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Р Е Ш Е Н И Е 
 

НА 

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 

“ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” 
 

20.06.2017 г.                                    № 8064           гр. София 
 

 

Съдържание:  За класиране на участниците и определяне на изпълнител на 

обществена поръчка с предмет: “Приготвяне и доставяне на 

готова храна за ежедневно хранене на възрастни хора в Дом за 

пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди –                        

с. Орешак, община Троян”. 

 

 

На основание чл. 108, т. 1 от ЗОП и отразени резултати в Протокол изх.                

№ 7330/06.06.2017 г., Протокол изх. № 7622/12.06.2017 г. и утвърден Доклад с 

изх. № 7905/16.06.2017 г. на комисия, назначена със Заповед № 517/31.05.2017 г. 

на изпълнителния директор на ИА „Военни клубове и военно - почивно дело”, за 

подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти 

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

“Приготвяне и доставяне на готова храна за ежедневно хранене на 

възрастни хора в Дом за пенсионирани военнослужещи, ветерани и 

военноинвалиди – с. Орешак, община Троян”, открита с Решение № 

5532/25.04.2017 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 

Агенцията по обществени поръчки с № 00515-2017-0007, 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

 І. Класираният участник, както следва:  
 

Първо място: „МАСТЪР-ПИК“ ЕАД, гр. София, ЕИК 204427425, със 

следните предложени цени за изпълнение на поръчката: 

- цена за един човек за един храноден – 6,00 (шест) лева без ДДС, 

съответно 7,20 (седем и 0,20) лева с ДДС. 

- цена за един човек за един храноден с включен празничен обяд – 6,83 

(шест и 0,83) лева без ДДС, съответно 8,20 (осем и 0,20) лева с ДДС.      

 

ІІ. Участникът, класиран на първо място за изпълнител на 

обществената поръчка: 

Първо място: „МАСТЪР-ПИК“ ЕАД, гр. София, ЕИК 204427425, със 

следните предложени цени за изпълнение на поръчката: 
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цена за един човек за един храноден – 6,00 (шест) лева без ДДС, съответно 

7,20 (седем и 0,20) лева с ДДС. 

- цена за един човек за един храноден с включен празничен обяд – 6,83 

(шест и 0,83) лева без ДДС, съответно 8,20 (осем и 0,20) лева с ДДС.      

 

III. Отстраненият участник, както следва: 
„Н. ЛАЗАРОВ” ЕООД, гр. Севлиево, ЕИК 201026480. 

Мотиви за отстраняване:   

В протокол с изх. № 7330/06.06.2017 г., комисията е констатирала, че в 

част IV „Критерии за подбор“, б. „Г“ от представеният от участника Единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), не е даден отговор на 

въпроса, „Икономическият onepamop ще може ли да nредстави сертификати, 

изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият onepamop 

отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за 

достъпност за хора с увреждания“. 

Съгласно раздел III.1.3, т.4 от обявлението за поръчката, участниците 

следва да прилагат система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или 

еквивалентна с обхват, приложим към предмета на обществената поръчка, като 

при подаване на офертата, участниците декларират съответствието с този 

критерий за подбор, само като попълват съответния раздел в ЕЕДОП. 

Във връзка с изложеното, в деня на публикуването му в профила на 

купувача  - 06.06.2017 г., Протокол с изх. № 7330/06.06.2017 г. на комисията е 

изпратен на участника, като същият е уведомен, че може да представи нов 

ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 

информация, включително и заверено копие на валиден сертификат за внедрена 

система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или еквивалентен с 

обхват, приложим към предмета на обществената поръчка.  

В Протокол с изх. № 7622/12.06.2017 г. от работата на комисията е 

посочено, че с опаковка вх. № 6472/08.06.2017 г., участникът „Н. ЛАЗАРОВ“ 

ЕООД е представил следните допълнителни документи: 

- челна страница от НАССР план за производство и търговия с ястия – 

заверено копие; 

- съдържание на система за безопастност на храните - заверено копие; 

- процедура за кетъринг услуги на участника - заверено копие; 

- сертификат № ВО/0134-2013/006 от 28.01.2013 г. на д-р Албена Тапова - 

заверено копие; 

- сертификат № ICS/43/9197 – непреведен на български език, заверено 

копие; 

- опис на представените документи. 

В описа, участникът е посочил, че представя допълнение към ЕЕДОП. 

Комисията е установила, че в съдържанието на опаковка с вх. № 6472/ 

08.06.2017 г. няма наличие на подобен документ, а има наличие на два броя 
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сертификати – този на д-р Албена Тапова и непреведеният на български език 

сертификат № ICS/43/9197.  

Съгласно раздел IV „Език на документите, необходими за участие в 

откритата процедура“ от документацията е посочено, че „ .... всички 

документи, подготвени от участниците в откритата процедура и цялата 

кореспонденция между тях и Възложителя, следва да бъдат на български език. 

Документи, чийто оригинал е на чужд език, се представят и в точен превод на 

български език, за верността на който отговаря участникът“. В тази връзка 

представеното от участника непреведено на български език заверено копие на 

сертификат № ICS/43/9197 не е разглеждано от страна на комисията.  

Предвид гореизложеното, с представените допълнителни документи, 

участникът „Н. Лазаров“ ЕООД не доказва съответствие с поставения от 

възложителя критерий за подбор, посочен в раздел III.1.3, т.4 от обявлението за 

поръчката, за прилагане на система за управление на качеството EN ISO 

9001:2008 или еквивалентна с обхват, приложим към предмета на обществената 

поръчка. 

Предвид изложеното и на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, комисията е 

предложила участникът да бъде отстранен от участие в процедурата. 

 

ІV. Настоящото решение да се изпрати на участниците в 3 (три) дневен 

срок от издаването му и в същия ден да се публикува заедно с протокола и 

доклада на комисията в профила на купувача на URL адрес: 

http://www.militaryclubs.bg/node/853. 

V. На основание чл. 196, ал. 3 и чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП настоящото 

решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 

10-дневен срок от получаване му.  
 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 

“ВОЕННИ КЛУБОВЕ И  

ВОЕННО - ПОЧИВНО ДЕЛО”: 

                        

              /п/     

   

  ВАЛЕРИ КРЪСТАНОВ СТОЯНОВ  


