
ПРОТОКОЛ №2
от заседание на комисията, 

назначена със Заповед № 294/05.08.2014г. на Директора на ЦДГ №46 “Слънчева дъга”, Варна по 
разглеждане на документите по чл. 68, ал. 8 от ЗОП за участие в открита процедура по ЗОП

Днес, 08.10.2014г. от 10.00 часа, в учителска стая при ЦДГ №46 Слънчева дъга, гр. Варна, ул. Гладстон №5, във 
връзка с възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура по реда на ЗОП с предмет: “Доставка чрез покупка на 
хранителни стоки, необходими за приготвяне храна на децата, посещаващи ЦДГ №46 Слънчева дъга- гр. Варна по обособени 
позиции”, комисия в състав:

Председател: Анелия Бодичева - пом. директор УТД при ЦДГ №46 Слънчева дъга, Варна 
Членове: 1. Мирослава Георгиева Димитрова - гл. счетоводител при ЦДГ №46 Слънчева дъга, Варна

2. Стилияна Събева Стаменова - външен експерт, правоспособен инженер-технолог
3. адв. Петя Патлеева- външен експерт, правоспособен юрист
4. Димитричка Алексиева Карачорова - външен експерт икономист, член на Сдружение “Училшцно 

настоятелство на ЦДГ №46 Слънчева дъга”,
пристъпи към разглеждане на постъпилите в деловодството на детското заведение на допълнително изискани от 

Възложителя документи по чл. 68, ал. 8 от ЗОП оферти за участие в обществена поръчка с предмет: “Доставка чрез покупка 
на хранителни стоки, необходими за приготвяне храна на децата, посещаващи ЦДГ №46 Слънчева дъга - гр. Варна по 
обособени позиции”.

L Председателят на комисията откри заседанието и информира членовете на комисията, че съгласно известия за
доставяне -  обратни разписки издадени от Български пощи, ЕАД, Проткол №1 от заседание на Комисията, с който 
са изискани от участниците в процедурата допълнителни документи са получени както следва:

1. “ВАКЛИНОВ” ЕООД -  ИД PS 9002 006Х1С 8 от 23.09.2014г.; оп.269№ 20
2. “СТЕЛИТ - Г  Е О О Д - ИД PS 9002 006X16 2 от 23.09.2014г.
3. “АМУРАА-КОНСЕРВ-68”ООД -  ИД PS 9002 006X18 4 от 24.09.2014г.; кн.242 №13
4. “ВАРНА ОБОРОТ”ЕООД -  ИД PS 9002 006X1А 6 от 24.09.2014г.; кн.242 №14

II. Комисията констатира, че законовият срок за внасяне на изисканите допълнителни документи по чл.68, ал.8 от ЗОП 
от участниците е изтекъл както следва:

• На 30.09.2014г. - за “ВАКЛИНОВ” ЕООД и “СТЕЛИТ - 1 ” ЕООД;
• На 01.10.2014г. - за “АМУРАА-КОНСЕРВ-68”ООД и “ВАРНА ОБОРОТ”ЕООД.

III. Председателят информира членовете на комисията, че в деловодството на детското заведение са постъпили 
запечатани пликове с допълнителни документи към оферта за участие в процедурата във връзка с обществена 
поръчка с предмет “Доставка чрез покупка на хранителни стоки, необходими за приготвяне храна на децата, 
посещаващи ЦДГ №46 Слънчева дъга- гр. Варна по обособени позиции”от участниците , както следва:

• “С Т Е Л И Т - I” ЕООД-вх.№ 346/25.09.2014г., 16,10ч.
• “ВАРНА ОБОРОТ”ЕООД -в х .№349/26 09.2014г., 15,45ч.
• “ВАКЛИНОВ” ЕООД -вх.№ 352/29.09.2014г., 15,40ч.
• “АМУРАА-КОНСЕРВ-68”О О Д -вх .№ 354/30.09.2014г., 10,40 ч.

Комисията констатира, че всички документи са представени в изискуемия срок.

