
ПРОТОКОЛ №1

от заседание на комисията, назначена със Заповед №53/ 04Л 1.201 бг.г. на Директора на ДГ №16 "Слънчева дъга . Варна по 
отваряне на офертите за участие в публично състезание по ЗОИ и разглеждане на документите и техническото предложение 

на участниците за съответствие с критериите за подбор, поставени от Възложителя

Днес. 04.11.2016г. от 10.00 часа, в учителска стая при ДГ№16 Слънчева дъга. гр. Варна. ул. Гладстон №5. във връзка 
с възлагане на обществена поръчка, чрез публично състезание по реда на ЗОП с предмет: "Доставка чрез покупка на хранителни 
стоки, необходими за приготвяне храна на децата, посещаващи ДГ №16 Слънчева дъга- гр. Варна по обособени позиции

комисия в състав:
Председател: Анелия Бодичева -  зам. директор УТД при ДГ №16 Слънчева дъга. Варна
Членове: 1. Мирослава Георгиева Димитрова -  гл. счетоводител при ДГ№16 Слънчева дъга. Варна
2. Стилияна Събева Стаменова -  външен експерт, правоспособен инженер-технолог
3. адв. Роси Недева -  външен експерт, правоспособен юрист
4. Димитричка Алексиева Карачорова - външен експерт икономист, член на Сдружение "Училищно настоятелство на 

ЦДГ 46 "Слънчева дъга",
пристъпи към разглеждане на постъпилите в деловодството на детското заведение оферти за участие в обществена 

поръчка с предмет: "Доставка чрез покупка на хранителни стоки, необходими за приготвяне храна на децата, посещаващи ДГ 
№16 Слънчева дъга -  гр. Варна по обособени позиции".

Председателят на комисията откри заседанието и изчете заповедта на Възложителя за назначаване на комисията. 
Информира, че за участие в процедурата, съгласно представен от деловодството Протокол по чл. 48 ал. 6 от Г1ПЗОП със списък 
на кандидатите, подали оферти във връзка с обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: "Доставка чрез покупка 
на хранителни стоки, необходими за приготвяне храна на децата, посещаващи ДГ №16 Слънчева дъга- гр. Варна по обособени 
позиции”, са постъпили оферти както следва:

1. СТЕЛИТ1 ЕООД-оферта вх.№ 513/03.11.2016г.-11,15ч.
2. „ВАРНА ОБОРОТ“ЕООД - оферта вх.№ 517/03.11.2016г.-14.30ч.
Председателят и всички членове на комисията подписаха декларация по чл. 103. ал. 2 от ЗОП.
Протоколът се води от Мирослава Георгиева Димитрова -  гл. счетоводител при ДГ № 16 Слънчева дъга. Варна.
Комисията пристъпи към отваряне на оферти във връзка е обществена поръчка чрез публично състезание "Доставка 

чрез покупка на хранителни стоки, необходими за приготвяне храна на децата, посещаващи ДГ №16 Слънчева дъга- гр. Варна 
по обособени позиции", както следва:

1. СТЕЛИ! 1 ЕООД - оферта вх.№ 513/03.1 !2016г.-11,15ч.
2. ..ВАРНА ОБОРОТ-ЕООД - оферта вх.№ 517/03.1 !2016г.-14.30ч.

1. На първо място бе показана запечатана непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, с надпис: „Оферта за участие 
в процедура -  публично състезание е предмет: "Доставка чрез покупка на хранителни стоки, необходими за приготвяне храна 
на децата, посещаващи ДГ №16 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 и 7.

Върху опаковката са изписани и името на участника: СТЕЛИТ 1 ЕООД, адрес и лице за кореспонденция, телефон, 
факс и е-таП.

Върху опаковаката е поставен щемпел на ДГ №16 Слънчева дъга. гр.Варна с входящ № 513/03.11.2016г.-11,15ч.

1. Комисията констатира, че опаковката отговаря на изискванията на т.6 на раздел VII от Указания за подготовка на 
офертите за участие в публично състезание, одобрена с решение №2411-20/ 13.10.2016г. на Възложителя. 
Опаковката бе отворена. В нея се констатира следното съдържание:

а. Папка с документи, със съдържание:
• Опис на представените документи -  по образец на участника;
• Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника;
• Декларация по чл. 6 ал.2 от ЗМИП -  по образец на Възложителя

б. Плик с надпис ..Техническо предложение", с посочени обособените позиции, за които кандидатства 
участника, а именно -  позиции: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7.

