
П Р О Т О К О Л № 2 

Днес 02.11.2015г. в 09: 00 часа в сградата на Община Велико Търново, Комисията по чл. 
68. ал. 1 от ЗОП. назначена със Заповед № РД 22- 1400/01.07.2015г. на Кмета на Община 
Велико Търново, продължи разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие в 
обществена поръчка, чрез провеждане на открита процедура с предмет: „Доставка на 
хранителни продукти за структури, разположени на територията на Община Велико 
Търново, но обособени позинии". с уникален номер 00073-2015-0010 в регистъра на АОП и 
публикувано обявление от дата 29.04.2015 г. с ID 664467 в Регистъра на обществените поръчки 
на АОП. 

КОМИСИЯ в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ганчо Карабаджаков - Заместник-кмет "Култура, образование и социални 
дейности" в Община Велико Търново 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Десислава Йонкова - Директор на дирекция ..Правна" в Община Велико Търново 
2. Пенка Игнатова - Директор на дирекция ..Образование, младежки дейности и спорт" в 
Община Велико Търново 
3. Росица Димитрова - Директор на дирекция ..Социални дейности и здравеопазване" в Община 
Велико Търново 
4. Надя Петрова - Директор на дирекция ОСОП в Община В. Търново 

РЕЗЕРВЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ: Снежана Данева - Иванова - Заместник-кмет ..Икономическо 
развитие" в Община Велико Търново 
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: 
1. Олга Петърчева - Главен юрисконсулт и началник на отдел ПО в Община В. Търново 
2. Даниела Владимирова - Главен юрисконсулт в отдел ПО в Община Велико Търново 
3. Мариана Варнева - Старши юрисконсулт в отдел ПО в Община Велико Търново 
4. Русанка Александрова - Главен юрисконсулт в отдел ПО в Община Велико Търново 
5. Теодора Минкова - Началник на отдел ..Обществени поръчки" в Община Велико Търново 
6. Даниела Данчева - Началник на отдел ..Бюджет" в Община Велико Търново 
7. Светозара Стефанова - Главен експерт в отдел ..Бюджет" в Община Велико Търново 
8. Юлия Ангелова - Главен експерт в дирекция ОМ ДС в Община Велико Търново 
9. Павлинка Калбанова - Главен счетоводител в дирекция ОМДС в Община Велико Търново 
Ю.Теодора Филева - Главен експерт в дирекция ОМДС в Община Велико Търново 
11. Жоро Ковачев - Главен експерт в дирекция СДЗ в Община Велико Търново 
12. д-р Диляна Вачкова-Петрова - Главен експерт в дирекция СДЗ в Община Велико Търново 

Поради отсъствието на Десислава Йонкова - Директор на дирекция ..Правна" в Община Велико 
Търново, в комисията участва Русанка Александрова - Главен юрисконсулт отдел ..Правно 
осигуряване", подписала декларация по чл. 35. ал.З от ЗОП. 

Комисията започна да разглежда и анализира представените оферти. След задълбочено 
запознаване със съдържанието на представените оферти, комисията по изпълнение на чл. 68, ал. 
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7 и 8 от ЗОП започна обсъждане относно наличието на всички изискуеми документи и 
съответствието с критериите за подбор, както и извърши преценка относно съответствието с 
други изисквания на възложителя. 

КОНСТАТАЦИИ ОТНОСНО НАЛИЧИЕТО НА ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ И 
СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ В ПЛИК №1 С 

КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР И С ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

1. Относно оферта с вх. № 5300-3970/29.06.2015г. от 09:44 ч. на участника „МИРА 
ФУУД" ЕООД, с адрес за кореспонденция: 4003, гр. Пловдив, общ. Пловдив, ул. Васил 
Левски №174, телефон: 032/969796; факс: 032/944994; e-mail: mira food@abv.bg, за 
обособени позиции с №№10, 11,12,13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 29, 
30. 31, 32, 33. 34, 35. 36, 37, 38, 39, 40, 41. 42, 43. 44, 45, 46. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. 54. 55, 56. 
57. 58. 59, 60. 61. 62. 63. 64. 65, 66. 67. 68. 69. 70, 71, 72, 73, 74, 75. 76. 77. 78. 79. 80, 81, се 
установи: 

Комисията усд-анови, че участникът е вписан в регистрира на специализираните 
нpeдпpияt^ и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с 
уврежданиУ^под номер 257 от 26.02.2015г., с което се потвърждават декларираните в Образец 
№15 обстоятелства. 

1.1. Съгласно ТОМ II -..УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА», раздел III «Оферта», т.21 информация за Плик 1 «Документи 
за подбор», буква «к». на стр. 35 от Документацията за обш,ествената поръчка се изисква от 
участниците представяне на „Информация за регистрация на Участника по ЗДДС, ако 
Участникът е регистриран по ЗДДС - попълва се информацията в документ Административни 
сведения - образец №3." 

В представеният от участника образец №3 не е попълнена изискуемата информация. Не е 
приложен и друг документ или информация от които да е видно регистрация по ЗДДС или 
липсата на такива. 

Участникът трябва да представи нов образец- №3 - Административни сведения -
Представяне на участника, съгласно чл.56. ал.1, т.1 от ЗОП с попълнена в него информация за 
липсата или наличието на регистрация по ЗДДС. 

1.2 Съгласно чл. 12, ал.9 от ЗХ в резултат на регистрационния режим, компетентния орган 
издава удостоверение за регистрация, неразделна част от който е приложение ..Списък на 
групите храни". Съгласно актуалния правен режим ..Списък на групите храни" е отделно 
приложение към удостоверението за регистрация и е неразделна част от него, като същото 
посочва конкретно хранителните продукти в обхвата на посочената група храни, за които се 
отнася регистрацията, поради което е възможна регистрация само за част или само за някои от 
храните в конкретна група храни. Предвид доставката на храни в съответствие с всички 
законови изисквания, възложителят е поставил изискване за регистрация на обекта за 
производство/ търговия с храни за всички храни в обхвата на позицията. Участникът не е 
представил в офертата към удостоверението за регистрация по чл.12 от Закона за храните -
приложение ..Списък на групите храни" с обозначаване на храните, предмет на 
удостоверението. В представения Списък на групите храни не са обозначени храните, предмет 
на удостоверението, поради което е необходимо участникът да представи 
информация/разяснение от което да е видно за кои храни в конкретните групи се отнася 
регистрацията. 
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2. Относно оферта с вх. № 5300-3973/29.06.2015г. от 10:42 ч. на участника „Стил 
90" ООД, с адрес за кореспонденция: гр. Лясковец-5140, ул. „Максим Райкович" №29, 
телефон: 0619/2-20-17; 0619/2-40-99; факс: 0619/2-20-17; e-mail: stiI90(a:mail.bg, 
ЕИК:104055828, за обособена позиция №9 „Консерви, ненопадащи в обхвата на 
доставките, които се възлагат па специализираните преднрпятия или кооперации на хора 
с увреждания", се установи: 

2.1. В Раздел III.2.1. от обявлението на поръчка, като изискуем документ и доказателство 
за упражняване на професионална дейност по чл. 49. ал. 1 и 2 от ЗОП в Плик №1 - е посочен -
Документ за регистрация по чл.12 от Закона за храните. Това изискване се потвърждава и с 
разяснение изх. № 9100-675 от 19.06.2015 г. на възложителя: ..В съответствие с предварително 
обявените условия всеки участник трябва да представи - Документ за регистрация по чл.12 от 
Закона за храните (Удостоверение за регистрация на обекти за производство и/или търговия с 
храни) в обхвата на позицията, за която участва." 

