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Изх. № 8003/20.10.2014 г. 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА  

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 

“ВОЕННИ КЛУБОВЕ И  

ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”: 

 

   /п/ 

    ВАЛЕНТИН ГАГАШЕВ 

  
 

ПРОТОКОЛ № 1 
 

за отваряне на офертите на участниците в откритата с Решение № 6662/02.09.2014 г. на  

изпълнителния директор – Възложител на ИА “ВКВПД”, процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: “Приготвяне и доставка на храна за ежедневно хранене на деца в ЦДГ и ОДЗ, 

управлявани от ИА „ВКВПД“ по обособени позиции” и констатациите на комисията за наличието и 

редовността на представените документи в Плик № 1. 

 

На 14.10.2014 г. от 14.00 часа, комисия определена със Заповед № 735/14.10.2014 г. на 

изпълнителния директор на ИА “ВКВПД” Валентин Гагашев - Възложител, в състав: 

 

Председател: Маргарита Маринова – старши юрисконсулт в отдел „Правно 

обслужване”; 

Членове: 1. Ралица Тодорова – началник на отдел  „Управление на военни клубове 

и военно - патриотично възпитание”;  

2. Даниела Котева – главен експерт в отдел „Управление на военни 

клубове и военно - патриотично възпитание”; 

  3. Диана Стоянова – старша медицинска сестра в ОДЗ „Младост”; 

4. Сребрина Данова – младши експерт в отдел “Обществени поръчки и 

контрол” 

  

получи списъка и пликовете с постъпилите в срок до 17.30 ч. на 13.10.2014 г. оферти от 

3 /три/ участника в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

“Приготвяне и доставка на храна за ежедневно хранене на деца в ЦДГ и ОДЗ, управлявани от 

ИА  „ВКВПД“ по обособени позиции”. 

 

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като установи, 

че присъстват всички членове на комисията откри заседанието. Присъстващите представители 

на участниците, подали оферти попълниха таблица на присъстващите лица при отваряне на 

офертите на участниците. Председателят на комисията прочете входящия регистър, след което 

същият и всички членове на комисията попълниха декларации съгласно чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от 

Закона за обществените поръчки (ЗОП).  

Комисията констатира, че пликовете с офертите са оформени и представени съобразно 

изискванията на чл. 57, ал.1 от ЗОП и документацията за участие в процедурата и на 

основание чл. 68, ал. 3 от ЗОП пристъпи към тяхното отваряне по реда на постъпването им, 

както следва: 

 

№ 

ПО 

РЕД 

 

ВХОДЯЩ НОМЕР 

 

 

ИМЕ НА УЧАСТНИКА 

ОБОСОБЕНА 

ПОЗИЦИЯ, ЗА 

КОЯТО СЕ 

УЧАСТВА 
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1 8919/13.10.2014 г. в 13,42 ч. „ЛФС” ЕООД              I-ва 

2 8923/13.10.2014 г. в 15,52 ч. „МАСТЪР-ПИК” ООД              II-ра 

3 8925/13.10.2014 г. в 16,23 ч. „П. Дусман” ЕООД              I-ва 

 

Няма оферти, постъпили след крайния срок.  

      Преди отваряне на офертите, комисията се запозна с утвърдената от изпълнителния 

директор на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” документация за участие в 

процедурата за възлагане на обществената поръчка. 

      Комисията покани законните и упълномощените представители на участниците, подали 

оферти, да присъстват при отварянето им, като ги запозна със състава на комисията, 

възложените й задачи и определения срок за работа.  

При отварянето на офертите присъстваха упълномощен представител и лице, по 

смисъла на чл. 68, ал. 3 по ЗОП, както следва: 

1. Марин Георгиев Маринов – упълномощен представител на „МАСТЪР - ПИК" 

ООД;  

2.   Михаил Ст. Начев – лице, по смисъла на чл. 68, ал. 3 по ЗОП 

След извършване на тези действия, комисията пристъпи към отваряне на офертите. В 

присъствието на горепосочените лица, комисията отвори офертите и констатира, следното: 

1.   Във всички оферти е налице Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”; 

2. Във всички оферти е налице отделен Плик № 2 с надпис "Предложение за 

изпълнение на поръчката"; 

3.   Във всички оферти е налице Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”.  