в. Седем броя запечатани непрозрачни пликове е надпис "Предлагани ценови параметри", чрез посочване на 
обособената позиция от 1 до 7 върху всеки плик:

2. Комисията подписа пликовете с надпис "Предлагани ценови параметри"- 7 бр.
3. Комисията разгледа и изчете съдържанието на папката с документи, както следва:

№ Наименование бр.сгр.
3.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата - оригинал, подписан и подпечатан от участника 8
3.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)- оригинал, подписан и подпечатан от 

участника
23

3.3 Декларация по чл.6 ал.2 от ЗМИП - оригинал, подписан и подпечатан от участника 2

4. Комисията подписа плика с надпис "Техническо предложение". Пликът бе отворен. В него се констатира наличие на 
папка, съдържаща техническото предложение на участника. Трима членове на комисията подписаха всяка страница от 
направеното техническо предложение за изпълнение на поръчката по обособени позиции.

5, Комисията разгледа и изчете съдържащите се в техническото предложение доку менти, както следва:
№ Наименование бр.сгр.
5.1. Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №1 - оригинал, подписан и подпечатан от 

участника
3



5.2. Декларация за приемане клаузите на проекта на договор за обособена позиция №1 - оригинал, подписан и 
подпечатан от участника

1

5.3 Декларация във връзка с чл. 39 ал. 3 т. 1 г от ППЗОП за обособена позиция №1 - оригинал, подписан и 
подпечатан от участника

1

5.4. Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №2 - оригинал, подписан и подпечатан от 
участника

4

5.5. Декларация за приемане клаузите на проекта на договор за обособена позиция №2 - оригинал, подписан и 
подпечатан от участника

1

5.6 Декларация във връзка с чл. 39 ал. 3 т. 1г от ППЗОП за обособена позиция №2 - оригинал, подписан и 
подпечатан от участника

1

5.7. Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №3 - оригинал, подписан и подпечатан от 
участника

8

5.8. Декларация за приемане клаузите на проекта на договор за обособена позиция №3 - оригинал, подписан и 
подпечатан от участника

1

5.9. Декларация във връзка с чл. 39 ал. 3 т. 1г от ППЗОП за обособена позиция №3 - оригинал, подписан и 
подпечатан от участника

1

5.10. Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №4 - оригинал, подписан и подпечатан от 
участника

9

5.11. Декларация за приемане клаузите на проекта на договор за обособена позиция №4 - оригинал, подписан и 
подпечатан от участника

1

5.12. Декларация във връзка с чл. 39 ал. 3 т. 1г от ППЗОП за обособена позиция №4 - оригинал, подписан и 
подпечатан от участника

1

5.13. Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №5 - оригинал, подписан и подпечатан от 
участника

8

5.14. Декларация за приемане клаузите на проекта на договор за обособена позиция №5 - оригинал, подписан и 
подпечатан от участника

1

5.15. Декларация във връзка с чл. 39 ал. 3 т. 1г от ППЗОП за обособена позиция №5 - оригинал, подписан и 
подпечатан от участника

1

5.16. Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №6 - оригинал, подписан и подпечатан от 
участника

10

5.17. Декларация за приемане клаузите на проекта на договор за обособена позиция №6 - оригинал, подписан и 
подпечатан от участника

1

5.18. Декларация във връзка с чл. 39 ал. 3 т. 1 г от ППЗОП за обособена позиция №6 - оригинал, подписан и 
подпечатан от участника

1

5.19. Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №7 - оригинал, подписан и подпечатан от 
участника

3

5.20. Декларация за приемане клаузите на проекта на договор за обособена позиция №7 - оригинал, подписан и 
подпечатан от участника

1

5.21. Декларация във връзка с чл. 39 ал. 3 т. 1г от ППЗОП за обособена позиция №7 - оригинал, подписан и 
подпечатан от участника

1

5.22. Списък-декларация на обектите за производство и/или търговия, с които участникът разполага за 
изпълнение на обществената поръчка - оригинал, подписан и подпечатан от участника