В Плик 1. участникът ..СТИЛ-90" ООД е представил: 
- Удостоверение за регистрация на обект за производство на храни №443/26.05.2011 г., в 

което е посочено, че се регистрира като обект за производство на следните групи храни. съгл. 
§1. т.12 от ЗХ:..1. Плодови и зеленчукови консерви" и 

- Удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро с храни №7925/28.04.2015 
г.. в което е посочено, че се регистрира като обект за търговия със следните групи храни. съгл. 
§1, т.12 от ЗХ: със групите: ..д - растителни масла", „е-зърнени храни, храни на дървена 
основа", „ж - картофи и кореноплодни", ..з-варива", ..и-зеленчуци", ..к-плодове", „л - ядкови 
плодове и маслодайни семена", ..м - захар, захарни и шоколадови изделия", .,с - други храни" и 
.,т-месни и месно растителни консерви". 

В чл. 12 от ЗХ е указана възможността за търговия/производство с храни, само в обекти, 
които отговарят на определени изисквания и регистрационния режим, на който подлежат 
производителите и търговците на храни. Съгласно чл. 12. ал.9 от ЗХ в резултат на 
регистрационния режим, компетентния орган издава удостоверение за регистрация, неразделна 
част от който е приложение ..Списък на групите храни". Съгласно актуалния правен режим 
„Списък на групите храни" е отделно приложение към удостоверението за регистрация и е 
неразделна част от него, като същото посочва конкретно хранителните продукти в обхвата на 
посочената група храни, за които се отнася регистрацията, поради което е възможна 
регистрация само за част или само за някои от храните в конкретна група храни. Предвид 
доставката на храни в съответствие с всички законови изисквания, възложителят е поставил 
изискване за регистрация на обекта за производство/ търговия с храни за всички храни в 
обхвата на позицията. 

Предмет на доставки в позиция № 9 са: 

Русенско варено 0.300 кг бр. 1 950 
Консерва кебапче с боб 0.400 кг бр. 1 530 
Консерва кюфтета по ориенталски 0.400 кг бр. 1 230 
Консерва лозови сърми 0.400 кг бр. 600 
Консерва свинско с боб 0.400 кг бр. 1 530 
Консерва телешко с картофи 0.400 кг бр. 1 260 
Рибни консерви: разфасовки от 0.160 кг 
шаран бр. 300 
скумрия бр. 2 523 
тоястолоб бр. 300 
копърка бр. 300 
тон «>- бр. 450 



консерва филе херинга в доматен сос бр. 345 
Консерва„Русенско варено"0.180 кг бр. 2 9 1 3 
Консерва „Свинско месо в собствен сос" 0.180 кг бр. 1 275 
Консерва „Пилешко в собствен сос" 0.180 кг бр. 1 281 
Компот 0.800 кг кутия: 
череши бр. 600 
ягоди бр. 960 
сини сливи бр. 960 
кайсии бр. 960 
праскови бр. 960 
дюли бр. 960 
Компот буркан 0.680 кг - със захар: 
череши бр. 960 
ягоди бр. 750 
сини сливи бр. 3 990 
кайсии бр. 5 550 
праскови бр. 6 822 
дюли бр. 960 
Компот за диабетици /кайсии, праскови/ - 0.540 кг бр. 300 
Компот за диабетици /кайсии, праскови/ - 0.680 кг бр. е 

и в съответствие с § 1, т. 12 от ЗХ, комисията констатира, че от така представените 
удостоверения не става ясно наличието на регистрация за група "т„-месни и меспо-
растителни консерви" , в частта на храните от обхвата на позицията, а именно: консерви 
от червени меса, консерви от рибни продукти, месио-растителпи консерви и рибно-
растителни консерви, както и за група „к" - плодове, в частта : компоти 

Участникът трябва да представи Удостоверение за регистрация по чл.12 от Закона 
за храните на обект за производство и/или търговия с храните в обхвата на позицията, за 
която участва с приложението към него „Списък на групите храни", което е негова 
неразделна част. Удостоверението трябва да показва регистрация за артикулите, 
включени в обхвата на обособената позиция. 
Съгласно чл. 12. ал.9 от ЗХ в резултат на регистрационния режим, компетентния орган издава 
удостоверение за регистрация, неразделна част от който е приложение ..Списък на групите 
храни". Съгласно актуалния правен режим ..Списък на групите храни" е отделно приложение 
към удостоверението за регистрация и е неразделна част от него. като същото посочва 
конкретно хранителните продукти в обхвата на посочената група храни, за които се отнася 
регистрацията, поради което е възможна регистрация само за част или само за някои от храните 
в конкретна група храни. Предвид доставката на храни в съответствие с всички законови 
изисквания, възложителят е поставил изискване за 1>егистрация на обекта за производство/ 
търговия с храни за всички храни в обхвата на позицията. Участникът не е представил в 
офертата към удостоверенията за регистрация по чл.12 от Закона за храните -приложенията 
..Списък на групите храни", които са неразделна част от тях. 

Участникът трябва да представи липсващите части от удостоверенията. 

2.2. Съгласно Раздел III.2.3. ..Технически възможности". „Изисквания и формалности 
които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията" в Обявлението за поръчка е 
посочено, че се изисква от участника да представи: 

..- Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на позицията, за която 
участва, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с 
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената 
доставка (Образец № 8). Списъкът, се представя от Участника поотделно за всяка обособена 
позиция. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на 

4 



удостоверение, издадено от пол\'чателя или от компетентен орган, или чрез посочване на 
публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката." 
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Съгласно Раздел III.2.3. ..Технически възможности". ..Изисквано минимално/ни ниво/а": 
..Участникът в настоящата процедура следва да има опит в доставки, които са еднакви или 
сходни с предмета на позицията за която участва, изпълнени през последните три години, 
считано от датата на подаване на офертата. Доставки, еднакви или сходни с предмета на 
позицията, са доставки включващи: - за позиция от № 1 до № 9 вкл. - доставка на минимум 
половината от артикулите, включени в обхвата на позицията 

Артикулите включени в обхвата на позиция № 9 „Консерви, непопадащи в обхвата на 
доставките, които се възлагат на специализираните предприятия или кооперации на хора с 
увреждания"." са конкретно носоченн индивидуализирани но вид, разфасовка, опаковка, 
изискуем стандарт и т.н. в техническата спецификация в документацията. 

В представеният от участника Списък на доставките по (Образец № 8) е посочен един 
предмет на доставка, като в информация за начална и крайна дата на изпълнение на доставката е 
посочен периода 30.10.2012 г. - 30.10.2015 г., със стойност на доставката в лева без ДДС -
243600 лв., а за Възложител е посочена Община Велико Търново. Като доказателство за 
извършената доставка по смисъла на чл.51, ал.4 от ЗОП е записано - Декларация, в която е 
посочен публичния регистър, в който е публикувана информация за доставките. Според 
съдържанието на приложената декларация „посочените в Списък па доставките, които са 
еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три 
години, считано от датата на подаване на офертата, могат да се проверят в Регистъра на 
обществени поръчка на Агенцията за обществени поръчка на адрес www.aop.bg , в който е 
публикувана информация за доставките". 

