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ПРОТОКОЛ №2
от проведено закрито заседание за разглеждане на допълнителните документите, съобразно
разпоредбите на чл. 54, ал.12 от ППЗОП, подадени от участниците в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка по реда на ЗОП, с предмет: „Периодична доставка на хранителни продукти

за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски”“ по 10 обособени позиции: Обособена позиция
№1: „Доставка на хляб и хлебни изделия”,
Обособена позиция № 2: „Доставка на мляко и млечни продукти”,
Обособена позиция № 3: „Доставка на месо и продукти от месо”,
Обособена позиция № 4: „Доставка на риба”,
Обособена позиция № 5: „Доставка на пилета и продукти от пилешко месо”,
Обособена позиция № 6: „Доставка на тестени и сладкарски изделия”,
Обособена позиция № 7: „Доставка на зеленчукови и плодови консерви”,
Обособена позиция № 8: „Доставка на пресни плодове и зеленчуци”,
Обособена позиция № 9: „Доставка на други храни”,
Обособена позиция № 10: „Доставка на напитки”
Днес, 27.01.2020 г., в Стая № 20, находяща се в административната сграда на Ректората
на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, в гр. София, бул. “Цар Освободител” № 15,
се проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед № РД 40–247/18.12.2019 г. на
Възложителя, за провеждане на открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки
(ЗОП), с предмет: „Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на СУ „Св.
Климент Охридски”“ по 10 обособени позиции, открита с Решение РД 40-217/12.11.2019 г.,
с уникален номер на поръчката в РОП: 00640-2019-0038.
Комисията, определена с цитираната Заповед на Възложителя, заседава в следния състав:
Председател: Петър Станулов – Началник отдел „Обществени поръчки“
Членове:
1.
адвокат Изабела Маринова;
2.
Ваня Игнатова - Началник отдел „Имоти“;
3.
Николина Вълканова - юрисконсулт в отдел „Обществени поръчки“;
4.
Гергана Върлева - управител на кафе „Ректорат“;
Предвид обстоятелството, че всички членове на комисията са налице, има кворум и
мнозинство за приемане на валидни решения, не се налага определяне и встъпване на резервен
член. След извършване на гореописаните процедурни действия, Комисията пристъпи към
работа:
Членовете на комисията констатираха, че в рамките на указания на участниците срок за
представяне на документи - попълнен коректно ЕЕДОП, разписан в Протокол № 1 от 10.01.2020 г.,
такива се представени от:
№
УЧАСТНИК
ОП №
Вх. №, дата на подаване
1.
2.

„НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД
„МИРА ФУУД“ ЕООД

2, 5, 6, 7, 8, 9 и 10
1

72-00-97 / 15.01.2020 г.
72-00-100 / 15.01.2020 г.
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3.

“ЕЛИАЗ” ООД

1

72-00-107 / 16.01.2020 г.