1

5.23. Удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро с храни №181/03.06.2013г.. издадено от ОБДХ -  
Габрово, копие, заверено с гриф "Вярно с оригинала", заверено с подпис и печат от участника

2

5.24. Договор за наем за складово помещение от дата 23.04.2012 г.- копие, заверено с гриф "Вярно с оригинала" с 
подпис и печат от участника

4

5.25. Анекс от 01.01.2015г. към Договор за наем за складово помещение от дата 23.04.2012 г.- копие, заверено е 
гриф "Вярно с оригинала“ с подпис и печат от участника

2

5.26. Списък-декларация за наличните транспортни средства, с които участникът разполага за изпълнение на 
обществената поръчка - оригинал, подписан и подпечатан от участника

1

5.27. Удостоверение за регистрация на транспортно средство №280/20.09.2012 г, издадено от ОДБХ-Габрово. 
копие с гриф: "Вярно с оригинала", заверено с подпис и печат от участника

1

5.28. Свидетелство за регистрация на товарен автомобил №005379772/20.09.2012г.. копие с гриф: "Вярно с 
оригинала", заверено с подпис и печат от участника

1

5.29. Удостоверение за регистрация на транспортно средство №359/11.01.2013. издадено от ОДБХ-Габрово. 
копие с гриф: "Вярно с оригинала", заверено с подпис и печат от участника

1

5.30. Свидетелство за регистрация натоварен автомобил №005526108/11.01.2013г.. копие с гриф: "Вярно е 
оригинала", заверено с подпис и печат от участника

1

5.31. Удостоверение с изх.№3089/ 20.08.2015г.. издадено от зам.директора на Държавна психиатрична болница -  
Ловеч, копие с гриф: "Вярно с оригинала", заверено с подпис и печат от участника

2

5.32. Удостоверение с изх.№ 169/11.09.2015г. от директор на ОДЗ ..Слънце" -  гр. Севлиево, копие с гриф: "Вярно 
с оригинала", заверено с подпис и печат от участника

1

5.33. Удостоверение с изх.№70-00-221/17.02.2016г. от кмет на Община Ловеч, копие с гриф: "Вярно с 
оригинала", заверено с подпис и печат от участника

1

5.34. Удостоверение с изх.№70-00-222/17.02.2016г. от кмет на Община Ловеч, копие с гриф: "Вярно с 
оригинала", заверено с подпис и печат от участника

1

5.35. Сертификат №0090807-14 . издаден на 07.07.2014г.. валиден до 06.07.2017 г. за внедрена НАССР: 
съхранение, търговия и доставка на хранителни продукти, издадено от Сергифицираща организация 
Интертек ООД - копие с гриф: "Вярно с оригинала", заверено с подпис и печат от участника

1



5.36. Декларация за регистрация по Закона за търговския регистър-оригинал, подписан и подпечатан от 1
участника

II. На второ място бе показана запечатана непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, с надпис: ..Оферта: "Доставка 
чрез покупка на хранителни стоки, необходими за приготвяне храна на децата, посещаващи ДГ №16 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 и 7.

Върху опаковката са изписани и името на участника: ,,ВАРНА ОБОРОТ"ЕООД. адрес за кореспонденция, телефон, 
факс и е-шаП.

Върху опаковаката е поставен щемпел на ДГ №16 Слънчева дъга, гр.Варна с входящ № 517/03.11,2016г.-14.30ч.
1. Комисията констатира, че опаковката отговаря на изискванията на т.6 от раздел VII от Указания за подготовка на 

офертите за участие в публично състезание, одобрена с решение №2411-20/ 13.10.2016г. на Възложителя. 
Опаковката бе отворена. В нея се констатира следното съдържание:

а. Папка с документи, със съдържание:
• Списък на документите, съдържащи се в офертата -  по образец на участника:
• Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника;
• Декларация по чл. 6 ал.2 от ЗМИП -  по образец на Възложителя

б. Плик с надпис „Техническо предложение":
в. Седем броя запечатани непрозрачни пликове с надпис "Предлагани ценови параметри”, чрез посочване на

обособената позиция от 1 до 7 върху всеки плик.
2. Комисията подписа пликовете с надпис "Предлагани ценови параметри”- 7 бр.
3. Комисията разгледа и изчете съдържанието на папката с документи, както следва:

