
На 12.06.2015 г. на основание Заповед № РД-12-592/12.06.15 г. на 
Кмета на община Нова Загора се събра комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивайло Енев - заместник-кмет на община Нова Загора;

ЧЛЕНОВЕ: 1. Валентина Копринкова - гл. счетоводител в отдел „ОМДСЗСП";
2. Олга Бишир - ст. юрисконсулт в отдел „Правен";
3. Нели Стойчева - домакин стол в КСУДС „Детство за всички", с. 

Асеновец;
4. Динка Михова - домакин в ЦДГ № 1, гр. Нова Загора

Със задача:
Да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти от кандидатите за 

изпълнение на обществена поръчка "Периодична доставка на хранителни 
продукти за нуждите на детските и социалните заведения на територията на 
Община Нова Загора".

Комисията започна работа в 09:00 часа в заседателната зала на 
община Нова Загора.

Комисията констатира, че в обявения срок са постъпили девет оферти, 
подадени както следва:
1. „Орхидея-Гея 2" ЕООД, гр. Пловдив, вх. № 26-00-382/10.06.2015г.
2. „Надежда 2000" ЕООД, гр. Пловдив, вх. № 26-00-381/10.06.2015г.
3. „Стелит 1" ЕООД, гр. Севлиево, вх. № 26-00-405/11.06.2015г.
4. ДЗЗД „Обединение КФН-ИДА", гр. Стара Загора, вх. № 26-00- 
406/11.06.2015г.
5. „Мира Фууд" ЕООД, гр. Пловдив, вх. № 26-00-407/11.06.2015г.
6. „Ес енд ди Корпорейшън" ЕООД, гр. Пловдив, вх. № 26-00- 
408/11.06.2015г.
7. „Валентино НЗ" ЕООД, гр. Нова Загора, вх. № 26-00-409/11.06.2015г.
8. „Хлебопроизводство" ООД, гр. Стара Загора, вх. № 26-00-410/11.06.2015г.
9. „Сивон" ЕООД, гр. Нова Загора, вх. № 26-00-411/11.06.2015г.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на 
участниците или други лица.

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното 
постъпване и провери за наличието на три отделни запечатани плика, след 
което членовете на комисията подписаха плик № 3 „Предлагана цена". 
Комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката", 
след което членовете на комисията подписаха документите, съдържащи се в 
него. След тези действия председателят на комисията оповести документите, 
съдържащи се в плик № 1 от офертите на участниците, и провери
съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14.

При проверка на съответствието на документите със списъка комисията 
констатира, че участникът „Ес енд ди Корпорейшън" ЕООД в т. 4 от Списъка 
на документите, съдържащи се в офертата е посочил „Заверено копие от 
документа за внесена гаранция за участие под формата на парична сума за 
обособена позиция № но същия документ не е приложен към
документите за подбор и не е наличен в плик № 1.

След оповестяването на документите на участниците, съдържащи се в 
плик № 1 на подадените от тях оферти, комисията пристъпи към проверка за 
съответствие на представените документи с предварително обявените от 
Възложителя условия. След проверката комисията констатира следното:



1. „Орхидея-Гея 2" ЕООД, гр. Пловдив
Комисията не е установила липса на документи и/или несъответствия 

с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя.
2. „Надежда 2000" ЕООД, гр. Пловдив

Комисията не е установила липса на документи и/или несъответствия 
с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя.
3. „Стелит 1" ЕООД, гр. Севлиево

Комисията не е установила липса на документи и/или несъответствия 
с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя.
4. ДЗЗД „Обединение КФН-ИДА", гр. Стара Загора 
Комисията констатира следните липси и нередовности:

4.1. Участникът не е представил документ по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква 
„а" от ЗОП за всяко юридическо лице, включено в обединението. 
Представения от участника образец № 1 от документацията „представяне на 
участник" е за ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ КФН-ИДА". Съгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от 
ЗОП когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо 
лице документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „а" от ЗОП се представят за 
всяко юридическо лице, включено в обединението.

4.2. Участникът не е представил декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за 
единия от представляващите на „ФИШКОМЕРС" ООД. Съгласно чл. 56, ал. 3, 
т. 1 от ЗОП когато участник в процедурата е обединение, което не е 
юридическо лице документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „б" (декларация по 
чл. 47, ал. 9) от ЗОП се представят за всяко юридическо лице, включено в 
обединението. Съгласно чл. 47, ал. 9 от ЗОП при подаване на оферта 
участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по ал. 1 и 5 и 
посочените в обявлението изисквания по ал. 2, т. 1-5 с една декларация, 
подписана от лицата, които представляват участника. Видно от извадката от 
търговския регистър „ФИШКОМЕРС" ООД се представлява от две лица - 
Станислава Георгиева Георгиева и Живко Желязков Желев. Участникът е 
представил декларация образец № 2 само от Живко Желязков Желев.

Участникът ДЗЗД „Обединение КФН-ИДА", гр. Стара Загора в срок от 
пет работни дни от получаване на настоящия протокол следва да 
представи:

1. документ по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „а" от ЗОП /Образец № 1 от 
документацията/ за всяко юридическо лице, включено в обединението.

2. декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - образец № 2 от Станислава 
Георгиева Георгиева - представляващ „ФИШКОМЕРС" ООД.

Документите следва да се представят в деловодството на Община Нова 
Загора в запечатан непрозрачен плик с надпис Допълнение на „Документи 
за подбор" към „Оферта за участие в открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка "Периодична доставка на хранителни продукти за 
нуждите на детските и социалните заведения на територията на Община 
Нова Загора". Върху плика следва да се посочи адрес за кореспонденция, 
телефон и по възможност факс и електронен адрес,
5. „Мира Фууд" ЕООД, гр. Пловдив

Комисията не е установила липса на документи и/или несъответствия 
с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя.
6. „Ес енд ди Корпорейшън" ЕООД, гр. Пловдив 
Комисията констатира следните липси и нередовности:

6.1. Участникът не е представил гаранция за участие в процедурата. В 
т. 4 от Списъка на документите, съдържащи се в офертата участникът е 
посочил „Заверено копие от документа за внесена гаранция за участие под 
формата на парична сума за обособена позиция № 1 „Месо и месни 
продукти", „Заверено копие от документа за внесена гаранция за участие 
под формата на парична сума за обособена позиция № 2 „Мляко и млечни 
изделия", „Заверено копие от документа за внесена гаранция за участие под 
формата на парична сума за обособена позиция № 3 „Др. хранителни



продукти", „Заверено копие от документа за внесена гаранция за участие 
под формата на парична сума за обособена позиция № 4 „Плодове и 
зеленчуци", но същия документ не е приложен към документите за подбор и 
не е наличен в плик № 1. След направена проверка в отдел „Счетоводен" се 
установи, че по сметката на община Нова Загора не е постъпвала сума от 
участника, представляваща гаранция за участие в процедурата. Съгласно 
раздел III. 1.1) от Обявлението и т. 8 от Указанията за подготовка на 
офертата всеки участник е длъжен да представи гаранция за участие в 
процедурата. Съгласно т. 4.6. от указанията участникът следва да представи 
в плик № 1 оригинал на банкова гаранция за участие или копие от 
документа за внесена гаранция под формата на парична сума.

С оглед на тези констатации:
Участникът „Ес енд ди Корпорейшън" ЕООД, гр. Пловдив в срок от пет 

работни дни от получаване на настоящия протокол следва да представи 
гаранция за участие по обособените позиции, за които участва. Гаранцията 
се представя в една от следните форми: 1. парична сума; 2. банкова 
гаранция. Също така участникът следва да представи оригинал на банкова 
гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под 
формата на парична сума.

Документите следва да се представят в деловодството на Община Нова 
Загора в запечатан непрозрачен плик с надпис Допълнение на „Документи 
за подбор" към „Оферта за участие в открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка "Периодична доставка на хранителни продукти за 
нуждите на детските и социалните заведения на територията на Община 
Нова Загора". Върху плика следва да се посочи адрес за кореспонденция, 
телефон и по възможност факс и електронен адрес.
7. „Валентино НЗ" ЕООД, гр. Нова Загора 
Комисията констатира следните липси и нередовности:

7.1. участникът не е представил списък на доставките, които са еднакви 
или сходни с предмета на позициите, за които участва, изпълнени през 
последните три години, считано от датата на подаване на офертата, както и 
доказателство за извършената доставка, което се предоставя под формата на 
удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез 
посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за 
доставката или услугата - Образец № 5. Участникът е представил образец № 
5 от името на друго юридическо лице „Валентино" ЕООД, както и 
удостоверение за изпълнени договори, които са за доставки осъществени от 
„Валентино" ЕООД.

С оглед на тези констатации участникът „Валентино НЗ" ЕООД, гр. 
Нова Загора в срок от пет работни дни от получаване на настоящия 
протокол следва да представи:

1. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на 
позицията/те, за които се участва, изпълнени през последните три години, 
считано от датата на подаване на офертата, както и доказателство за 
извършената доставка, което се предоставя под формата на удостоверение, 
издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на 
публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или 
услугата - Образец № 5.

Документите следва да се представят в деловодството на Община Нова 
Загора в запечатан непрозрачен плик с надпис Допълнение на „Документи 
за подбор" към „Оферта за участие в открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка "Периодична доставка на хранителни продукти за 
нуждите на детските и социалните заведения на територията на Община 
Нова Загора". Върху плика следва да се посочи адрес за кореспонденция, 
телефон и по възможност факс и електронен адрес.



8. „Хлебопроизводство" ООД, гр. Стара Загора
Комисията не е установила липса на документи и/или несъответствия 

с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя.

9. „Сивон" ЕООД, гр. Нова Загора
Комисията не е установила липса на документи и/или несъответствия 

с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя.

Настоящия протокол е съставен съгласно изискванията на чл. 68, ал. 7 
от ЗОП и беше приключен на 25.06.2015 г.

КОМИСИЯ: //
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ^  /27?

/И. Енев//\

ЧЛЕНОВЕ:
/

/В. Копринкова

/Н. Стойчева /