В действителност в Агенцията за обществени поръчка, в раздела на обществена поръчка 
с уникален номер в РОП 00073-2012-0024. Община Велико Търново е публикувала Обявление 
на възложена поръчка по няколко позиции, между които е и позиция с №4 с наименование 
„Консерви за мероприятията към ЦСУ. Консерви за организация ..Детски градини", за която е 
посочена прогнозна обща стойност от 243 600 лв. 

Регистърът, към който препраща участникът чрез представената Декларация, не 
удостоверява изпълнени доставки на минимум половината от артикулите, включени в обхвата 
на позицията. В РОП има публикувана информация само относно сключването на договор, но 
не и такава за изпълнени доставки по него. В посоченият от участника регистър се съдържа 
информация с обща прогнозна стойност за всички ..Консерви за мероприятията към ЦСУ. 
Консерви за организация ..Детски градини", както е и записано в самото наименованията на 
позицията, а периодът от 30.10.2012 г. - 30.10.2015 г.. към момента на подаване на офертата от 
участника не е бил изтекъл. 

С така представената информация не се удостоверява съответствие с минималното 
изискване за представяне на доказателство за извършена доставка чрез посочване на публичен 
регистър, в който е публикувана информация за доставката. Освен това в образец №8. 
стойността в колона с наименование „Стойност на доставката в лева без ДДС" е некоректно 
попълнена, тъй като поръчката не е приключила към 29.06.2015 г. датата на подаване на 
офертата на участникът, а и сумата от 243 600 лв. без ДДС е прогнозна за всички артикули в 
позицията. 

В колона ..Кратко описание на извършените доставки с посочване на конкретните 
артикули", са посочени 15 вида артикули, като от тях като отговарящи на изискванията на 
техническата спецификация на позицията, комисията може да извлече общо - 11 броя (русенско 
варено 0.300:консерва кюфтета по ориенталски 0.400: консерва лозови сърми 0.400; консерва 
свинско с боб 0.400: консерва телешко с картофи 0.400: консерва риба скумрия 0,160; консерва 
копърка 0,160; консерва риба тон 0,160; консерва русенско варено 0,180; консерва свинско месо 
в собствен сос 0,180; консерва пилешко в собствен сос 0,180). с което не се покрива изискването 
за информация за минимум половината от артикулите включени в обхвата на позиция №9 или 
15 броя артикули с вид, разфасовка, опаковка, изискуем стандарт и т.н. съгласно 
техническата спецификация в документацията. 
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С представената информация не са посочени конкретните артикули, както се изисква от 
образеца и не се удостоверява съответствие с минималното изискване за опит на доставка на 
минимум половината от конкретно посочените артикули в обхвата на позиция №9 съгласно 
техническата спецификация. 

Участникът трябва да представи нов „Списък на доставките, които са еднакви 
или сходни с предмета на позицията, за която участва, изпълнени през последните три 
години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, 
датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка" (Образец № 8), 
като приложи и съответното/ите доказателство/а за извършената/ите доставка/и. 
Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, 
издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен 
регистър, в който е публикувана информация за доставката. 

2.3 В офертата не са представени: 

- Декларация, че Участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката 
(Образец №4) - оригинал; 

- Декларация, че Участникът ще спазва всички условия за участие в процедурата за 
възлагане на настоящата обществена поръчка и няма да разпространява данни, свързани с 
поръчката (Образец №5) - оригинал 

- Декларация за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП, съгласно Закона за 
икономическите и финансовите отнощения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 
(Образец № 9) - оригинал. 

Участникът трябва да ги представи към офертата за позицията. Предвид това, че 
участникът е подал отделни оферти за отделни позиции, всяка една от подадените оферти с 
индивидуален входящ номер трябва да има изискуемото съдържание и в този смисъл да 
съдържа всички изискуеми декларации. 

3. Относно оферта с вх. № 5300-3974/29.06.2015г. от 10:43 ч. на участника „Стил 
90" ООД, с адрес за кореснонденция: гр. Лясковец-5140, ул. „Максим Райкович" №29, 
телефон: 0619/2-20-17; 0619/2-40-99; факс: 0619/2-20-17; e-mail: stil90(fl^mail.bg. 
ЕИК; 104055828, за обособена позиция №10 - „Домати цели, белени - кутия 0.800 кг", се 
установи: 

3.1. Съгласно Раздел III.2.3. „Технически възможности", „Изисквания и формалности 
които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията" в Обявлението за поръчка е 
посочено, че се изисква от участника да представи: 

..- Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на позицията, за която 
участва, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с 
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената 
доставка (Образец № 8). Списъкът, се представя от Участника поотделно за всяка обособена 
позиция. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата па 
удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на 
публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката." 

Съгласно Раздел III.2.3. „Технически възможности". ..Изисквано минимално/ни ниво/а": 
..Участникът в настоящата процедура следва да има опит в доставки, които са еднакви или 
сходни с предмета на позицията за която участва, изпълнени през последните три години, 
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считано от датата на подаване на офертата. Доставки, еднакви или сходни с предмета па 
позицията, са доставки включващи: - за позиции от № 10 до № 81- доставка на 
съответния артикул." 

В представеният от участника Списък па доставките по (Образец № 8) е посочен един 
предмет на доставка, като в информация за начална и крайна дата на изпълнение на доставката е 
посочен периода 30.10.2012 г. - 30.10.2015 г.. със стойност на доставката в лева без ДДС -
243600 лв.. а за Възложител е посочена Община Велико Търново Като доказателство за 
извършената доставка по смисъла на чл.51. ал.4 от ЗОП е записано - Декларация, в която е 
посочен публичния регистър, в който е публикувана информация за доставките. Според 
съдържанието на приложената декларация ..посочените в Списък на доставките, които са 
еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три 
години, считано от датата на подаване на офертата, могат да се проверят в Регистъра на 
обществени поръчка на Агенцията за обществени поръчка на адрес www.aop.bg . в който е 
публикувана информация за доставките". 

В действителност в Агенцията за обществени поръчка, в раздела на обществена поръчка 
с уникален номер в РОП 00073-2012-0024, Община Велико Търново е публикувала Обявление 
на възложена поръчка по няколко позиции, между които е и позиция с №4 с наименование 
..Консерви за мероприятията към ЦСУ. Консерви за организация „Детски градини" за която е 
посочена прогнозна обща стойност от 243 600 лв. 

Регистъра към който препраща участникът чрез представената Декларация, не 
удостоверява изпълнена доставка на артикула ..Домати цели. белени - кутия 0.800 кг". В РОП 
има публикувана информация само относно сключването на договор но не и такава за 
изпълнени доставки по него. В посоченият от участника регистър се съдържа информация с 
обща прогнозна стойност за всички ..Консерви за мероприятията към ЦСУ. Консерви за 
организация ..Детски градини", както е и записано в самото наименованията на позицията, а 
периодът от 30.10.2012 г. - 30.10.2015 г.. към момента на подаване на офертата от участника не 
е бил изтекъл. 