IV. Комисията пристъпи към отваряне на пликовете.
1. Комисията пристъпи към отваряне на запечатана непрозрачна найлонова торбичка на Европът-2000,АД -  куриерски

услуги. Върху нея е прикачен документ за обратна разписка с името и адреса на подателя, а именно “СТЕЛИТ - 1”
ЕООД, име и адрес на получателя, съдържание (документи) и щемпел на ЦДГ №46 Слънчева дъга гр.Варна с 
входящ № 346/25.09.2014г., 16,10ч.Комисията констатира съдържание на два броя документи, както следва:

№ Наименование бр.стр.
1.1. Придружително писмо с изх. № 155/23.09.2014г., оригинал, подписан и подпечатан от участника 1
1.2. Банкова гаранция №50/ВВ/1364, издадена от АЛФА БАНКА клон България, Отдел Операции с Изх. 

№OPS-551/17.07.2014r. - копие с гриф: “Вярно с оригинала”, заверено с подпис и печат от участника
1

2. Комисията пристъпи към отваряне на запечатан плик на “ВАРНА ОБОРОТ”ЕООД с надпис: Допълнителни
документи към оферта за участие в открита процедура: “Доставка чрез покупка на хранителни стоки, необходими за 
приготвяне храна на децата, посещаващи ЦДГ №46 Слънчева дъга- гр. Варна по обособени позиции”, чрез 
посочване на обособените позиции, за които кандидатства участника, а именно -  позиции: 1,2,3,4,5,6,7 и 8. Върху 
плика са изписани името на участника“ВАРНА ОБОРОТ”ЕООД, адрес и лице за кореспонденция, телефон, факс и е- 
mail. Комисията констатира следното съдържание:

№ Наименование . _6PiCT£ - ..

2.1. Удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро с храни № 62556/12.11.2012г., издадена от 
ОДБХ Варна- копие, заверено с гриф “Вярно с оригинала” на 30.07.2014г. от ОДБХ Варна

2

2.2. Удостоверение за регистрация на транспортно средство № 62563/12.11.2012г., издадено от ОДБХ-гр.Варна 
- копие, заверено с гриф “Вярно с оригинала” на 30.07.2014г. от ОДБХ Варна

1

2.3. Удостоверение за регистрация на транспортно средство № 62566/12.11.2012г., издадено от ОДБХ-гр.Варна 1

1



- копие, заверено с гриф “Вярно с оригинала” на 30.07.2014г. от ОДБХ Варна
2.4. Удостоверение за регистрация на транспортно средство №62564/12.11.2012г., издадено от ОДБХ-гр.Варна 

- копие, заверено с гриф “Вярно с оригинала” на 30.07.2014г. от ОДБХ Варна
1

2.5. Удостоверение за регистрация на транспортно средство № 62565/12.11.2012г., издадено от ОДБХ-гр.Варна 
- копие, заверено с гриф “Вярно с оригинала” на 30.07.2014г. от ОДБХ Варна

1

2.6. Удостоверение за регистрация на транспортно средство №61864/21.11.2011 г., издадено от ОДБХ-гр.Варна 
- копие, заверено с гриф “Вярно с оригинала” на 30.07.2014г. от ОДБХ Варна

1

2.7. Удостоверение за регистрация на транспортно средство № 61863/21.11.2011г., издадено от ОДБХ-гр.Варна 
- копие, заверено с гриф “Вярно с оригинала” на 30.07.2014г. от ОДБХ Варна

1

2.8. Удостоверение за регистрация на транспортно средство № 61867/21.11.2011г., издадено от ОДБХ-гр.Варна 
- копие, заверено с гриф “Вярно с оригинала” на 30.07.2014г. от ОДБХ Варна

1

2.9. Декларация №7 за приемане клаузите на проекта на договор по ОП№1 от 25.09.2014г - оригинал, 
подписан и подпечатан от участника

1

2.10. Декларация №7 за приемане клаузите на проекта на договор по ОП№2 от 25.09.2014г - оригинал, 
подписан и подпечатан от участника

1

2.11. Декларация №7 за приемане клаузите на проекта на договор по ОП№3 от 25.09.2014г - оригинал, 
подписан и подпечатан от участника

1

2.12. Декларация №7 за приемане клаузите на проекта на договор по ОП№4 от 25.09.2014г - оригинал, 
подписан и подпечатан от участника

1

2.13. Декларация №7 за приемане клаузите на проекта на договор по ОГ1№5 от 25.09.2014г - оригинал, 
подписан и подпечатан от участника

1

2.14. Декларация №7 за приемане клаузите на проекта на договор по ОП№6 от 25.09.2014г - оригинал, 
подписан и подпечатан от участника