Плик № 3 с предлаганата цена на всички оферти, както и съдържащите се в Плик № 2 

документи бяха подписани от трима членове на комисията и от упълномощения представител 

на „МАСТЪР - ПИК" ООД.  

На основание чл. 68, ал. 5 от ЗОП комисията отвори плик № 1 с надпис „Документи за 

подбор” на всеки от участниците и оповести документите, които той съдържа.  

След приключване на публичната част от заседанието, комисията определи следващото 

закрито заседание да се проведе на 16.10.2014 г.  – 15,00 часа. 

 

На 16.10.2014 г., комисията продължи своята работа в закрито заседание за разглеждане 

на представените документи в Плик № 1 с надпис “Документи за подбор” на всички 

участници.  

 

Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик № 1, относно тяхното 

наличие и редовност на основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП.  

 

Проверка за наличие и редовност на представените документи в плик № 1: 

 

1. Комисията пристъпи към разглеждане на Плик № 1 „Документи за подбор” на 

оферта с рег. № 8919/13.10.2014 г. в  13,42  ч. на „ЛФС” ЕООД и установи следното: 

 

 В офертата на участника са представени всички изискуеми документи от одобрената 

документация от Възложителя и от Обявлението за провеждане на поръчката.   

 

 

2.Комисията пристъпи към разглеждане на Плик № 1 „Документи за подбор” на  

оферта с рег. № 8923/13.10.2014 г. в 15,52 ч. от „МАСТЪР - ПИК” ООД и установи следното: 

 

Участникът е декларирал, че при изпълнение на поръчката ще ползва подизпълнител  

„Ривиера – 98” ООД. Делът на тяхното участие е 30%, а обхватът е приготвяне и доставка на 

храна. 
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Съгласно т. 8.9. от раздел VII “Условия за подготовка на офертата” на документацията 

за обществената поръчка,  подизпълнителят е длъжен да представи същите документи за 

технически възможности и/или квалификация, каквито представя и участника, а изискванията 

към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. 

 

 В представения Списък – декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП (Образец № 8), 

подизпълнителят не е декларирал услуги с предмет, еднакъв или сходен на предмета на 

поръчката. Съгласно раздел ІІІ “Правна, икономическа, финансова и техническа информация”, 

раздел ІІІ.1) “Условия във връзка с поръчката”, т. ІІІ.2.3) “Технически възможности” от 

Обявлението за поръчка „Списък – декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП (Образец № 8) за 

услуги, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, 

заедно с доказателство за извършената услуга”. Съгласно т. 8.10.1. от раздел VII “Условия за 

подготовка на офертата” на документацията за обществената поръчка „Да има успешно 

изпълнена минимум 1 /една/ услуга, еднаква или сходна с предмета на поръчката през 

последните 3 (три) години (считано до датата за представяне на оферти) ”.  

 

Подизпълнителят е представил Списък на транспортните средства, в който е описан един 

товарен автомобил за превоз на храни, който ще бъде използван от участика за срока на 

договора (Образец № 9). Не става ясно дали превозното средство е тип хладилен и дали 

същото може да  превозва хранителни продукти от животински и не животински 

произход. Съгласно раздел ІІІ “Правна, икономическа, финансова и техническа информация”, 

раздел ІІІ.1) “Условия във връзка с поръчката”, т. ІІІ.2.3) “Технически възможности” от 

Обявлението за поръчка “Списък на транспортните средства, които ще бъдат използвани от 

участника за срока на договора – Образец № 9, придружен с документи (фактури и/или 

договори за покупка и/или договори за лизинг и/или договор за наем и/или извлечение от 

инвентарна книга и/или други еквивалентни документи), доказващи собствеността или 

ползването им, както и Удостоверения за регистрация на транспортните средства, издадено от 

ОДБХ (или други валидни удостоверения за регистрация на транспортните средства, издадени 

от РВМС, РИОКОЗ/РЗИ) – копия, заверени от участника”. Съгласно т. 8.10.2. от раздел VII 

“Условия за подготовка на офертата” на документацията за обществената поръчка 

“Участникът следва да разполага с минимум 3 броя транспортни средства /закрит тип, 

хладилен/, за превоз на хранителни продукти от животински произход, превоз на 

хранителни продукти от не животински произход, които да отговарят на санитарно-

хигиенните изисквания и да притежават удостоверения за регистрация, издадени от ОДБХ 

(или други валидни удостоверения за регистрация на транспортните средства, издадени от 

РВМС, РИОКОЗ/РЗИ)”.  

