
СТОЛИЧНА ОБЩИНА 
РАЙОН „МЛАДОСТ“ 

Обществена поръчка, възлагана чрез Публично състезание по реда и условията на Глава двадесет и пета от 
ЗОП, с предмет: „Доставка на хранителни продукти за Детската кухня и транспортиране на приготвената храна до 

пунктовете ѝ на територията на Район Младост - СО“ 
 

 

 

П Р О Т О К О Л   №2 
 

отразяващ работата на Комисията, назначена за провеждане на процедура Публично 
състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на 
хранителни продукти за Детската кухня и транспортиране на приготвената храна до 

пунктовете ѝ на територията на Район Младост - СО“, открита с Решение № РМЛ19-ДИ05-
220/20.05.2019 г. на ВрИД Кмет на Район Младост - СО 

 
 

Днес, 11.07.2019 г. в заседателната зала, находяща се в административната сграда на 
Район Младост, в гр. София, ул. „Свето Преображение“ № 1 се проведе заседание на 
Комисията, назначена със Заповед № РМЛ19-РД92-17/11.06.2019 г. на ВрИД Кмет на Район 
Младост със задача да извърши преглед, оценка и класиране на офертите, депозирани за 
участие в процедура Публично състезание по реда и при условията на Глава 25та от Закона 
за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: „Доставка на хранителни продукти за 
Детската кухня и транспортиране на приготвената храна до пунктовете ѝ на 
територията на Район Младост - СО“, открита с Решение № РМЛ19-ДИ05-
220/20.05.2019 г. на Възложителя. 

 
Комисията, определена с цитираната Заповед на Възложителя заседава в следния 

състав: 
 

Председател: ланш. арх. Мария Грозева – Заместник – кмет на Район Младост - СО 
 

Членове:  
1. Кристина Гергинова – Началник отдел „ПОЧР“ в администрацията на Район 

Младост - СО; 

2. Албена Цанова – Началник отдел „ФСДЧР“ в администрацията на Район Младост 
- СО; 

3. Ваня Дилкова  – Главен счетоводител на Район Младост-СО; 

4. Мария Недялкова – външен експерт, правоспособен юрист. 
 
Всички горепосочени редовни членове на Комисията присъстват на провежданото 

нейно закрито заседание, което обстоятелство предпоставя наличието на кворум и 
мнозинство за приемане на валидни решения от страна на помощния орган на Възложителя. 

След така направената констатация, досежно пълнотата на състава на настоящия 
помощен орган, важима за спазване на процедурния ред по законосъобразно провеждане на 
процедурата, Председателят на Комисията откри заседанието в 10:30 часа, като запозна 
членовете ѝ със следните обстоятелства: 

 

I. В рамките на законоустановения в чл. 54, ал. 9 от ППЗОП срок, ясно посочен и от 
Комисията в заключителната част на съставения от нея Протокол №1 от 11.06.2019 г. и 
обективиращ констатациите на помощния орган досежно съответствието на документите по 
чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, съдържащи се в офертите, подадени за участие в процедурата, с 
изискванията за лично състояние на Участниците и критериите за подбор, утвърдени от 
Възложителя за целите на настоящето възлагане, в Деловодството на Район Младост - СО 
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са постъпили допълнителни документи към офертите, подадени за участие в 
процедурата и от двамата Участници, спрямо информацията, отразена в ЕЕДОП-ите от 
чиито оферти Комисията е констатирала пропуски и/или несъответствия и съответно е дала 
указания за тяхното отстраняване/коригиране, последователно изброени по реда на 
първоначалното им постъпване, както следва: 

 

№ УЧАСТНИК 
Вх. №, дата и час на подавана на 

допълнително представените 
документи 

1. 
ЕТ „МАКЕДОНИЯ – ИВАН ДАНЬОВСКИ“ 
 Гр. София, Район „Овча купел“, ж. к. „Овча 

купел – 1“, ул. „Лиляче“ №19 

 
№РМЛ19-ДИ05-221-[6] от 

02.07.2019 г., подадени в 13:51 ч. 
 