№ Наименование бр.стр.
3.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата -  оригинал, подписан и подпечатан от участника 3
3.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)- оригинал, подписан и подпечатан от 21

участника
3.3 Декларация по чл.6 ал.2 от ЗМИП - оригинал, подписан и подпечатан от участника 2

4. Комисията подписа плика с надпис "Техническо предложение". Пликът бе отворен. В него се констатира наличие 
на папка, съдържаща техническото предложение на участника. Трима членове на комисията подписаха всяка 
страница от направеното техническо предложение за изпълнение на поръчката по обособени позиции.

5. Комисията разгледа и изчете съдържащите се в техническото предложение документи, както следва:
№ Наименование бр.стр.
5.1. Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №1 - оригинал, подписан и подпечатан от 

участника
2

5.2. Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №2 - оригинал, подписан и подпечатан от 
участника

3

5.3. Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №3 - оригинал, подписан и подпечатан от 
участника

5

5.4. Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №4 - оригинал, подписан и подпечатан от 
участника

7

5.5. Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №5 - оригинал, подписан и подпечатан от 
участника

6

5.6. Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №6 - оригинал, подписан и подпечатан от 
участника

6

5.7. Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №7 - оригинал, подписан и подпечатан от 
участника

2

5.8. Декларация за приемане клаузите на проекта на договор - оригинал, подписан и подпечатан от участника 1
5.9. Декларация във връзка с чл. 39 ад. 3 т. 1 г от ППЗОП - оригинал, подписан и подпечатан от участника 1
5.10. Удостоверение от 22.03.2016г., издадено от Община Варна Хранителен комплекс, с посочен телефон и лице 

за контакт, копие, заверено с гриф "Вярно с оригинала" с подпис и печат от участника
1

5.11. Удостоверение от 22.03.2016г.. издадено от Община Варна Хранителен комплекс, с посочен телефон и лице 
за контакт, копие, заверено с гриф "Вярно с оригинала” с подпис и печат от участника

1

5.12. Удостоверение от 22.03.2016г., издадено от Община Варна Хранителен комплекс, с посочен телефон и лице 
за контакт, копие, заверено с гриф "Вярно с оригинала“ с подпис и печат от участника

1

5.13. Удостоверение от 22.03.2016г., издадено от Община Варна Хранителен комплекс, с посочен телефон и лице 
за контакт, копие, заверено с гриф "Вярно с оригинала" с подпис и печат от участника

1

5.14. Удостоверение от 22.03.2016г., издадено от Община Варна Хранителен комплекс, с посочен телефон и лице 
за контакт, копие, заверено с гриф "Вярно с оригинала" с подпис и печат от участника

1

5.15. Удостоверение от 22.03.2016г„ издадено от Община Варна Хранителен комплекс, с посочен телефон и лице 
за контакт, копие, заверено с гриф "Вярно с оригинала" с подпис и печат от участника

1

5.16. Удостоверение от 21.03.2016г.. издадено от Домашен социален патронаж - Варна с посочен телефон и лице 
за контакт, копие, заверено с гриф "Вярно с оригинала" с подпис и печат от участника

1

5.18. Удостоверение от 21.03.2016г.. издадено от Домашен социален патронаж - Варна с посочен телефон и лице 
за контакт, копие, заверено с гриф "Вярно с оригинала“ с подпис и печат от участника

1

5.19. Удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро с храни №62556/12.11.2012г.. издадена от 
ОДБХ Варна - копие с гриф: "Вярно с оригинала", заверено с подпис и печат от участника

2



5.20. Удостоверение към Сертификат №11960 за внедрена НАССР: закупуване, транспортиране, съхранение, 
продажба, доставка и търговия на едро с хранителни продукти от животински, неживотински и растителен 
произход, преопаковане на плодове и зеленчуци от дата 10.11.2015г. - копие с гриф: "Вярно с оригинала", 
заверено с подпис и печат от участника

5.21. Сертификат №11960. издаден на 05.11.2015 г ., валиден до 14.09.2018 г. за внедрена НАССР -  на английски 
език - копие с гриф: "Вярно с оригинала”, заверено с подпис и печат от участника

1

5.22. Сертификат №11960, издаден на 05.11.2015 г .. валиден до 14.09.2018 г. за внедрена НАССР -  копие с гриф: 
"Вярно с оригинала", заверено с подпис и печат от участника

1

5.23. Декларация-описание за наетите складови помещения, с които участникът разполага за изпълнение на 
обществената поръчка - оригинал, подписан и подпечатан от участника

3

5.24. Удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро с храни №№62556/12.11.2012г„ издадена от 
ОДБХ Варна - копие с гриф: "Вярно с оригинала”, заверено с подпис и печат от участника -  дублира се с 
ред 5.19.