С така представената информация не се удостоверява съответствие с минималното 
изискване за представяне на доказателство за извършена доставка чрез посочване на публичен 
регистър, в който е публикувана информация за доставката. Освен това в образец №8. 
стойността в колона с наименование „Стойност на доставката в лева без ДДС" е некоректно 
попълнена, тъй като поръчката не е приключила към 29.06.2015 г. датата на подаване на 
офертата на участникът, а и сумата от 243 600 лв. без ДДС е прогнозна за всички артикули в 
позицията. 

Участникът трябва да представи нов „Списък на доставките, които са еднакви 
или сходни с предмета на позицията, за която участва, изпълнени през последните три 
години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, 
датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка" (Образец № 8), 
като приложи и съответното/ите доказателство/а за извършената/ите доставка/и. 
Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, 
издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен 
регистър, в който е публикувана информация за доставката. 

В новия ..списък на доставките" трябва да се посочи коректно стойността на доставките 
в лева без ДДС на артикул ..Домати цели. белени - кутия 0.800 кг", като се придружи с 
доказателство.а в колона ..Кратко описание на извършените доставки с посочване на 
конкретните артикули", се посочват такива, които са еднакви или сходни с предмета на 
обществената поръчка. Доставки, еднакви или сходни с предмета на позицията, са доставки 
включващи: - за позиции от № 10 до № 81- доставка на конкретния 
артикул." 

3.2 Съгласно чл. 12. ал.9 от ЗХ в резултат на регистрационния режим, компетентния орган 
издава удостоверение за регистрация, неразделна част от който е приложение ..Списък на 
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групите храни". Съгласно актуалния правен режим ..Списък на групите храни" е отделно 
приложение към удостоверението за регистрация и е неразделна част от него. като същото 
посочва конкретно хранителните продукти в обхвата на посочената група храни, за които се 
отнася регистрацията, поради което е възможна регистрация само за част или само за някои от 
храните в конкретна група храни. Предвид доставката на храни в съответствие с всички 
законови изисквания, възложителят е поставил изискване за регистрация на обекта за 
производство/ търговия с храни за всички храии в обхвата на позицията. Участникът не е 
представил в офертата към удостоверенията за регистрация по чл.12 от Закона за храните -
приложенията ..Списък на групите храни", които са неразделна част от тях. 

Участникът трябва да представи липсващите части от удостоверенията. 

4. Относно оферта с вх. № 5300-3975/29.06.2015г. от 10:44 ч. на участника „Стил 
90" ООД, с адрес за кореснонденция: гр. Лясковец-5140, ул. „Максим Райкович" №29, 
телефон: 0619/2-20-17; 0619/2-40-99; факс: 0619/2-20-17; e-mail: stiI90(amail.b2, 
ЕИК:104055828, за обособена позиция №11- „Домати цели небелени/ 0.680 кг", се установи: 

4.1. Съгласно Раздел III.2.3. „Технически възможности", ..Изисквания и формалности 
които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията" в Обявлението за поръчка е 
посочено, че се изисква от участника да представи: 

..- Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на позицията, за. която 
участва, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с 
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената 
доставка (Образец № 8). Списъкът, се представя от Участника поотделно за всяка обособена 
позиция. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на 
удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на 
публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката." 

Съгласно Раздел III.2.3. ..Технически възможности", „Изисквано минимално/ни ниво/а": 
„Участникът в настоящата процедура следва да има опит в доставки, които са еднакви или 
сходни с предмета на позицията за която участва, изпълнени през последните три години, 
считано от датата на подаване на офертата. Доставки, еднакви или сходни с предмета на 
позицията, са доставки включващи: - за позиции от № 10 до № 81- доставка на 
съответния артикул." 

В представеният от участника Списък на доставките по (Образец № 8), са посочени два 
предмета на доставка, като в информация за начална и крайна дата на изпълнение на доставката 
е посочен периода съответно за първият предмет -30.10.2012 г. - 30.10.2015 г., със стойност на 
доставката в лева без ДДС - 243600 лв., а за втория предмет - 42 777.40 лв. и период 13.03.2015 
г. - 13.03.2017 г. За Възложител на първият предмет на доставка е посочена Община Велико 
Търново, а за вторият - Община Стражица. 

Като доказателство за извършената доставка по смисъла на чл.51. ал.4 от ЗОП е записано 
- Декларация, в която е посочен публичния регистър, в който е публикувана информация за 
доставките. Според съдържанието на приложената декларация „посочените в Списък на 
доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през 
последните три години, считано от датата на подаване на офертата, могат да се проверят в 
Регистъра на обществени поръчка на Агенцията за обществени поръчка на адрес www.aop.bg , в 
който е публикувана информация за доставките". 

В действителност в Агенцията за обществени поръчка, в раздела на обществена поръчка 
с уникален номер в РОП 00073-2012-0024. Община Велико Търново е публикувала Обявление 
на възложена поръчка по няколко позиции, между които е и позиция с №4 с наименование 
..Консерви за мероприятията към ЦСУ. Консерви за организация ..Детски градини", с посочена 
прогнозна обща стойност от 243 600 лв. 
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Аналогична е информацията, която участникът е посочил и за Община Стражица. В 
раздела на обществена поръчка по позиции, с уникален номер в РОП 00078-2014-0009. Община 
Стражица е публикувала Информация за сключен договор със ..Стил-90" ООД по обособена 
позиция № 4-Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани", като сумата от 42 777.40 лв. 
без ДДС е записана като ..Крайна обща стойност на договора" за период от 24 месеца считано от 
13.03.2015 г. 

Регистъра, към който препраща участникът чрез представената Декларация, не 
удостоверява изпълнена доставка на артикула ..Домати цели небелени/ 0.680 кг". В РОП има 
публикувана информация само относно сключването на договор, но не и такава за изпълнени 
доставки но него, както при информацията за Община Велико Търново, така и за Община 
Стражица. В посоченият от участника регистър се съдържа информация с обща прогнозна 
стойност за всички ..Консерви за мероприятията към ЦСУ. Консерви за организация ..Детски 
градини", както е и записано в самото наименованията на позицията, а периодът от 30.10.2012 г. 
- 30.10.2015 г. и съответно 13.03.2015 г. - 13.03.2017 г.. към момента на подаване на офертата от 
участника не е изтекъл. 

С така представената информация не се удостоверява съответствие с минималното 
изискване за представяне на доказателство за извърщена доставка чрез посочване на публичен 
регистър, в който е публикувана информация за доставката. Освен това в образец №8. 
стойността в колона с наименование ..Стойност на доставката в лева без ДДС" е некоректно 
попълнена, тъй като поръчките и при двете общини не са приключила към 29.06.2015 г.- датата 
на подаване на офертата на участникът, а сумата от 243 600 лв. без ДДС и 42 777.40 лв. без ДДС 
е прогнозна за всички артикули в позицията и при двамата Възложители. 

Участникът трябва да представи нов „Списък на доставките, които са еднакви 
или сходни с предмета на позицията, за която участва, изпълнени през последните три 
години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, 
датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка" (Образец № 8), 
с коректно попълнена информация в колона „Стойност на доставката в лева без ДДС", и 
приложи съответното/ите доказателство/а за извършената/ите доставка/и. 
Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, 
издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен 
регистър, в който е публикувана информация за доставката. 