1

2.15. Декларация №7 за приемане клаузите на проекта на договор по ОП№7 от 25,09.2014г - оригинал, 
подписан и подпечатан от участника

1

2.16. Декларация №7 за приемане клаузите на проекта на договор по ОП№8 от 25.09.2014г - оригинал, 
подписан и подпечатан от участника

1

2.17. Списък на документите, съдържащи се в офертата по ОП№2 - оригинал, подписан и подпечатан от 
участника

1

2.18. Списък на документите, съдържащи се в офертата по ОП№8 - оригинал, подписан и подпечатан от 
участника

1

3.Комисията пристъпи към отваряне на запечатан плик на “ВАКЛИНОВ” ЕООД и констатира следното съдържание:
3.1. Запечатан плик с надпис: „Документи за подбор“- “Доставка чрез покупка на хранителни стоки, необходими за 
приготвяне храна на децата, посещаващи ЦДГ №46 Слънчева дъга- гр. Варна по обособени позиции”, чрез 
посочване на обособените позиции, за които кандидатства участника, а именно -  позиции: 2,3,4,5,7. Върху плика са 
изписани името на участника: “ВАКЛИНОВ” ЕООД, адреса за кореспонденция, телефон, факс и e-mail.
3.2. Комисията отвори плик с надпис: „Документи за подбор“ и изчете съдържащите се в него документи, както

следва:
№ Наименование бр.стр.
3.2.1. АВИЗО Преводно нареждане, номер на операцията 963В 100142162452/04.08.2014 16:52:45 за сумата от 

317,64 лв - гаранция за участие по обособена позиция №7, оригинал, подписан и подпечатан от 
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, филиал Варна Явор 05 на 26.09.2014г.

1

3.2.2. АВИЗО Преводно нареждане, номер на операцията 963В100142162451/04.08.2014 16:51:36 за сумата от 
277,12 лв - гаранция за участие по обособена позиция №5, оригинал, подписан и подпечатан от 
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, филиал Варна Явор 05 на 26.09.2014г.

1

3.2.3. АВИЗО Преводно нареждане, номер на операцията 963ВЮ 0142162181/04.08.2014 16:50:05 за сумата от 
24,51 лв - гаранция за участие по обособена позиция №4, оригинал, подписан и подпечатан от 
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, филиал Варна Явор 05 на 26.09.2014г.

1

3.2.4. АВИЗО Преводно нареждане, номер на операцията 963ВЮ 0142162446/04.08.2014 16:48:17 за сумата от 
22,50 лв - гаранция за участие по обособена позиция №3, оригинал, подписан и подпечатан от 
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, филиал Варна Явор 05 на 26.09.2014г.

1

3.2.5. АВИЗО Преводно нареждане, номер на операцията 963В 100142162443/04.08.2014 16:45:08 за сумата от 
714,64 лв - гаранция за участие по обособена позиция №2, оригинал, подписан и подпечатан от 
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, филиал Варна Явор 05 на 26.09.2014г.

1

3.2.6. Декларация № 2 по чл. 47, ал.1, т.1 и ал.2, т.5 от ЗОП -  оригинал, подписан и подпечатан от участника 1

3.2.7. Декларация-списък на основните договори за доставка, свързани с предмета на обособените позиции, за 
които кандидатства, изпълнени през последните три години (стойности, дати. получатели) - оригинал, 
подписан и подпечатан от участника

3.2.8. Референция с изх. № 584/29.09.2014г., издадена от Уолтън Асошийтс България ООД - копие с гриф: 
“Вярно с оригинала”, заверено с подпис и печат от участника

1

3.2.9. Референция с изх. № 479/29.09.2014г., издадена от управителя на Уолтън Асошийтс София ООД - копие с 
гриф: “Вярно с оригинала”, заверено с подпис и печат от участника

1

4. Комисията пристъпи към отваряне на запечатан плик на “АМУРАА-КОНСЕРВ-68”ООД с надпис: „Допълнително 
представяне на документи“ за обществена поръчка с предмет “Доставка чрез покупка на хранителни стоки, необходими 
за приготвяне храна на децата, посещаващи ЦДГ №46 Слънчева дъга- гр. Варна“ по обособени позиции, чрез посочване 
на обособените позиции, за които кандидатства Участника, а именно — позиции: 2,5,6,7и8. Върху плика са изписани 
името на участника: “АМУРАА-КОНСЕРВ-68”ООД, адреса и лице за кореспонденция, телефон, факс и e-mail.
Комисията констатира следното съдържание:

