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ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА №166 „ВЕСЕЛУШКА” 
 

Гр. София,СО, район „ Лозенец“, ул „Горски пътник  № 23 
тел.  02 / 866 22 71,  e-mail  cdg_166@ abv.bg     

                                                                                        УТВЪРДИЛ: 
                                                                                                                                         МАЛИНКА ПЕТРОВА 
                                                                                                    Директор на   №166“Веселушка“ 

      
                                                  П  Р О Т  О  К  О  Л 
 

От дейността на комисия, назначена със Заповед №86/05.02.2015г. 
за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти  по процедура за възлагане на обществена 

поръчка  по глава 8А от ЗОП и публична покана № 9038338 в АОП с предмет: ”Доставка на 

хранителни продукти за нуждите на  ЦДГ №166”Веселушка”, гр. София, СО, 

район „Лозенец”, ул.“Горски пътник“№23. 
 

          Днес 05.02.2015  г. в 10:15 часа, в ЦДГ №166, ул.“Горски пътник” № 23, се 

проведе заседание на комисия  назначена със Заповед № 86/05.02.2014г. на Директора 
на  ЦДГ №166“Веселушка“.Състав на комисията: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
Наталия Христова Костова  –  ЗАС, експерт с уникален номер ВЕ-9774 включен в списъка 

по чл19,ал2,т8 от ЗОП и имаща квалификация в съответствие с предмета на поръчката с област на 

компетентност 55524; 
ЧЛЕНОВЕ: 
1. Таня Боянова Златева – главен  учител; 
2. Десислава Георгиева Найденова-старши учител 
3. Сашка Иванова Въткова-Статкова –главен инспектор ОДБХ 

/На основание чл.101г, ал.1 от Закона за обществените поръчки  в комисията се включва най-малко едно лице, притежаващо 

професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. Съгласно §1, т.22а от ДР на същия закон, професионална 
компетентност представлява наличието на знания, получени чрез образование или допълнителна квалификация, и/или на умения, 

усвоени в процеса на упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение на трудови, служебни или граждански 

правоотношения./  

4. Мая Анастасова Стефанова, юрист   
В присъствието на : 
1.Роза Иванова Иванова-представител на “  РОЗА ИВАНОВА ТРЕЙД“ 
2.Драгомир  Тодоров Драганов-представител на „ КООП-ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ“АД 
Всички членове на комисията попълниха и подписаха Декларация по чл.35, ал.3 от 

ЗОП за липса на обстоятелства по чл.35, ал.1 и ал.2 от ЗОП. 
В срока за подаване на документация за участие в процедурата за обществена поръчка 

с публична покана №9038338- от 26.01.2015г. до 04.02.2015г.-15,00ч. са постъпили  4 
/четири/оферти съгласно регистъра  както следва: 

1. Вх. № 2/04.02.2015г. 12:55ч. -  ЕТ ”Македония-Иван Даньовски”  
2. Вх. № 3/04.02.2015г. 14:00ч. -  ”ВЕРЖИ” ЕООД 
3. Вх. № 4/04.02.2015г  14:25ч. – ”РОЗА ИВАНОВА ТРЕЙД”ООД 
4. Вх. №  5/04.02.2015г    14:40ч. – ”КООП-ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ”АД 

Комисията констатира, че всички оферти са представени съгласно изискванията 

на Възложителя- запечатани, непрозрачни пликове, надписани с имената на 

участниците, заведени деловодно с входящи номера и във входящия регистър на 

ЦДГ № 166“Веселушка” Председателят Наталия Костова отвори  офертите по 

реда на постъпването  и  изчете съдържанието им както следва: 
 1. Оферта с Вх. № 2/04.02.2015г. 12:55ч. -  ЕТ’’Македония-Иван Даньовски’’  
Представителят на ’’КООП-ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ’’АД подписа ценовата 

оферта. 
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 2. Оферта с Вх. №3/04.02.2015г. 14:00ч. -’’ВЕРЖИ’’ЕООД        
Представителят на ’’КООП-ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ’’АД подписа ценовата 

оферта.     
 3. Оферта с Вх. № 4/04.02.2015г  14:25ч. –’’РОЗА ИВАНОВА ТРЕЙД’’ООД 
с цена:  Представителят на ’’КООП-ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ’’АД подписа 

ценовата оферта. 
4. Оферта с Вх. №  5/04.02.2015г    14:40ч. – ’’КООП-ТЪРГОВИЯ И 

ТУРИЗЪМ’’АД  
Представителят на  ’’РОЗА ИВАНОВА ТРЕЙД’’ООД подписа ценовата оферта. 
Представителите на фирмите напуснаха заседанието. 
След разглеждането на документите комисията направи следните констатации: 
I Към момента на подаване и провеждане на конкурса всички оферти 

неотговарят на изискванията посочени в документацията на Възложителя, както 

следва: 
1. ЕТ «МАКЕДОНИЯ» - Иван Даньовски с подадена оферта №2/04.02.2015 година- 
мотиви за предложението за отстраняване на участника:  
           - в удостоверението за вписване в списъка на наемателите – търговци на храни 