В новия „списък на доставките" трябва да се посочи коректно стойността па доставките 
в лева без ДДС на артикул „Домати цели небелени/ 0.680 кг", като се придружи с 
доказателство, а в колона ..Кратко описание на извършените доставки с посочване на 
конкретните артикули", се посочват такива, които са еднакви или сходни с предмета на 
обществената поръчка. Доставки, еднакви или сходни с предмета на позицията, са доставки 
включващи: - за позиции от № 10 до № 81- доставка па конкретния 
артикул." 

4.2 В офертата не са представени: 

- Декларация, че Участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката 
(Образец №4) - оригинал; 

- Декларация, че Участникът ще спазва всички условия за участие в процедурата за 
възлагане на настоящата обществена поръчка и няма да разпространява данни, свързани с 
поръчката (Образец №5) - оригинал 

- Декларация за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП. съгласно Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 



преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 
(Образец № 9) - оригинал. 

5.1 Съгласно Раздел III.2.3. ..Технически възможности", „Изисквания и формалности 
които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията" в Обявлението за поръчка е 
посочено, че се изисква от участника да представи: 

..- Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на позицията, за която 
участва, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с 
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената 
доставка (Образец № 8). Списъкът, се представя от Участника поотделно за всяка обособена 
позиция. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на 
удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на 
публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката." 

Съгласно Раздел III.2.3. ..Технически възможности", „Изисквано минимално/ни ниво/а": 
„Участникът в настоящата процедура следва да има опит в доставки, които са еднакви или 
сходни с предмета па позицията за която участва, изпълнени през последните три години, 
считано от датата на подаване на офертата. Доставки, еднакви или сходни с предмета на 
позицията, са доставки включващи: - за позиции от № 10 до № 81- доставка на 
съответния артикул." 

В представеният от участника Списък на доставките по (Образец № 8) е посочен един 
предмет на доставка, като в информация за начална и крайна дата на изпълнение на доставката е 
посочен периода 30.10.2012 г. - 30.10.2015 г., със стойност на доставката в лева без ДДС -
243600 лв.. а за Възложител е посочена Община Велико Търново. Като доказателство за 
извършената доставка по смисъла на чл.51. ал.4 от ЗОП е записано - Декларация, в която е 
посочен публичния регистър, в който е публикувана информация за доставките. Според 
съдържанието на приложената декларация „посочените в Списък на доставките, които са 
еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три 

Участникът трябва да ги представи към офертата за позицията. Предвид това. че 
участникът е подал отделни оферти за отделни позиции, всяка една от подадените оферти с 
индивидуален входящ номер трябва да има изискуемото съдържание и в този смисъл да 
съдържа всички изискуеми декларации. 

4.3 Съгласно чл. 12. ал.9 от ЗХ в резултат на регистрационния режим, компетентния орган 
издава удостоверение за регистрация, неразделна част от който е приложение ..Списък на 
групите храни". Съгласно актуалния правен режим ..Списък на групите храни" е отделно 
приложение към удостоверението за регистрация и е неразделна част от него, като същото 
посочва конкретно хранителните продукти в обхвата на посочената група храни, за които се 
отнася регистрацията, поради което е възможна регистрация само за част или само за някои от 
храните в конкретна група храни. Предвид доставката на храни в съответствие с всички 
законови изисквания, възложителят е поставил изискване за регистрация на обекта за 
производство/ търговия с храни за всички храни в обхвата на позицията. Участникът не е 
представил в офертата към удостоверенията за регистрация по чл.12 от Закона за храните -
приложенията „Списък на групите храни", които са неразделна част от тях. 

Участникът трябва да представи липсващите части от удостоверенията. 

5 Относно оферта с вх. № 5300-3976/29.06.2015г. от 10:45 ч. на участника „Стил 90" 
ООД, с адрес за кореспонденция: гр. Лясковец-5140, ул. „Максим Райкович" №29, 
телефон: 0619/2-20-17; 0619/2-40-99; факс: 0619/2-20-17; e-mail: stil90@mail.bg. 
ЕИК: 104055828, за обособена позиция №13 -„Лютеница по браншови стандарт - 1 кг." , се 
установи: 
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години, считано от датата на подаване на офертата, могат да се проверят в Регистъра на 
обгцествени поръчка на Агенцията за обществени поръчка на адрес www.aop.bg . в който е 
публикувана информация за доставките". 

В действителност в Агенцията за обществени поръчка, в раздела на обществена поръчка 
с уникален номер в РОП 00073-2012-0024. Община Велико Търново е публикувала Обявление 
на възложена поръчка по няколко позиции, между които е и позиция с №4 с наименование 
..Консерви за мероприятията към ЦСУ. Консерви за организация „Детски градини" за която е 
посочена прогнозна обща стойност от 243 600 лв. 

Регистъра, към който препраща участникът чрез представената Декларация, не 
удостоверява изпълнена доставка на артикула ..Лютеница по браншови стандарт - 1 кг.". В РОП 
има публикувана информация само относно сключването на договор, но не и такава за 
изпълнени доставки по него. В посоченият от участника регистър се съдържа информация с 
обща прогнозна стойност за всички ..Консерви за мероприятията към ЦСУ. Консерви за 
организация ..Детски градини", както е и записано в самото наименованията на позицията, а 
периодът от 30.10.2012 г. - 30.10.2015 г.. към момента на подаване на офертата от участника не 
е бил изтекъл. 

С така представената информация не се удостоверява съответствие с минималното 
изискване за представяне на доказателство за извършена доставка чрез посочване на публичен 
регистър, в който е публикувана информация за доставката. Освен това в образец №8. 
стойността в колона с наименование „Стойност на доставката в лева без ДДС" е некоректно 
попълнена, тъй като поръчката не е приключила към 29.06.2015 г.- датата на подаване на 
офертата на участникът, а и сумата от 243 600 лв. без ДДС е прогнозна за всички артикули в 
позицията. 

Участникът трябва да представи нов „Списък на доставките, които са еднакви 
или сходни с предмета на позицията, за която участва, изпълнени през последните три 
години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, 
датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка" (Образец № 8), 
като приложи и съответното/ите доказателство/а за извършената/ите доставка/и. 
Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, 
издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен 
регистър, е който е публикувана информация за доставката. 

В новия „списък на доставките" трябва да се посочи коректно стойността на доставките 
в лева без ДДС на артикул -„Лютеница по браншови стандарт - 1 кг." като се придружи с 
доказателство, а в колона „Кратко описание на извършените доставки с посочване на 
конкретните артикули", се посочват такива, които са еднакви или сходни с предмета на 
обществената поръчка. Доставки, еднакви или сходни с предмета на позицията, са доставки 
включващи: - за позиции от № 10 до № 81- доставка на конкретния 
артикул." 

5.2. В офертата не са представени: 

- Декларация, че Участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката 
(Образец №4) - оригинал: 

- Декларация, че Участникът ще спазва всички условия за участие в процедурата за 
възлагане на настоящата обществена поръчка и няма да разпространява данни, свързани с 
поръчката (Образец №5) - оригинал 

- Декларация за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП, съгласно Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
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преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 
(Образец № 9) - оригинал. 

