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Изх. № 7622/12.06.2017 г. 
                         

 

ПРОТОКОЛ 
 

 

За разглеждане на допълнително представените документи относно 

съответствие към лично състояние и критерии за подбор и техническите 

предложения от офертите на участниците 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”. 
 

 

   І. На свое закрито заседание проведено на 12.06.2017 г., определената със 

Заповед № 517/31.05.2017 г. комисия, продължи своята работа и пристъпи към 

разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието 

на участниците в обществената поръчка с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор съгласно определеният от председателя на комисията 

график.  

В определения от комисията срок, допълнителни документи са 

представени от участниците „Н. ЛАЗАРОВ” ЕООД и „МАСТЪР-ПИК” ЕАД. 

Документите са представени в запечатани непрозрачни опаковки, върху които са 

отбелязани поредния номер и датата на получаването. Комисията отвори 

опаковките по реда на тяхното постъпване. 

1. С опаковка вх. № 6472/08.06.2017 г., участника „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 установи, че в съдържанието на опаковка с вх. № 6472/08.06.2017 г. 

няма наличие на подобен документ.  

В описа, участникът е посочил, че представя един брой сертификат – този 

на д-р Албена Тапова.  
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Комисията установи, че в съдържанието на опаковка вх. № 6472/08.06.2017 

г. има наличие на два броя сертификати – този на д-р Албена Тапова и 

непреведения 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 подлежи на разглеждане от страна на комисията.  

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. 

Представените допълнителни документи не дават отговор на поставения в 

част IV „Критерии за подбор“, б. „Г“ от ЕЕДОП въпрос: „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“. С представените документи участникът не декларира 

съответствието с поставения в раздел III.1.3, т. 4 от обявлението за поръчката 

критерий за подбор. 

По този начин за комисията не става ясно дали участникът прилага 

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

обхват, приложим към предмета на обществената поръчка. 

Комисията реши, че по отношение на технически и професионални 

възможности, участникът не отговаря на поставения в раздел III.1.3, т. 4 от 

обявлението за поръчката критерий за подбор.  

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

предлага, участникът „Н. ЛАЗАРОВ“ ЕООД да бъде отстранен от по-

нататъшно участие в процедурата. 

2. С опаковка вх. № 6587/12.06.2017 г., участникът „МАСТЪР-ПИК“ 

ЕАД, е представил следните допълнителни документи: 

- удостоверение № 101/3464/22.02.2017 г. - заверено копие; 

- извадка от регистьра на БАБХ за регистриран обект под номер 11070008. 

Съгласно раздел ІІІ.1.1, т. 1 от обявлението за поръчката, „Участниците 

следва да разполагат с регистриран обект/помещение за производство на 

храни, 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. Поставеното изискване се доказва със заверено 
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копие на удостоверение за регистрация на обект/помещение за производство на 

храни, с който разполага участника, 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“.  

Представените допълнителни документи потвърждават посочената от 

участника в част IV ,,Kpumepuu за подбор“, б. „А“, т. 1 от ЕЕДОП информация, а 

именно, че участникът е вписан в професионален регистър и разполага с 

удостоверение за регистрация на обект за производство на храни № 

101/3464/22.02.2017 г. издадено от Българска агенция по безопастност на 

храните (БАБХ). 

С представените документи участникът доказва съответствие с поставения 

в раздел ІІІ.1.1, т. 1 от обявлението за поръчката критерий за подбор. 

Комисията реши, че по отношение на годност за упражняване на 

професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в 

професионални регистри, участникът отговаря на поставения в раздел ІІІ.1.1, т. 1 

от обявлението за поръчката критерий за подбор.  

Комисията реши, че по отношение на личното състояние и критериите за 

подбор, офертата на участника отговаря на условията на Възложителя. 

ІІ. Комисията, продължи своята работа и пристъпи към разглеждане на 

техническите предложения от офертите на участниците, съгласно определения 

от председателя на комисията график.  

1. Във връзка с установеното, че участникът „Н. ЛАЗАРОВ“ ЕООД не 

отговаря на поставения в раздел III.1.3, т. 4 от обявлението за поръчката 

критерий за подбор и предложението същият да бъде отстранен от по-нататъшно 

участие в процедурата, комисията не разгледа техническото предложение на 

участника.  

2. Комисията лично разгледа техническото предложение на участника 

„МАСТЪР-ПИК“ ЕАД и установи, че същото съответства с предварително 

обявените условия и е изготвено и представено съгласно изискванията на 

Възложителя.  

 

Предвид изложеното, комисията реши ценовото предложение на участника 

„МАСТЪР-ПИК“ ЕАД да се отвори на 15.06.2017 г. (четвъртък) от 9:30 часа, в 

сградата на Централния военен клуб на адрес: гр. София, бул. “Цар 

Освободител” № 7. 

 

Председател: Венцеслав Янков: /п/ 

  

       Членове: 1. Йоана Кирилова: /п/ 

 

                         2. Ружа Савова: /п/ 


