и не съдържа особени мнения. Протоколите и документацията по 

процедурата се предават за утвърждаване на Възложителя.  

 

КОМИСИЯ В СЪСТАВ: 

  

Председател: ............................................................... /п/ 

Пенка Романска - ЗАС 

 

Членове: ........................................................................../п/ 

Ралица Станчева – Гл. счетоводител 

 

...................................................................................../п/ 

Мария Ружина – Гл. готвач 

 

 
Подписите в настоящия документ са заличени на осн. чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 4 т. 1 

от Регламент (ЕС) 2016/679 
 