2

5.25. Списък-декларация за наличните транспортни средства, с които участникът разполага за изпълнение на 
обществената поръчка - оригинал, подписан и подпечатан от участника

3

5.26. Удостоверение за регистрация на транспортно средство №61863/21.11.2011г., издадено от ОДБХ-гр.Варна - 
копие с гриф: "Вярно с оригинала“, заверено с подпис и печат от участника

1

5.27. Удостоверение за регистрация на транспортно средство №62564/12.11.2012г., издадено от ОДБХ-гр.Варна - 
копие с гриф: "Вярно с оригинала”, заверено с подпис и печат от участника

1

5.28. Удостоверение за регистрация на транспортно средство №62563/12.11.2012г.. издадено от ОДБХ-гр.Варна - 
копие с гриф: "Вярно с оригинала", заверено с подпис и печат от участника

1

5.29. Удостоверение за регистрация на транспортно средство №62565/12.11.2012г., издадено от ОДБХ-гр.Варна - 
копие с гриф: "Вярно с оригинала”, заверено с подпис и печат от участника

1

5.30. Удостоверение за регистрация на транспортно средство №62566/12.11.2012г.. издадено от ОДБХ-гр.Варна - 
копие с гриф: "Вярно с оригинала”, заверено с подпис и печат от участника

1

5.31. Свидетелство за регистрация на товарен автомобил №000681434/ 05.05.2005г.. копие с гриф: "Вярно с 
оригинала“, заверено с подпис и печат от участника

1

5.32. Свидетелство за регистрация натоварен автомобил №004808569/ 20.10.2011г., копие с гриф: "Вярно с 
оригинала", заверено с подпис и печат от участника

1

5.33. Свидетелство за регистрация на товарен автомобил №002756190/ 23.01.2008г.. копие с гриф: "Вярно с 
оригинала“, заверено с подпис и печат от участника

1

5.34. Свидетелство за регистрация натоварен автомобил №005000733/22.12.2011г.. копие с гриф: "Вярно с 
оригинала“, заверено с подпис и печат от участника

1

5.35. Свидетелство за регистрация на товарен автомобил №002904732/ 03.04.2008г.. копие с гриф: "Вярно с 
оригинала“, заверено с подпис и печат от участника

1

След извършване на всички описани по-горе действия, Комисията продължи работата си като разгледа и провери 
представените от всички участници в процедурата документи за подбор за съответствие с критериите за подбор, поставени от 
Възложителя.

Г-жа Стилияна Събева Стаменова -  външен експерт, правоспособен инженер-технолог, притежаваща необходимата 
професионална квалификация и практически опит в съответствие с предмета на поръчката провери наличието, редовността и 
съответствието с изискванията на Възложителя на документите, доказващи техническите възможности на участниците.

Комисията констатира следното:

1. Документите и техническото предложение, постъпили в оферта с вх.№ 513/03.11.2 0 16 г ,-11.15ч. от СТЕЛИТ 
1 ЕООД отговарят на критериите за подбор, поставени от Възложителя в Раздел III от Обявление за поръчка 
Ю 753341 по преписка в АОП №: 02800-2016-0001.

2. Документите и техническото предложение, постъпили в оферта с вх.№ 517/03.11.2016г.-14.30ч. от „ВАРНА 
ОБОРОТ“ ЕООД отговарят на критериите за подбор, поставени от Възложителя в Раздел 111 от Обявление 
за поръчка ГО 753341 по преписка в АОП №: 02800-2016-0001.

3. Работата на Комисията ще продължи със заседание за отваряне на ценовит е предлож ения на 09 .11.2016г.
от  10,30ч.

]