2. 
„АЛЛУР“ ООД  

Гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 
№4-8, Борса „Къра“, склад №16 

 
№ РМЛ19-ТД26-1064-[1] от 

27.06.2019 г., подадени в 9:11 ч. 
 

 

След установяването, че и двамата Участници, на които настоящият помощен орган, 
целейки законосъобразно провеждане на процедурата изиска по реда и при условията на чл. 
54, ал. 8 от ППЗОП да представят коригирани, нови ЕЕДОП-и, респ. допълнителни 
документи за доказване достоверността на определени факти и обстоятелства, декларирани 
от Икономическите оператори (правно основание за което дава разпоредбата на чл. 67, ал. 5 
от ЗОП), са депозирали същите в указания им вид и начин на представяне, Комисията, на 
основание и в изпълнение на чл. 54, ал. 12 от ППЗОП пристъпи към тяхното разглеждане и 
последваща преценка по същество, досежно съответствието им с изискванията, одобрени от 
Възложителя към личното състояние и критериите за подбор, анализирайки ги по-долу в 
настоящия Протокол, по реда на първоначалното подаване на офертите, а именно: 

 
 
1. ЕТ „МАКЕДОНИЯ – ИВАН ДАНЬОВСКИ“ - представил допълнителни 

документи, с вх. № РМЛ19-ДИ05-221-[6] от 02.07.2019 г. към първоначалната си 
оферта, заведена с вх. № РМЛ19-ТД26-1063 от 10.06.2019 г. 

 
Изпълнявайки указанията на Комисията, разписани по отношение на 

изискваните му допълнителни данни и информация, в съставения от нея Протокол 
№1/11.06.2019 г., Участникът е представил: 

 
1. Придружително писмо, обективиращо направеното от Едноличния търговец 

изброяване на отделните видове документи, съставляващи в тяхната съвкупност 
съдържанието на депозирания от него допълнителен пакет към първоначално 
представената негова оферта за участие в процедурата, а именно:  

 
2. Нов Единен Европейски документ за обществени поръчки, попълнен посредством 

използване на информационна система еЕЕДОП, цифрово подписан и представен 
електронно, в нередактируем формат. 

Документът е представен и на хартиен носител, подписан и подпечатан на всяка 
страница, като на последната от тях е видна сигнатура, удостоверяваща подписването на 
документа с квалифициран електронен подпис от задълженото за това лице по чл. 54, ал. 2 
от ЗОП. 

След извършен задълбочен и детайлен анализ на данните, декларирани в 
обсъждания ЕЕДОП, Комисията намира, че всички установени от нея и отразени в 
Протокол №1 липси или непълноти в информацията и/или несъответствия с 
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критериите за подбор в първоначално представения от Икономическия оператор 
ЕЕДОП, са отстранени, респ. коригирани.  

Основание за така изведените от него заключения, настоящият помощен орган 
намира в следните допълнителни данни и информация, предоставени от Участника: 

(1) В относимото поле първо на Част IV „Критерии за подбор“, Раздел В 
„Технически и професионални способности“ от представения нов ЕЕДОП, Едноличният 
търговец е декларирал разполагаемост със склад за търговия на едро с храни, като е 
направил подробно описание на Удостоверението, с което въпросният обект е регистриран 
от ОДБХ - гр. София, посочвайки неговия регистрационен номер, предметен обхват и 
конкретизация на валидността му, а именно: безсрочна. Индивидуализирани са също 
така и местонахождението на складовото помещение и правното основание за ползването 
му от Икономическия оператор. 

 

(2) Съобразявайки и спазвайки дадените му от Комисията указания, във визираното 
и в предходната точка поле на Част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и 
професионални способности“ от обсъждания понастоящем новопредставен ЕЕДОП, 
едновременно с което, целейки доказване на съответствие с едно от минималните 
изисквания, одобрено с критерия за технически и професионални способности, 
обективирано в текста на Раздел III.1.3., т. 3 от Обявлението за поръчка, идентично 
разписано и в т. 5.3. на Раздел III от Указанията за участие в процедурата, Участникът е 
направил детайлно представяне на 4 (четири) броя транспортни средства, с които 
предвижда да изпълнява дейностите, предмет на възлагане, посочвайки в допълнение към 
информацията за вида, марката, модела, регистрационните им номера, съответното за всяко 
от тях Удостоверение за регистрация за доставка на продукти от животински произход, 
издадено по реда на чл. 246, ал. 4 от ЗВМД и относимите за всяко отделно превозно 
средство данни за категорията и технически допустимата му максимална маса. 