6. Относно оферта с вх. № 5300-3977/29.06.2015г. от 10:46 ч. на участника „Стил 
90" ООД, с адрес за кореспонденция: гр. Лясковец-5140, ул. „Максим Райкович" №29, 
телефон: 0619/2-20-17; 0619/2-40-99; факс: 0619/2-20-17; e-mail: stiI90(a)mail.bg. 
ЕИК:104055828, за обособена позиция №16 -„Кисели краставички 0,680 кг.", се установи: 

6.1. Съгласно Раздел III.2.3. ..Технически възможности". ..Изисквания и формалности 
които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията" в Обявлението за поръчка е 
посочено, че се изисква от участника да представи: 

.,- Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на позицията, за която 
участва, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с 
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената 
доставка (Образец № 8). Списъкът, се представя от Участника поотделно за всяка обособена 
позиция. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на 
удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на 
публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката." 

Съгласно Раздел III.2.3. „Технически възможности", „Изисквано минимално/ни ниво/а": 
„Участникът в настоящата процедура следва да има опит в доставки, които са еднакви или 
сходни с предмета на позицията за която участва, изпълнени през последните три години, 
считано от датата на подаване на офертата. Доставки, еднакви или сходни с предмета на 
позицията, са доставки включващи: - за позиции от № 10 до № 81- доставка на 
съответния артикул." 

В представеният от участника Списък на доставките по (Образец № 8), са посочени два 
предмета на доставка, като в информация за начална и крайна дата на изпълнение на доставката 
е посочен периода съответно за първият предмет -30.10.2012 г. - 30.10.2015 г., със стойност на 
доставката в лева без ДДС - 243600 лв.. а за втория предмет - 42 777.40 лв. и период 13.03.2015 
г. - 13.03.2017 г. За Възложител на първият предмет на доставка е посочена Община Велико 
Търново, а за вторият - Община Стражица. 

Като доказателство за извършената доставка по смисъла на чл.51. ал.4 от ЗОП е записано 
- Декларация, в която е посочен публичния регистър, в който е публикувана информация за 
доставките. Според съдържанието на приложената декларацр1я „посочените в Списък на 
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Участникът трябва да ги представи къ.м офертата за позицията. Предвид това. че 
участникът е подал отделни оферти за отделни позиции, всяка една от подадените оферти с 
индивидуален входящ номер трябва да има изискуемото съдържание и в този смисъл да 
съдържа всички изискуеми декларации. 

5.3 Съгласно чл. 12, ал.9 от ЗХ в резултат на регистрационния режим, компетентния орган 
издава удостоверение за регистрация, неразделна част от който е приложение ..Списък на 
групите храни". Съгласно актуалния правен режим ..Списък на групите храни" е отделно 
приложение към удостоверението за регистрация и е неразделна част от него. като същото 
посочва конкретно хранителните продукти в обхвата на посочената група храни, за които се 
отнася регистрацията, поради което е възможна регистрация само за част или само за някои от 
храните в конкретна група храни. Предвид доставката на храни в съответствие с всички 
законови изисквания, възложителят е поставил изискване за регистрация на обекта за 
производство/ търговия с храни за всички храни в обхвата на позицията. Участникът не е 
представил в офертата към удостоверенията за регистрация по чл.12 от Закопа за храните -
приложенията ..Списък на групите храни", които са неразделна част от тях. 

Участникът трябва да представи липсващите части от удостоверенията. 



доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през 
последните три години, считано от датата па подаване на офертата, могат да се проверят в 
Регистъра на обществени поръчка на Агенцията за обществени поръчка на адрес www.aop.bg . в 
който е публикувана информация за доставките". 

В действителност в Агенцията за обществени поръчка, в раздела на обществена поръчка 
с уникален номер в РОП 00073-2012-0024. Община Велико Търново е публикувала Обявление 
на възложена поръчка по няколко позиции, между които е и позиция с № 4 с наименование 
..Консерви за мероприятията към ЦСУ. Консерви за организация ..Детски градини", за която е 
посочена прогнозна обща стойност от 243 600 лв. 

Аналогична е информацията, която участникът е посочил и за Община Стражица. В 
раздела на обществена поръчка по позиции, с уникален номер в РОП 00078-2014-0009. Община 
Стражица е публикувала Информация за сключен договор със ..Стил-90" ООД по обособена 
позиция № 4-Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани", като сумата от 42 777.40 лв. 
без ДДС е записана като ..Крайна обща стойност на договора" за период от 24 месеца считано от 
13.03.2015 г. 

Регистъра, към който препраща участникът чрез представената Декларация, не 
удостоверява изпълнена доставка на артикула „Кисели краставички 0.680 кг.". В РОП има 
публикувана информация само относно сключването на договор, по не и такава за изпълнени 
доставки по него. както при информацията за Община Велико Търново, така и за Община 
Стражица. В посоченият от участника регистър се съдържа информация с обща прогнозна 
стойност за всички „Консерви за мероприятията към ЦСУ. Консерви за организация „Детски 
градини", както е и записано в самото наименованията на позицията, а периодът от 30.10.2012 г. 
- 30.10.2015 г. и съответно 13.03.2015 г. - 13.03.2017 г., към момента на подаване на офертата от 
участника не е изтекъл. 

С така представената информация не се удостоверява съответствие с минималното 
изискване за представяне на доказателство за извършена доставка чрез посочване на публичен 
регистър, в който е публикувана информация за доставката. Освен това в образец № 8 , 
стойността в колона с наименование „Стойност на доставката в лева без ДДС" е некоректно 
попълнена, тъй като поръчките и при двете общини не са приключила към 29.06.2015 г.- датата 
на подаване на офертата на участникът, а сумата от 243 600 лв. без ДДС и 42 777.40 лв. без ДДС 
е прогнозна за всички артикули в позицията и при двамата Възложители. 

Участникът трябва да представи нов „Списък на доставките, които са еднакви 
или сходни с предмета на позицията, за която участва, изпълнени през последните три 
години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, 
датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка" (ОбразецМ 8), 
като приложи и съответното/ите доказателство/а за извършената/ите доставка/и. 
Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, 
издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен 
регистър, в който е публикувана информация за доставката. 

В новия ..списък на доставките" трябва да се посочи коректно стойността на доставките 
в лева без ДДС на артикул -„Кисели краставички 0,680 кг." като се придружи с 
доказателство, а в колона ..Кратко описание на извършените доставки с посочване на 
конкретните артикули", се посочват такива, които са еднакви или сходни с предмета на 
обществената поръчка. Доставки, еднакви или сходни с предмета на позицията, са доставки 
включващи: - за позиции от № 10 до № 81- доставка на конкретния 
артикул." 

6.2. В офертата не са представени: 
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- Декларация, че Участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката 
(Образец №4) - оригинал; 

- Декларация, че Участникът ще спазва всички условия за участие в процедурата за 
възлагане па настоящата обществена поръчка и няма да разпространява данни, свързани с 
поръчката (Образец №5) - оригинал 

- Декларация за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП. съгласно Закопа за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 
(Образец № 9) - оригинал. 