по чл.12 от Закона за храните за търговия с продукти от животински произход не е 

отбелязано, че ЕТ „МАКЕДОНИЯ” – Иван Даньовски  не отговаря на изискванията на 

Регламент /ЕО/ 853/2004 година, което е изрично изискване на Възложителя. 
2. „Вержи” ЕООД с подадена оферта вх.№3/04.02.2015 година- мотиви за 

предложението за отстраняване на участника:  
- списъкът на документите не е разписан и подпечатан от участника; 
- в удостоверението по чл.12 от Закона за храните за търговия с продукти от 

животински произход не е отбелязано, че „Секоинженеринг” ООД отговаря на 

изискванията на Регламент /ЕО/ 853/2004 година; 
- комисията отхвърля товарен автомобил с рег.№СА3092ВН, тъй като по 

свидетелство за регистрация собственик е „МОТО-ПФОЕ” ЕООД, а по приложен 

договор за наем наемодател е „Мусан” ООД; 
- към сертификата за акредитация на лаборатория по сключен догово с 

подизпълнителя, липсва заверено копие от Заповед №А327/18.06.2014 година, която е 

неделима част от него; 
- за товарни автомобили с рег.№СА4061ХМ, №СА6922ХС и №СВ0456АВ /по 

талон, а по декларация №СА0456АВ/ не е налице запис, че са хладилни нито в 

свидетелството за регистрация в КАТ, нито в удостоверението за регистрация в ОДБХ; 
- за товарни автомобили с рег.№СА4061ХМ и №СА3530ХМ не са предоставени 

нито копие от свидетелство за регистрация в КАТ, нито удостоверение за регистрация 

в ОДБХ, поради което комисията ги отхвърля; 
- при извършен анализ на обхвата на разрешенията за превоз на храни и 

суровини, се установи че не се покрива изцяло обхвата на техническата спесификация 

на Възложителя 
3. „Роза Иванова трейд” ООД с подадена оферта вх.№ 4/04.02.2015 година - мотиви 

за предложението за отстраняване на участника:  
           - списъкът на документите не е разписан и подпечатан от участника; 

- в удостоверението по чл.12 от Закона за храните за търговия с продукти от 

животински произход не е отбелязано, че „Роза Иванова трейд” ООД отговаря на 

изискванията на Регламент /ЕО/ 853/2004 година; 
- съгласно изискванията в утвърдената документация към справката по чл.50, 

ал.1, т.9 от Закона за обществените поръчки /Образец №6/ се прилагат задължително 
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валидни разрешителни за превоз на името на участника, съгласно изискванията на 

БАБХ – в случая за товарен автомобил с рег. №С6729МР такова не е представено; 
- за товарни автомобили с рег.№СА9927РН и №СА2939ХТ не е налице запис, че 

са хладилни в удостоверението за регистрация в ОДБХ 
4. „КООП – Търговия и туризъм” АД с подадена оферта вх.№ 5/04.02.2015 година - 
мотиви за предложението за отстраняване на участника:  

- предоставената референция от Столична община – район Възраждане се 

отхвърля от комисията, тъй като тя е издадена на ТЛЦ КООП ДЗЗД, а не в полза на 

участника и никъде не е видно, че участника е част от това дружество по Закона за 

задълженията и договорите 
- предоставената  референция от район „Подуене“- е посочено „две детски ясли“ 

и не е видно кои са те. 
- липсва копие от Сертификата за акредитация на лабораторията за изпитване и 

контрол за съответствие, като е приложен  договор и  Заповед №А137/21.03.2014 

година и измененията й, която е неразделна част от него; 
- за товарни автомобили с рег.№СА0482ТА ,№СА7862ДХ, СА9202 РА, 

СА6645ВС не е налице запис, че са хладилни нито в свидетелството за регистрация в 

КАТ, нито в удостоверението за регистрация в ОДБХ, нито в договора за наем на МПС    
– комисията ги отхвърля, което води до невъзможност за покриване на целия обем на 

техническата спесификация. 
На основание непълната документация при всички участници в конкурса, 

комисията предлага на Възложителя да се проведе нов конкурс за изпълнител на 

поръчката: ”Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ 

№166”Веселушка”, гр. София,СО, район Лозенец”,ул“Горски пътник“№23 
 
Настоящият протокол, съставен на 05 февруари 2015 г. в 16:30 ч. С което 

комисията приключва своята работа. Сашка Иванова Въткова-Статкова-главен 

инспектор ОДБХ, подписа протокола с особено мнение изразено в писмено  

Становище от   06.02.2015г.  Цялата документация по процедурата се предава на 

възложителя за вземане на решение на     06.02.2015г. 
КОМИСИЯ :                                                                                
 

1.Наталия Костова:                                      4. Сашка  Въткова-Статкова: 

2.Таня Златева:                                             5. Мая Стефанова: 

3. Десислава Найденова: 

 

Възложител:____________________________        06.февруари 2015 г. 

             