 

В представения Списък на материалната база, която ще бъде използвана от участника за 

срока на договора (Образец № 10), подизпълнителят не е посочил обект тип „кухня – майка; 

кетъринг”. Представени са удостоверения за регистрация на заведения за обществено хранене, 

както следва: 

1. № 11382/20.01.2014г.- удостоверява ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ;  

2. № 08350/14.11.2012г. - удостоверява ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ОБСЛУЖВАНЕ;  

3. № 06394/13.08.2012г.- удостоверява РЕСТОРАНТ „РИВИЕРА”;  

4. №02024/30.01.2012г. – удостовеява РЕСТОРАНТ. 

Съгласно раздел ІІІ “Правна, икономическа, финансова и техническа информация”, 

раздел ІІІ.1) “Условия във връзка с поръчката”, т. ІІІ.2.3) “Технически възможности” от 

Обявлението за поръчка “Списък на материалната база, която ще бъде използвана от 

участника за срока на договора” (посочва се точното й местонахождение), включително и на 

обекти тип „кухня - майка”, с които разполага участникът,  придружени от удостоверение за 

регистрация на обект за приготвяне на готова храна (обект тип - кухня – майка; кетъринг), 

издадено  от Областна дирекция по безопасност на храните или РЗИ - копие, заверено от 
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участника. Съгласно т. 8.10.2.4. от раздел VII “Условия за подготовка на офертата” на 

документацията за обществената поръчка “Участниците следва да разполагат минимум с два 

обекта за производство на храни, притежаващ удостоверение за регистрация на обект, 

съгласно чл. 12 от Закона за храните, издадено от Българска Агенция за безопасност на 

храните /БАБХ/, РЗИ и/или РВМС и/или други действащи еквивалентни разрешителни с 

възможност за извършване на кетърингови дейности, и съгласно чл. 14 от Закона за храните 

/кухня- майка/, от които минимум един обект с разрешение за производство на „храни със 

специално предназначение, които поради специфичния си състав или начин на производство 

ясно се разграничават от храните за нормална консумация“- болнични, диетични храни”.  

 

Подизпълнителят не е представил Декларация (свободен текст), че разполага с 

медицински специалист и/или технолог, който ще използва при изпълнението на 

обществената поръчка. Съгласно раздел ІІІ “Правна, икономическа, финансова и техническа 

информация”, раздел ІІІ.1) “Условия във връзка с поръчката”, т. ІІІ.2.3) “Технически 

възможности” от Обявлението за поръчка „Участникът представя декларация (свободен 

текст), подписана от представляващия участника, в която се посочва образованието, 

професионалната квалификация и професионалния опит на медицинския специалист и/или 

технолог, който ще използва при изпълнение на поръчката”. Съгласно т. 8.10.2.5. от раздел 

VII “Условия за подготовка на офертата” на документацията за обществената поръчка  

„Участниците следва да разполагат с медицински специалист и/или технолог, които ще 

използва при изпълнението на обществената поръчка”. 

 

Подизпълнителят не е представил валиден сертификат, удостоверяващ съответствието 

на системата за управление на безопасността на храните на кандидата в неговите обекти с ISO 

22000:2005, с обхват приготвяне и доставка на храна. Съгласно раздел ІІІ “Правна, 

икономическа, финансова и техническа информация”, раздел ІІІ.1) “Условия във връзка с 

поръчката”, т. ІІІ.2.3) “Технически възможности” от Обявлението за поръчка „Заверено копие 

на съответния сертификат/доказателства за внедрени еквивалентни мерки. Съгласно т. 

8.10.2.6. от раздел VII “Условия за подготовка на офертата” на документацията за 

обществената поръчка „Валиден сертификат, удостоверяващ съответствието на системата за 

управление на безопасността на храните на кандидата в неговите обекти с ISO 22000:2005, с 

обхват приготвяне и доставка на храна”. 