Участникът трябва да ги представи към офертата за позицията. Предвид това. че 
участникът е подал отделни оферти за отделни позиции, всяка една от подадените оферти с 
индивидуален входящ номер трябва да има изискуемото съдържание и в този смисъл да 
съдържа всички изискуеми декларации. 

6.3 Съгласно чл. 12. ал.9 от ЗХ в резултат на регистрационния режим, компетентния орган 
издава удостоверение за регистрация, неразделна част от който е приложение „Списък на 
групите храни". Съгласно актуалния правен режим „Списък па групите храни" е отделно 
приложение към удостоверението за регистрация и е неразделна част от него, като същото 
посочва конкретно хранителните продукти в обхвата па посочената група храни, за които се 
отнася регистрацията, поради което е възможна регистрация само за част или само за някои от 
храните в конкретна група храни. Предвид доставката на храни в съответствие с всички 
законови изисквания, възложителят е поставил изискване за регистрация на обекта за 
производство/ търговия с храни за всички храии в обхвата на позицията. Участникът не е 
представил в офертата към удостоверенията за регистрация по чл.12 от Закона за храните -
приложенията ..Списък на групите храни", които са неразделна част от тях. 

Участникът трябва да представи липсващите части от удостоверенията. 

7. Относио оферта с вх. № 5300-3978/29.06.2015г. от 10:47 ч. иа участника „Стил 
90" ООД, с адрес за кореспонденция: гр. Лясковец-5140, ул. „Максим Райкович" №29, 
телефон: 0619/2-20-17; 0619/2-40-99; факс: 0619/2-20-17: e-mail: stiI90@mail.bg. 
ЕИК:104055828, за обособена позиция №17 -„Гъби стерилизирани 0,650 кг.", се установи: 

7.1. Съгласно Раздел III.2.3. ..Технически възможности", ..Изисквания и формалности 
които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията" в Обявлението за поръчка е 
посочено, че се изисква от участника да представи: 

..- Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на позицията, за която 
участва, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с 
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената 
доставка (Образец № 8). Списъкът, се представя от Участника поотделно за всяка обособена 
позиция. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на 
удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на 
публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката." 

Съгласно Раздел III.2.3. ..Технически възможности". ..Изисквано минимално/ни ниво/а": 
..Участникът в настоящата процедура следва да има опит в доставки, които са еднакви или 
сходни с предмета па позицията за която участва, изпълнени през последните три години, 
считано от датата на подаване на офертата. Доставки, еднакви или сходни с предмета на 
позицията, са доставки включващи: - за позиции от № 10 до № 81- доставка на 
съответния артикул." 
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в представеният от участника Списък па доставките по (Образец № 8) е посочен един 
предмет на доставка, като в информация за начална и крайна дата на изпълнение па доставката е 
посочен периода 30.10.2012 г. - 30.10.2015 г.. със стойност на доставката в лева без ДДС -
243600 лв., а за Възложител е посочена Община Велико Търново Като доказателство за 
извършената доставка по смисъла на чл.51, ал.4 от ЗОП е записано - Декларация, в която е 
посочен публичния регистър, в който е публикувана информация за доставките. Според 
съдържанието на приложената декларация ..посочените в Списък на доставките, които са 
еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три 
години, считано от датата на подаване на офертата, могат да се проверят в Регистъра на 
обществени поръчка на Агенцията за обществени поръчка на адрес www.aop.bg . в който е 
публикувана информация за доставките". 

В действителност в Агенцията за обществени поръчка, в раздела на обществена поръчка 
с уникален номер в РОП 00073-2012-0024, Община Велико Търново е публикувала Обявление 
на възложена поръчка по няколко позиции, между които е и позиция с №4 с наименование 
„Консерви за мероприятията към ЦСУ. Консерви за организация „Детски градини" за която е 
посочена прогнозна обща стойност от 243 600 лв. 

Регистъра към който препраща участникът чрез представената Декларация, не 
удостоверява изпълнена доставка на артикула „Гъби стерилизирани 0.650 кг". В РОП има 
публикувана информация само относно сключването на договор но не и такава за изпълнени 
доставки по него. В посоченият от участника регистър се съдържа информация с обща 
прогнозна стойност за всички „Консерви за мероприятията към ЦСУ. Консерви за организация 
„Детски градини", както е и записано в самото наименованията на позицията, а периодът от 
30.10.2012 г. - 30.10.2015 г.. към момента на подаване на офертата от участника не е бил 
изтекъл. 

С така представената информация не се удостоверява съответствие с минималното 
изискване за представяне на доказателство за извършена доставка чрез посочване на публичен 
регистър, в който е публикувана информация за доставката. Освен това в образец №8. 
стойността в колона с наименование ..Стойност на доставката в лева без ДДС" е некоректно 
попълнена, тъй като поръчката не е приключила към 29.06.2015 г. датата на подаване на 
офертата на участникът, а и сумата от 243 600 лв. без ДДС е прогнозна за всички артикули в 
позицията. 

Участникът трябва да представи нов „Списък на доставките, които са еднакви 
IL1U сходни с предмета на позицията, за която участва, изпълнени през последните три 
години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, 
датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка" (Образец М 8), 
като приложи и съответното/ите доказателство/а за извършената/ите доставка/и. 
Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, 
издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен 
регистър, в който е публикувана информация за доставката. 

В новия ..списък на доставките" трябва да се посочи коректно стойността на доставките 
в лева без ДДС на артикул -„Гъби стерилизирани 0,650 кг." като се придружи с 
доказателство, а в колона „Кратко описание на извършените доставки с посочване на 
конкретните артикули", се посочват такива, които са еднакви или сходни с предмета на 
обществената поръчка. Доставки, еднакви или сходни с предмета на позицията, са доставки 
включващи: - за позиции от № 10 до № 81- доставка иа конкретния 
артикул." 

7.2. В офертата не са представени: 

- Декларация, че Участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката 
(Образец №4) - оригинал: 
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- Декларация, че Участникът ще спазва всички условия за участие в процедурата за 
възлагане на настоящата обществена поръчка и няма да разпространява данни, свързани с 
поръчката (Образец №5) - оригинал 

- Декларация за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП. съгласно Закона за 
икономическите и финансовите отнощения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 
(Образец № 9) - оригинал. 

Участникът трябва да ги представи към офертата за позицията. Предвид това. че 
участникът е подал отделни оферти за отделни позиции, всяка една от подадените оферти с 
индивидуален входящ номер трябва да има изискуемото съдържание и в този смисъл да 
съдържа всички изискуеми декларации. 

7.3 Съгласно чл. 12. ал.9 от ЗХ в резултат на регистрационния режим, компетентния орган 
издава удостоверение за регистрация, неразделна част от който е приложение „Списък на 
групите храни". Съгласно актуалния правен режим „Списък иа групите храни" е отделно 
приложение към удостоверението за регистрация и е неразделна част от него, като същото 
посочва конкретно хранителните продукти в обхвата на посочената група храни, за които се 
отнася регистрацията, поради което е възможна регистрация само за част или само за някои от 
храните в конкретна група храни. Предвид доставката на храни в съответствие с всички 
законови изисквания, възложителят е поставил изискване за регистрация на обекта за 
производство/ търговия с храни за всички храии в обхвата на позицията. Участникът не е 
представил в офертата към удостоверенията за регистрация по чл.12 от Закопа за храните -
приложенията ..Списък на групите храни", които са неразделна част от тях. 