2



№ Наименование бр.стр.
4.1. Списък на допълнително представените документи - оригинал, подписан и подпечатан от участника 1
4.2. Удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро с храни № 9464/18.11.2013г., издадена от 

ОДБХ Варна- издадено от ОДБХ-гр.Варна - копие, заверено с гриф “Вярно с оригинала” на 24.09.2014г. от 
ОДБХ Варна

2

4.3. Удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро с храни № 63487/18.02.2014г., издадена от 
ОДБХ Варна- копие, заверено с гриф “Вярно с оригинала” на 24.09.2014г. от ОДБХ Варна

2

4.4. Удостоверение за вписване в списъка на наемателите-търговци на храни №62882/13.03.201 Зг. - издадена 
от ОДБХ Варна- копие, заверено с гриф “Вярно с оригинала” на 24.09.2014г. от ОДБХ Варна

1

4.5. Удостоверение за регистрация на транспортно средство №63244/19.07.2013г., издадено от ОДБХ-гр.Варна 
- копие, заверено с гриф “Вярно с оригинала” на 24.09.2014г. от ОДБХ Варна

1

4.6. Удостоверение за регистрация на транспортно средство №63245/19.07.2013 г, издадено от ОДБХ-гр.Варна 
- копие, заверено с гриф “Вярно с оригинала” на 24.09.2014г. от ОДБХ Варна

1

4.7. Удостоверение за регистрация на транспортно средство № 63533/26.03.2014г., издадено от ОДБХ-гр.Варна 
- копие, заверено с гриф “Вярно с оригинала” на 24.09.2014г. от ОДБХ Варна

1

4.8. Удостоверение за регистрация на транспортно средство № 63532/26.03.2014г., издадено от ОДБХ-гр.Варна 
- копие, заверено с гриф “Вярно с оригинала” на 24.09.2014г. от ОДБХ Варна

1

След преглед на всички представени от участниците документи, комисията констатира, че всички участници са 
представили изисканите от тях допълнителни документи в срок и съгласно указанията на комисията посочени в Протокол 
№1, поради което комисията единодушно взе следното решение:

Допуска до участие във втория етап на процедурата всички участници:
1. “ВАКЛИНОВ” ЕООД
2. “СТЕЛИТ - 1” ЕООД
3. “АМУРАА-КОНСЕРВ-68”ООД
4. “ВАРНА ОБОРОТ”ЕООД.

Комисията пристъпи към разглеждане на представените от участниците документи в Плик №2 „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”. Комисията единодушно констатира, че всички участници в процедурата са представили 
„Предложение за изпълнение на поръчката”, което е по образец и отговаря на изискванията на Възложителя, заложени в 
Документацията за провеждане на обществената поръчка, поради което комисията единодушно взе следното решение: 

Допуска до участие на етап „Отваряне на ценовите оферти” в процедурата всички участници:
1. “ВАКЛИНОВ” ЕООД
2. “СТЕЛИТ - 1” ЕООД
3. “АМУРАА-КОНСЕРВ-68”ООД
4. “ВАРНА ОБОРОТ”ЕООД.

Комисията насрочва дата за отваряне на ценовите оферти на участниците:
22.10.2014г., 10.00 часа в сградата на ЦДГ№ 46”Слънчева дъга”, на адрес: гр.Варна, ул.У.Гладстон №5.

Всички участници следва да получат заверено копие от настоящия протокол и да бъдат уведомени за датата, часа и 
мястото на отваряне на ценовите оферти.

Желателно е да присъства управителя на фирмата участник или упълномощено от него лице, представило 
пълномощно. Могат да присъстват и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с 
нестопанска цел. Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е 
необходимо да представят следните документи:

• За участници в процедурата -  представляващ/и участника представят документ за самоличност
• За упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и пълномощно.
• За представителите на средствата за масова информация - служебна карта или друг документ, удостоверяващ 

служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.
• За юридически лица с нестопанска цел -  представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел, представят 

документ за самоличност.
• За упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел - документ за самоличност и 

пълномощно.
Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра и съдържа три страници.
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