 
3. Като част от пакета допълнителни документи, представени за конкретизиране, 

допълване или доказване на данните и информацията в депозирания от него ЕЕДОП, са 
приложени и следните документи, преценени от Икономическия оператор като необходими 
и относими за доказване на отделни, декларирани от него факти и обстоятелства, а именно: 

 
3.1. Заверено копие на Удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро с 

храни №38312, издадено на 29.08.2016 г. от Директора на ОДБХ-София град на основание 
чл. 12, ал. 2, ал. 9 и ал. 10 от Закона за храните. В текста на разглеждания документ се 
съдържа посочване на: адреса на обекта, неговото предназначение, неговия 
собственик/ползвател (в настоящия случай – ЕТ „Македония – Иван Даньовски“) и групите 
храни, които могат да се предлагат в регистрирания обект. 

3.2. Заверено копие на договор за наем на недвижим имот, носещ дата 01.07.2016 г. 
по силата на който на ЕТ „Македония – Иван Даньовски“ е предоставен за временно 
възмездно ползване недвижим имот, с предназначение склад, който имот е ситуиран на 
адреса, описан в разгледаното в предходната точка Удостоверение. 

3.3. Заверени копия на 4 (четири) броя свидетелства за регистрация на транспортни 
средства (Част I), придружени със съответното за всяко отделно превозно средство 
Удостоверение за регистрация, издадено на основание чл. 246, ал. 4 от ЗВМД за превозване 
на конкретно посочени в съответния документ суровини и храни. 

 
*********************************************************************** 
 

С оглед установеното и на основание направения от нея анализ на разгледаните 
данни и информация, отразени от Икономическия оператор в новопредставения от 
него ЕЕДОП, както и на приложените в допълнение документи, с които се прави 
удостоверяване на верността на декларираните от Участника обстоятелства, 
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относими към комплектността и пълнотата на съдържанието на офертата, в 
частта ѝ, включваща обстоятелствата, доказващи изпълнението на изискванията 
към личното състояние и съответствие с всички, одобрени от Възложителя за 
целите на настоящата процедура критерии за подбор, Комисията намира, че в 
представения от ЕТ „Македония – Иван Даньовски“ нов Единен европейски документ 
за обществени поръчки няма липса и/или непълнота и/или несъответствие на 
вписаните данни и информация, нито нередовности или фактически грешки и/или 
несъответствия с поставените от Възложителя изисквания към личното състояние, 
критериите за подбор или други негови изисквания за участие в процедурата. 

 

 
 
2. „АЛЛУР“ ООД - подал първоначална оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-1064 от 

10.06.2019 г. и допълнителни документи към нея с вх. № РМЛ19-ТД26-1064-[1] от 
27.06.2019 г. 

 

Предвид установените липси и непълноти в информацията, отразена в ЕЕДОП 
от офертата на Икономическия оператор, както и несъответствия с поставените 
от Възложителя изисквания към личното състояние, едновременно и съобразно 
указанията на Комисията, отразени в съставения от нея Протокол №1, Участникът 
е представил следните документи: 

 
1. Придружително писмо, обективиращо направеното от Дружеството посочване на 

представяне на нов ЕЕДОП, съобразен с отделните изисквания на Комисията, отразени в 
предходния неин Протокол, ведно с изразяваното от него мнение, че следва да бъде 
допуснат до последващо участие в процедурата. 

 

2. Нов Единен европейски документ за обществени поръчки, попълнен по 
утвърдения от Възложителя образец №1, цифрово подписан от задълженото за това лице по 
смисъла на чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП и представен в 
нередактируем формат. 