 

Подизпълнителят не е представил валиден сертификат, удостоверяващ съответствието 

на системата за управление на качеството на кандидата с БДС EN ISO 9001:2008 г., с обхват 

приготвяне и доставка на храна. Съгласно раздел ІІІ “Правна, икономическа, финансова и 

техническа информация”, раздел ІІІ.1) “Условия във връзка с поръчката”, т. ІІІ.2.3) 

“Технически възможности” от Обявлението за поръчка „Заверено копие на съответния 

сертификат/доказателства за внедрени еквивалентни мерки. Съгласно т. 8.10.2.7. от раздел VII 

“Условия за подготовка на офертата” на документацията за обществената поръчка „Валиден 

сертификат, удостоверяващ съответствието на системата за управление на качеството на 

кандидата с БДС EN ISO 9001:2008 г., с обхват приготвяне и доставка на храна”. 

 

Предвид горните констатации и на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, комисията 

указва на участника да представи допълнително за посочения от него подизпълнител 

документи, с които да докаже, че отговаря на изискванията на Възложителя за наличие 

на технически възможности, опит и/или квалификация на участника за изпълнение на 

поръчката, както следва: 

- Да представи “Списък – декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП (Образец № 8), за 

услуги, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, 

заедно с доказателство за извършената услуга”; 
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- Да представи “Списък на транспортните средства, които ще бъдат използвани от 

участника за срока на договора – Образец № 9, придружен с документи (фактури и/или 

договори за покупка и/или договори за лизинг и/или договор за наем и/или извлечение от 

инвентарна книга и/или други еквивалентни документи), доказващи собствеността или 

ползването им, както и Удостоверения за регистрация на транспортните средства, 

издадено от ОДБХ (или други валидни удостоверения за регистрация на транспортните 

средства, издадени от РВМС, РИОКОЗ/РЗИ).; 

 - Да представи “Списък на материалната база, която ще бъде използвана от 

участника за срока на договора” - Образец № 10 (посочва се точното й местонахождение), 

включително и на обекти тип „кухня - майка“, с които разполага участникът,  придружени 

от удостоверение за регистрация на обект за приготвяне на готова храна (обект тип - 

кухня – майка; кетъринг), издадено  от Областна дирекция по безопасност на храните или 

РЗИ - копие, заверено от участника”; 

- Да представи „Декларация (свободен текст), подписана от представляващия 

участника, в която се посочва образованието, професионалната квалификация и 

професионалния опит на медицинския специалист и/или технолог, който ще използва при 

изпълнение на поръчката” 

- Да представи „Заверено копие на валиден сертификат, удостоверяващ 

съответствието на системата за управление на безопасността на храните на кандидата в 

неговите обекти с ISO 22000:2005, с обхват приготвяне и доставка на храна” 

- Да представи „Заверено копие на валиден сертификат, удостоверяващ 

съответствието на системата за управление на качеството на кандидата с БДС EN ISO 

9001:2008 г., с обхват приготвяне и доставка на храна.”  

 

 

3. Комисията пристъпи към разглеждане на Плик № 1 „Документи за подбор” на оферта с 

рег. № 8925/13.10.2014  г. в 16,23 ч. от „П. Дусман” ЕООД и установи следното: 

 

 В офертата на участника са представени всички изискуеми документи от одобрената 

документация от Възложителя и от Обявлението за провеждане на поръчката.   

 

 Изисканите в настоящия протокол документи следва да се представят в срок 5 

(пет) работни дни от получаването му, с придружително писмо заведено в деловодството 

на ИА “Военни клубови и военно-почивно дело” – гр. София, бул. “Цар Освободител” № 

7. 

 

 Комисията проведе 2 /две/ заседания по разглеждане на документите на участниците, 

представени в плик № 1 с надпис “Документи за подбор” и състави настоящия протокол.  

 

Протоколът се изготви и се подписа в един оригинален екземпляр.  

 

Председател:   Маргарита Маринова /п/ 

   Членове:          Ралица Тодорова /п/ 

    Даниела Котева /п/ 

    Диана Стоянова /п/ 

       Сребрина Данова /п/ 

 