След установяването, че всички Участници са депозирали допълнително изискания от всеки
един от тях нов ЕЕДОП, в указания вид и начин на представяне, Комисията, на основание и в
изпълнение на чл. 54, ал. 12 от ППЗОП пристъпи към разглеждане на допълнително представените
документи, по обособени позиции и реда на подаването им, а именно:
ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: „ДОСТАВКА НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ”
1. „МИРА ФУУД“ ЕООД - допълнителни документи с вх. № 72-00-100/15.01.2020 г.:
По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от „МИРА
ФУУД“ ЕООД, Комисията констатира следното:
В отговор на дадените му от Комисията указания, подробно разписани от нея в Протокол № 1
от 10.01.2020 г., Участникът е представил следните документи:
- ЕЕДОП – 1бр. по обособена позиция №1, на оптичен носител
Участникът е представил коректно подписан Единен европейски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП) с електронен подпис на задълженото лице г-н Станислав Николов, в
качеството му на управител, в съответствие с изискванията на ЗОП и условията на
документацията за участие на възложителя.
В част IV „Критерии за подбор”, раздел А „Годност” Вписване в съответен
професионален регистър в ЕЕДОП-а си, Участникът е посочил информация, че разполага с обект
регистриран по реда на чл. 12 от Закона за храните и притежава безсрочно удостоверение за
вписване в списъка на наемателите — търговци на храни за склад на едно за търговия на едро с
храни от животински и неживотински произход издаден от Българска агенция по безопасност на
храните (БАБХ), ОДБХ – Пловдив и е посочил групите храни, за които е издадено
удостоверението за регистрация. Обхвата на удостоверението за регистрация включва
съответната група храни от предмета на поръчката по обособена позиция №1.
В част ІV, раздел Г, поле: „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично
управление“ на ЕЕДОП, следва да се декларира, че участникът има внедрени системи за
управление на качеството:
- EN ISO 9001:2008/EN ISO 9001:2015 „Системи за управление на качеството” или
еквивалент,
- EN ISO 14001:2004/EN ISO 14001:2015 „Системи за управление на околната среда” или
еквивалент.
- БДС EN ISO 22000:2006/БДС EN ISO 22000:2018 „Системи за управление на
безопасността на храните” или еквивалент.
Участникът е декларирал наличието на ISO 9001:2015, ISO 22000:2005
№ CN/16358IFS и ISO 14001:2015 № CN/16358IE, с обхват съответстващ на сферата, попадаща в
обхвата на поръчката доставка на хранителни продукти и с предмета на обособената позиция, за
която участва.
Комисията направи проверка в официалният сайт на БИС, като констатира, че
Стандартите ISO 22000 (към който се отнасят стандартите EN ISO 22000:2005, респ. БДС EN ISO
22000:2006, и EN ISO 22000: 2018) дефинират изискванията към системата за управление на
безопасността на храните в хранителната верига, когато дадена организация трябва да
демонстрира своята способност да контролира хранителните опасности, за да гарантира, че всеки
хранителен продукт е безопасен в момента на консумирането му от човека. Стандартите ISO
22000 (респ. EN ISO 22000:2005, БДС EN ISO 22000:2006, БДС EN ISO 22000:2018) изискват
всички опасности, които могат да се очакват в хранителната верига, да се идентифицират и
оценят.
С оглед на горното става ясно, че стандартите ISO 22000, респ. EN ISO 22000:2005, БДС
EN ISO 22000:2006, EN ISO 22000:2018 осигуряват еквивалентни изисквания, тъй като се отнасят
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за един и същ обект, имат един и същ обхват на действие и осигуряват еднакви или
взаимнозаменяеми продукти и процеси и информация съгласно съответния стандарт.
Предвид валидността на стандарт EN ISO 22000:2005, респ. БДС EN ISO 22000:2006 в
тригодишния преходен период за сертифицираните компании, които трябва да преминат към
версия 2018 на стандарта до 19 юни 2021 г., комисията счита, че стандартите EN ISO 22000:2005,
БДС EN ISO 22000:2006 и EN ISO 22000:2018 по еквивалентен начин отговарят на изискванията
за управление безопасността на хранителните продукти.
Комисията не установи несъответствия, липси или непълноти в информацията,
включително нередовност или фактическа грешка, несъответствие с изискванията към личното
състояние или критериите за подбор.
С оглед на посоченото, Комисията счита, че Участникът отговаря на поставените от
Възложителя критерии, не са налице основания за неговото отстраняване на основание чл. 56,
ал. 1 от ППЗОП и допуска „МИРА ФУУД“ ЕООД до разглеждане на техническото му
предложение.
2. “ЕЛИАЗ” ООД - допълнителни документи с вх. № 72-00-107/16.01.2020 г.:
По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от “ЕЛИАЗ”
ООД, Комисията констатира следното:
В отговор на дадените му от Комисията указания, подробно разписани от нея в Протокол № 1
от 10.01.2020 г., Участникът е представил 2 (два) броя еЕЕДОП – по обособена позиция №1,
поотделно подписани от двете задължени лица, съгласно чл. 40 от ППЗОП.
Разгледани по същество, двата електронни документа ЕЕДОП съдържат еднотипна
информация, като единия ЕЕДОП е подписан с електронен подпис на г-жа Маргарита Добрева, а
другия - на г-н Димитър Добрев.
Конкретните указания на комисията в цитирания протокол от работата й, са насочени
към съдържанието на част ІV, раздел Г, поле: „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти
за екологично управление“ на ЕЕДОП. Участника, в допълнително представените документи е
следвало да декларира, наличието на внедрени системи за управление на качеството:
- EN ISO 9001:2008 / EN ISO 9001:2015 „Системи за управление на качеството” или
еквивалент,
- БДС EN ISO 22000:2006 / БДС EN ISO 22000:2018 „Системи за управление на
безопасността на храните” или еквивалент,
- EN ISO 14001:2004 / EN ISO 14001:2015 „Системи за управление на околната среда” или
еквивалент.
В поле „Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на
качеството“ участникът е декларирал наличието на внедрени в организацията си ISO
22000:2005 и ISO 9001:2015, с обхват съответстващ на сферата, попадаща в обхвата на
поръчката доставка на хранителни продукти и с предмета на обособената позиция, за която
участва.
В поле „Сертификати от независими органи, удостоверяващи системи или стандарти за
екологично управление“ участникът е декларирал наличието на внедрена система за осигуряване
на безопасност на храните HACCP - Международен кодекс за основни практики и принципи на
хигиена на храната CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003.
След извършена служебна проверка от страна на членовете на комисията, същите установиха, че
HACCP е „система за осигуряване на безопасността на храни“, която включва идентифицирането
и наблюдаването на критични точки при производството на храни, в които възможностите за
поява на замърсявания (биологични, физични и химични) са най-големи. НАССР е систематичен
превантивен подход за осигуряване на безопасността на храните, основан на анализ и оценка на
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вероятните физични, химични и биологични опасности и техния контрол по цялата хранителна
верига.
По смисъла на Закон за храните (Допълнителни разпоредби, § 1, т. 56) система за управление
безопасността на храните може да бъде система, която съответства на Кодекс алиментариус и
стандарт БДС ISO 22000. Тоест, когато една организация разработи, внедри, поддържа и/ или
сертифицира система за управление на безопасността на храните удовлетворява нормативно
изискване.
Същевременно, поставеният от Възложителя минимален критерий за технически способности на
участниците и по-точно схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично
управление е наличието на EN ISO 14001:2004/EN ISO 14001:2015 „Системи за управление на
околната среда” или еквивалент. По своята същност ISO 14001 подпомага организациите да
намалят въздействието си върху околната среда вследствие дейността им. Стандартът се прилага
за аспектите на околната среда за дейностите, продуктите и услугите, за които организацията е
определила, че може да контролира или да повлиява, като отчита перспективата на жизнения
цикъл.
След направен подробен анализ и съпоставка между декларираната от участника внедрена
система „HACCP - Международен кодекс за основни практики и принципи на хигиена на храната
CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003“ и критерият на Възложителя за технически способности - EN ISO
14001:2004/EN ISO 14001:2015 „Системи за управление на околната среда”, членовете на
комисията единодушно считат, че цитираните система и стандарт не осигуряват еквивалентни
изисквания, нямат един и същ обхват на действие и не осигуряват взаимнозаменяеми процеси и
информация съгласно изискания стандарт.
С оглед на гореизложените констатации и предвид липсата на декларирана информация
от Участника за наличие на Системи за управление на околната среда EN ISO 14001:2004/EN
ISO 14001:2015 или еквивалент, Комисията счита, че „ЕЛИАЗ“ ООД не отговаря на
поставените от Възложителя критерии за подбор и са налице основания за неговото
отстраняване по обособена позиция №1, съгласно чл. 107, т.1 от ЗОП.
На основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, Комисията не следва да разглежда техническото
предложения на участника.
ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ДОСТАВКА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ”
1. „НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД - допълнителни документи с вх. № 72-00-97/ 15.01.2020 г.:
По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от „НОВЕ
ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, Комисията констатира следното:
В отговор на дадените му от Комисията указания, подробно разписани от нея в Протокол
№ 1 от 10.01.2020 г., Участникът е представил следните документи:
-ЕЕДОП – 1бр. по обособената позиция, на оптичен носител
На Участника са дадени указания за попълнените от него данни в част IV „Критерии за подбор”,
раздел Б, „Икономическо и финансово състояние” - в полето следва да бъде деклариран
конкретен годишен оборот, реализиран в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за
последните три приключили финансови години, по конкретната обособена позиция.
В резултат на тези указания Участникът е декларирал размер на реализиран оборот за годините
2016 г., 2017 г. и 2018 г., в сферата, попадаща в обхвата на поръчката по обособената позиция №
2 , надхвърлящ минималния размер, изискан от Възложителя.
С оглед така направеното установяване, помощният орган на Възложителя, определен
за провеждане на настоящата процедура, приема за безспорно, че Участник „Нове
Инженеринг“ ЕООД е представил ЕЕДОП, отразяващ съответствие с утвърдените от
Възложителя за целите на настоящето възлагане условия към личното състояние, както и с
минималните изисквания за икономически и технически способности, като условия за
допустимост и критерии за подбор. Не са налице основания за неговото отстраняване и
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членовете на комисията единодушно го допускат до разглеждане на техническото му
предложение.
ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5: „ДОСТАВКА НА ПИЛЕТА И ПРОДУКТИ ОТ