Извършените от Комисията на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП преглед и анализ 
на фактите и обстоятелствата, отразени в представения от Участника нов, коригиран  
ЕЕДОП обосновават следното нейно заключение: 

Коректно и точно изпълнявайки дадените му от Комисията в Протокол №1 от 
11.06.2019 г. ясни указания, едновременно с което, отговаряйки на всички условия към 
личното състояние - както нормативно установените в чл. 54, ал. 1 и чл. 107, т. 4 от 
ЗОП, така и на тези, утвърдени от Възложителя, Участникът е представил нов 
ЕЕДОП, в който са отстранени всички пропуски, установени от Комисията при прегледа 
на първоначално представената от него аналогична декларация, а именно: 

 

(1) В първото (сиво) поле на Част I, абзац последен на новопредставения ЕЕДОП, 
Икономическият оператор е направил ясна индивидуализация на провежданата обществена 
поръчка, вписвайки следната информация: „Обществената поръчка „Доставка на 
хранителни продукти за Детската кухня и транспортиране на приготвената храна до 
пунктовете ѝ на територията на Район Младост - СО“ е публикувана под номер 01264-
2019-0001 в Регистъра на ОП, а обявлението за обществената поръчка е заведено под № 
1264-2019-0001/20.05.2019г., като информацията за това е достъпна на 
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=912441&mode=view“. 

 

(2) В относимото трето поле на Част III, Раздел В „Основания, свързани с 
несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“ на обсъждания 
ЕЕДОП са обективирани отделни и самостоятелни волеизявления, съобразно които спрямо 
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Дружеството не е налице нито едно от обстоятелствата, предпоставящи отстраняване от 
участие в процедурата. 

В допълнение е вписана и декларация, имаща следното съдържание: 

„За икономическият оператор не са налице никое от обстоятелствата по чл. 55, 
ал. 1 от ЗОП, а именно:  

1. Икономическият оператор не е обявен в несъстоятелност, не е в производство 
по несъстоятелност, не е в процедура по ликвидация, не е сключил извънсъдебно 
споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, не е 
преустановил дейността си;  

2. Икономическият оператор не е лишен е от правото да упражнява определена 
професия или дейност;  

3. Икономическият оператор не е сключил споразумение с други лица с цел 
нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен 
орган;  

4. Не е доказано, че икономическият оператор е виновен за неизпълнение на договор 
за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело 
до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други 
подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 
на сто от стойността или обема на договора;  

5. Икономическият оператор не се опитал да: а) повлияе на вземането на решение 
от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, 
включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или б) получи 
информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за 
възлагане на обществена поръчка“.  

В заключение е направена препратка към публично оповестената информация по 
партидата на Дружеството в ТРРЮЛНЦ. 

 

 (3) Съобразявайки указанията на настоящия помощен орган, рефериращи към 
пълнотата на декларираните данни и информация и коректността на попълване на ЕЕДОП, 
в последното поле на Раздел В „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на 
интереси или професионално нарушение“ от Част III на обсъждания негов нов ЕЕДОП, 
Участникът е декларирал следното: 

„а) Икономическият оператор може да потвърди, че не е виновен за подаване на 
неверни данни при предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса 
на основания за изключване или за изпълнението на критериите за подбор;  

б) Икономическият оператор може да потвърди, че не е укрил такава информация;  

в) Икономическият оператор може да потвърди, че може без забавяне да 
предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или 
възложителя; и  

г) Икономическият оператор може да потвърди, че не се е опитал да упражни 
непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или 
възложителя, да получи поверителна информация, която може да му даде неоправдани 
предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави поради 
небрежност подвеждаща информация, която може да окаже съществено влияние върху 
решенията по отношение на изключването, подбора или възлагането“. 

Едновременно е вписал и следната, декларативно представена информация: 

„За икономическият оператор не са налице никое от обстоятелствата по чл. 55, 
ал. 1, т. 5 от ЗОП, а именно: икономическият оператор не се опитал да: а) повлияе на 
вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора 
или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща 
информация, или б) получи информация, която може да му даде неоснователно 
предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка  
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(4) Спазвайки и отговаряйки в максимална степен на изискванията, одобрени за 
целите на настоящето възлагане в Раздел III, т. 2.1.1.1., т. 2.1.2.4., т. 2.4.5., т. 2.5.1. и т. 2.5.2. 
от Указанията за участие в процедурата, в първото поле на Част III, Раздел „Г“ на 
представения от Дружеството нов ЕЕДОП е обективирано волеизявление, че спрямо 
Икономическия оператор, представляващото го лице и всеки отделен от съдружниците в 
„Аллур“ ООД не са налице едно или повече от основанията за отстраняване, следващи на 
основание императивните разпоредби на чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП; чл. 107, т. 4, във 
връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП и на чл. 107, т. 1, предл. второ от ЗОП, във връзка с чл. 3, т. 8 
от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ. 

 
*********************************************************************** 
 

Основавайки се на така извършените от нея на основание чл. 54, ал. 12 от 
ППЗОП преглед и анализ на фактите и обстоятелствата, отразени в гореобсъдения 
нов ЕЕДОП, представен допълнително от Участника, Комисията обосновава 
следното заключение: 

На основание формираните по-горе изводи за съответствие на 
новопредставените от Участника данни и информация с изискванията на ЗОП и 
условията за участие, утвърдени от Възложителя за целите на настоящата 
процедура, касаещи комплектността и пълнотата на съдържанието на офертата, 
както и обстоятелствата, доказващи изпълнението на изискванията за лично 
състояние и критериите за подбор, Комисията намира, че в представената от 
„Аллур“ ООД оферта, няма липси, непълноти или несъответствие на информацията, 
нито пък нередовност или фактически грешки в нея, нито несъответствие с 
поставените от Възложителя условия за допустимост, утвърдените критерии за 
подбор, или други негови изисквания за участие в процедурата. 

 
 
II. Въз основа на направените по-горе констатации и обоснованите от нея в 

настоящия и в предходносъставения Протокол №1 от 11.06.2019 г. изводи по отношение 
съответствието на представените от Участниците документи, относими към личното 
състояние и критериите за подбор, утвърдени от Възложителя за целите на настоящата 
процедура в Обявлението и в Документацията за участие, Комисията прие за установено 
следното: 

1. ЕТ „МАКЕДОНИЯ – ИВАН ДАНЬОВСКИ“ - отговаря на одобрените от 
Възложителя изисквания към личното състояние, както и на утвърдените за целите на 
настоящето възлагане минимални изисквания, касаещи икономическото и финансово 
състояние, както и техническите и професионални способности за изпълнение на 
дейностите от предмета на възлагане като критерии за подбор и допустимост в настоящата 
процедура, с оглед което Комисията допуска офертата на този Участник за разглеждане по 
същество. 

2. „АЛЛУР“ ООД - отговаря на одобрените от Възложителя изисквания към 
личното състояние, както и на утвърдените за целите на настоящето възлагане минимални 
изисквания, касаещи икономическото и финансово състояние, както и техническите и 
професионални способности за изпълнение на дейностите от предмета на възлагане като 
критерии за подбор и допустимост в настоящата процедура, с оглед което Комисията 
допуска офертата на този Участник за разглеждане по същество. 

 
*********************************************************************** 
 
III. Основавайки се на така направените от нея изводи, отчитайки и вземайки 

предвид и конкретните установявания и заключения, инкорпорирани в относимите към 
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всеки отделен Участник текстове в настоящия и съставения от нея предходен Протокол №1 
от 11.06.2019 г., Комисията: 

 

 Допуска до разглеждане Техническите предложения и на двамата Участници, 
депозирали оферти за участие в процедурата, а именно:  

 

1. ЕТ „МАКЕДОНИЯ – ИВАН ДАНЬОВСКИ“ и 

2. „АЛЛУР“ ООД. 
 
 

 

КОМИСИЯ: 

 
Председател: ланш. арх. Мария Грозева - ....................................................... 

         (п)  
       заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

 

 

Членове:       
 

1. Кристина Гергинова - ......................................................; 
      (п)  
    заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

2. Албена Цанова – ...............................................; 
      (п)  
    заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

3. Ваня Дилкова  – ..............................................; 
      (п)  
    заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

4. Мария Недялкова – ........................................................; 
      (п)  
    заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 