ПИЛЕШКО МЕСО”
1. „НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД - допълнителни документи с вх. № 72-00-97/ 15.01.2020 г.:
По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от „НОВЕ
ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, Комисията констатира следното:
В отговор на дадените му от Комисията указания, подробно разписани от нея в Протокол № 1 от
10.01.2020 г., Участникът е представил следните документи:
- ЕЕДОП – 1бр. по обособената позиция, на оптичен носител
На Участника са дадени указания за попълнените от него данни в част IV „Критерии за подбор”,
раздел Б, „Икономическо и финансово състояние” - в полето следва да бъде деклариран
конкретен годишен оборот, реализиран в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за
последните три приключили финансови години, по конкретната обособена позиция.
В резултат на тези указания Участникът е декларирал размер на реализиран оборот за годините
2016 г., 2017 г. и 2018 г., в сферата, попадаща в обхвата на поръчката по обособената позиция №
2 , надхвърлящ минималния размер, изискан от Възложителя.
С оглед така направеното установяване, помощният орган на Възложителя, определен
за провеждане на настоящата процедура, приема за безспорно, че Участник „Нове
Инженеринг“ ЕООД е представил ЕЕДОП, отразяващ съответствие с утвърдените от
Възложителя за целите на настоящето възлагане условия към личното състояние, както и с
минималните изисквания за икономически и технически способности, като условия за
допустимост и критерии за подбор. Не са налице основания за неговото отстраняване и
членовете на комисията единодушно го допускат до разглеждане на техническото му
предложение.
ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6: „ДОСТАВКА НА ТЕСТЕНИ И СЛАДКАРСКИ
ИЗДЕЛИЯ”
1. „НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД - допълнителни документи с вх. № 72-00-97/ 15.01.2020 г.:
По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от „НОВЕ
ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, Комисията констатира следното:
В отговор на дадените му от Комисията указания, подробно разписани от нея в Протокол № 1 от
10.01.2020 г., Участникът е представил следните документи:
- ЕЕДОП – 1бр. по обособената позиция, на оптичен носител
На Участника са дадени указания за попълнените от него данни в част IV „Критерии за подбор”,
раздел Б, „Икономическо и финансово състояние” - в полето следва да бъде деклариран
конкретен годишен оборот, реализиран в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за
последните три приключили финансови години, по конкретната обособена позиция.
В резултат на тези указания Участникът е декларирал размер на реализиран оборот за годините
2016 г., 2017 г. и 2018 г., в сферата, попадаща в обхвата на поръчката по обособената позиция
№ 2 , надхвърлящ минималния размер, изискан от Възложителя.
С оглед така направеното установяване, помощният орган на Възложителя, определен
за провеждане на настоящата процедура, приема за безспорно, че Участник „Нове
Инженеринг“ ЕООД е представил ЕЕДОП, отразяващ съответствие с утвърдените от
Възложителя за целите на настоящето възлагане условия към личното състояние, както и с
минималните изисквания за икономически и технически способности, като условия за
допустимост и критерии за подбор. Не са налице основания за неговото отстраняване и
членовете на комисията единодушно го допускат до разглеждане на техническото му
предложение.
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ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7: „ДОСТАВКА НА ЗЕЛЕНЧУКОВИ И ПЛОДОВИ
КОНСЕРВИ”
1. „НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД - допълнителни документи с вх. № 72-00-97/ 15.01.2020 г.:
По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от „НОВЕ
ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, Комисията констатира следното:
В отговор на дадените му от Комисията указания, подробно разписани от нея в Протокол № 1 от
10.01.2020 г., Участникът е представил следните документи:
- ЕЕДОП – 1бр. по обособената позиция, на оптичен носител
На Участника са дадени указания за попълнените от него данни в част IV „Критерии за подбор”,
раздел Б, „Икономическо и финансово състояние” - в полето следва да бъде деклариран
конкретен годишен оборот, реализиран в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за
последните три приключили финансови години, по конкретната обособена позиция.
В резултат на тези указания Участникът е декларирал размер на реализиран оборот за годините
2016 г., 2017 г. и 2018 г., в сферата, попадаща в обхвата на поръчката по обособената позиция
№ 2, надхвърлящ минималния размер, изискан от Възложителя.
С оглед така направеното установяване, помощният орган на Възложителя, определен
за провеждане на настоящата процедура, приема за безспорно, че Участник „Нове
Инженеринг“ ЕООД е представил ЕЕДОП, отразяващ съответствие с утвърдените от
Възложителя за целите на настоящето възлагане условия към личното състояние, както и с
минималните изисквания за икономически и технически способности, като условия за
допустимост и критерии за подбор. Не са налице основания за неговото отстраняване и
членовете на комисията единодушно го допускат до разглеждане на техническото му
предложение.
ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8: „ДОСТАВКА НА ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И
ЗЕЛЕНЧУЦИ”
1. „НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД - допълнителни документи с вх. № 72-00-97/ 15.01.2020 г.:
По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от „НОВЕ
ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, Комисията констатира следното:
В отговор на дадените му от Комисията указания, подробно разписани от нея в Протокол № 1 от
10.01.2020 г., Участникът е представил следните документи:
- ЕЕДОП – 1бр. по обособената позиция, на оптичен носител
На Участника са дадени указания за попълнените от него данни в част IV „Критерии за подбор”,
раздел Б, „Икономическо и финансово състояние” - в полето следва да бъде деклариран
конкретен годишен оборот, реализиран в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за
последните три приключили финансови години, по конкретната обособена позиция.
В резултат на тези указания Участникът е декларирал размер на реализиран оборот за годините
2016 г., 2017 г. и 2018 г., в сферата, попадаща в обхвата на поръчката по обособената позиция №
2 , надхвърлящ минималния размер, изискан от Възложителя.
С оглед така направеното установяване, помощният орган на Възложителя, определен
за провеждане на настоящата процедура, приема за безспорно, че Участник „Нове
Инженеринг“ ЕООД е представил ЕЕДОП, отразяващ съответствие с утвърдените от
Възложителя за целите на настоящето възлагане условия към личното състояние, както и с
минималните изисквания за икономически и технически способности, като условия за
допустимост и критерии за подбор. Не са налице основания за неговото отстраняване и
членовете на комисията единодушно го допускат до разглеждане на техническото му
предложение.
ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9: „ДОСТАВКА НА ДРУГИ ХРАНИ”
1. „НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД - допълнителни документи с вх. № 72-00-97/ 15.01.2020 г.:
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По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от „НОВЕ
ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, Комисията констатира следното:
В отговор на дадените му от Комисията указания, подробно разписани от нея в Протокол № 1 от
10.01.2020 г., Участникът е представил следните документи:
- ЕЕДОП – 1бр. по обособената позиция, на оптичен носител
На Участника са дадени указания за попълнените от него данни в част IV „Критерии за подбор”,
раздел Б, „Икономическо и финансово състояние” - в полето следва да бъде деклариран
конкретен годишен оборот, реализиран в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за
последните три приключили финансови години, по конкретната обособена позиция. В резултат
на тези указания Участникът е декларирал размер на реализиран оборот за годините 2016 г., 2017
г. и 2018 г., в сферата, попадаща в обхвата на поръчката по обособената позиция № 2 ,
надхвърлящ минималния размер, изискан от Възложителя.
С оглед така направеното установяване, помощният орган на Възложителя, определен
за провеждане на настоящата процедура, приема за безспорно, че Участник „Нове
Инженеринг“ ЕООД е представил ЕЕДОП, отразяващ съответствие с утвърдените от
Възложителя за целите на настоящето възлагане условия към личното състояние, както и с
минималните изисквания за икономически и технически способности, като условия за
допустимост и критерии за подбор. Не са налице основания за неговото отстраняване и
членовете на комисията единодушно го допускат до разглеждане на техническото му
предложение.
ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10: „ДОСТАВКА НА НАПИТКИ”
1. „НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД - допълнителни документи с вх. № 72-00-97/ 15.01.2020 г.:
По отношение пълнотата и редовността на ЕЕДОП, представен от „НОВЕ
ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, Комисията констатира следното:
В отговор на дадените му от Комисията указания, подробно разписани от нея в Протокол № 1 от
10.01.2020 г., Участникът е представил следните документи:
- ЕЕДОП – 1бр. по обособената позиция, на оптичен носител
На Участника са дадени указания за попълнените от него данни в част IV „Критерии за подбор”,
раздел Б, „Икономическо и финансово състояние” - в полето следва да бъде деклариран
конкретен годишен оборот, реализиран в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за
последните три приключили финансови години, по конкретната обособена позиция.
В резултат на тези указания Участникът е декларирал размер на реализиран оборот за годините
2016 г., 2017 г. и 2018 г., в сферата, попадаща в обхвата на поръчката по обособената позиция №
2 , надхвърлящ минималния размер, изискан от Възложителя.
С оглед така направеното установяване, помощният орган на Възложителя, определен
за провеждане на настоящата процедура, приема за безспорно, че Участник „Нове
Инженеринг“ ЕООД е представил ЕЕДОП, отразяващ съответствие с утвърдените от
Възложителя за целите на настоящето възлагане условия към личното състояние, както и с
минималните изисквания за икономически и технически способности, като условия за
допустимост и критерии за подбор. Не са налице основания за неговото отстраняване и
членовете на комисията единодушно го допускат до разглеждане на техническото му
предложение.
***
След като извърши проверка за съответствието на представените във всяка една от офертите
документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор, утвърдени от Възложителя, респ. извърши констатации за пълнотата и редовността на
представените документи за допустимост, съобразно изискванията на Документацията за участие
в процедурата, Комисията предлага на Възложителя:
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ДА СЕ ДОПУСНАТ до разглеждане Техническите предложения, по реда на постъпване
на офертите, на следните участници:

По обособена позиция № 1:
- „МИРА ФУУД“ ЕООД

По обособена позиция № 2:
-„МИРА ФУУД“ ЕООД;
- „НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД;
- “ЕКСПРЕС ФУУД ТРЕЙД” ЕООД

По обособена позиция № 3:
-„МИРА ФУУД“ ЕООД;
- “ЕКСПРЕС ФУУД ТРЕЙД” ЕООД

По обособена позиция № 4:
-„МИРА ФУУД“ ЕООД;
- “ЕКСПРЕС ФУУД ТРЕЙД” ЕООД

По обособена позиция № 5:
-„МИРА ФУУД“ ЕООД;
- „НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД;
- “ЕКСПРЕС ФУУД ТРЕЙД” ЕООД

По обособена позиция № 6:
- „НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД;
- “ЕКСПРЕС ФУУД ТРЕЙД” ЕООД

По обособена позиция № 7:
-„МИРА ФУУД“ ЕООД;
- „НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД;
- “ЕКСПРЕС ФУУД ТРЕЙД” ЕООД

По обособена позиция № 8:
-„МИРА ФУУД“ ЕООД;
- „НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

По обособена позиция № 9:
-„МИРА ФУУД“ ЕООД;
- „НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД;
- “ЕКСПРЕС ФУУД ТРЕЙД” ЕООД

По обособена позиция № 10:
- „НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД
***
На следващо закрито заседание Комисията ще пристъпи към разглеждане на документите,
формиращи Техническите предложения на Участниците, съгласно чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, в
резултат на което следва да установи - дали всички отговарят на условията за пълнота и
окомплектованост, в съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и изискванията
на Възложителя.
След извършване на гореописаните действия, Комисията приключи своята работа на този етап от
процедурата и подписа протокола на 28.01.2020 г., в следния състав:
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КОМИСИЯ:
Председател: Петър Станулов –

…………………………….

Членове:
1.
адвокат Изабела Маринова -

…………………………….

2.

Ваня Игнатова -

…………………………….

3.

Николина Вълканова -

…………………………….

4.

Гергана Върлева -

…………………………….

На основание чл. 37 от ЗОП, личните данни в настоящия протокол са заличени.
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