Участникът трябва да представи липсващите части от удостоверенията. 

8. Относно оферта с вх. № 5300-3979/29.06.2015г. от 10:48 ч. иа участника „Стил 
90" ООД, с адрес за кореспонденция: гр. Лясковец-5140, ул. „Максим Райкович" №29, 
телефон: 0619/2-20-17; 0619/2-40-99; факс: 0619/2-20-17; e-mail: stil90(a)mail.bg. 
ЕИК:104055828, за обособена позиция №18 -„Листа кисело зеле 1,600 кг.", се установи: 

8.1. Съгласно Раздел 111.2.3. ..Технически възможности", ..Изисквания и формалности 
които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията" в Обявлението за поръчка е 
посочено, че се изисква от участника да представи: 

,,- Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на позицията, за която 
участва, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с 
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената 
доставка (Образец № 8). Списъкът, се представя от Участника поотделно за всяка обособена 
позиция. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на 
удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на 
публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката." 

Съгласно Раздел III.2.3. „Технически възможности", „Изисквано минимално/ни ниво/а": 
„Участникът в настоящата процедура следва да има опит в доставки, които са еднакви или 
сходни с предмета на позицията за която участва, изпълнени през последните три години, 
считано от датата на подаване на офертата. Доставки, еднакви или сходни с предмета на 
позицията, са доставки включващи: - за позиции от № 10 до № 81- доставка на 
съответния артикул." 
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в представеният от участника Списък на доставките по (Образец № 8) е посочен един 
предмет на доставка, като в информация за начална и крайна дата на изпълнение на доставката е 
посочен периода 30.10.2012 г. - 30.10.2015 г.. със стойност на доставката в лева без ДДС -
243600 лв.. а за Възложител е посочена Община Велико Търново Като доказателство за 
извършената доставка по смисъла на чл.51. ал.4 от ЗОП е записано - Декларация, в която е 
посочен публичния регистър, в който е публикувана информация за доставките. Според 
съдържанието на приложената декларация ..посочените в Списък на доставките, които са 
еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три 
години, считано от датата на подаване на офертата, могат да се проверят в Регистъра на 
обществени поръчка на Агенцията за обществени поръчка на адрес www.aop.bg . в който е 
публикувана информация за доставките". 

В действителност в Агенцията за обществени поръчка, в раздела на обществена поръчка 
с уникален номер в РОП 00073-2012-0024. Община Велико Търново е публикувала Обявление 
на възложена поръчка по няколко позиции, между които е и позиция с №4 с наименование 
..Консерви за мероприятията към ЦСУ. Консерви за организация ..Детски градини" за която е 
посочена прогнозна обща стойност от 243 600 лв. 

Регистъра към който препраща участникът чрез представената Декларация, не 
удостоверява изпълнена доставка на артикула ..Листа кисело зеле 1.600 кг.". В РОП има 
публикувана информация само относно сключването на договор но не и такава за изпълнени 
доставки по него. В посоченият от участника регистър се съдържа информация с обща 
прогнозна стойност за всички ..Консерви за мероприятията към ЦСУ. Консерви за организация 
..Детски градини", както е и записано в самото наименованията на позицията, а периодът от 
30.10.2012 г. - 30.10.2015 г.. към момента на подаване на офертата от участника не е бил 
изтекъл. 

С така представената информация не се удостоверява съответствие с минималното 
изискване за представяне на доказателство за извършена доставка чрез посочване на публичен 
регистър, в който е публикувана информация за доставката. Освен това в образец №8. 
стойността в колона с наименование ..Стойност на доставката в лева без ДДС" е некоректно 
попълнена, тъй като поръчката не е приключила към 29.06.2015 г. датата на подаване на 
офертата на участникът, а и сумата от 243 600 лв. без ДДС е прогнозна за всички артикули в 
позицията. 

Участникът трябва да представи нов „Списък на доставките, които са еднакви 
или сходни с предмета на позицията, за която участва, изпълнени през последните три 
години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, 
датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка" (Образец № 8), 
като пр1шожи и съответното/ите доказателство/а за извършената/ите доставка/и. 
Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, 
издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен 
регистър, в който е публикувана информация за доставката. 

В новия ..списък на доставките" трябва да се посочи коректно стойността на доставките 
в лева без ДДС на артикул -„Листа кисело зеле 1,600 кг." като се придружи с доказателство, а 
в колона „Кратко описание на извършените доставки с посочване на конкретните артикули", се 
посочват такива, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка. Доставки, 
еднакви или сходни с предмета на позицията, са доставки включващи: - за 
позиции от № 10 до № 81- доставка иа конкретния артикул." 

8.2. В офертата не са представени: 

- Декларация, че Участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката 
(Образец №4) - оригинал; 
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- Декларация, че Участникът ще спазва всички условия за участие в процедурата за 
възлагане на настоящата обществена поръчка и няма да разпространява данни, свързани с 
поръчката (Образец №5) - оригинал 

- Декларация за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП. съгласно Закона за 
икономическите и финансовите отнощения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 
(Образец № 9) - оригинал. 

Участникът трябва да ги представи към офертата за позицията. Предвид това. че 
участникът е подал отделни оферти за отделни позиции, всяка една от подадените оферти с 
индивидуален входящ номер трябва да има изискуемото съдържание и в този смисъл да 
съдържа всички изискуеми декларации. 

8.3 Съгласно чл. 12. ал.9 от ЗХ в резултат на регистрационния режим, компетентния орган 
издава удостоверение за регистрация, неразделна част от който е приложение ..Списък на 
групите храни". Съгласно актуалния правен режим ..Списък на групите храни" е отделно 
приложение към удостоверението за регистрация и е неразделна част от него, като същото 
посочва конкретно хранителните продукти в обхвата на посочената група храни, за които се 
отнася регистрацията, поради което е възможна регистрация само за част или само за някои от 
храните в конкретна група храни. Предвид доставката на храни в съответствие с всички 
законови изисквания, възложителят е поставил изискване за регистрация на обекта за 
производство/ търговия с храни за всички храии в обхвата на позицията. Участникът не е 
представил в офертата към удостоверенията за регистрация по чл.12 от Закопа за храните -
приложенията ..Списък на групите храни", които са неразделна част от тях. 

Участникът трябва да представи липсващите части от удостоверенията. 

9. Отиосио оферта с вх. № 5300-3980/29.06.2015г. от 10:49 ч. иа участника „Стил 
90" ООД, с адрес за кореспонденция: гр. Лясковец-5140, ул. „Максим Райкович" №29, 
телефон: 0619/2-20-17; 0619/2-40-99; факс: 0619/2-20-17; e-mail: stil90(fl)mail.bg. 
ЕИК: 104055828, за обособена позиция №33 -„Конфитюр /ягода/ - 1 кг - със съдържание на 
илод 60 %, да отговаря на Наредбата за изискванията към плодовите конфитюри, желета, 
мармалади, приета с ПМС № 45 от 21.02.2003г.", се установи: 

9.1. В Раздел 111.2.1. от обявлението на поръчка, като изискуем документ и доказателство 
за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и 2 от ЗОП в Плик №1 - е посочен -
Документ за регистрация по чл.12 от Закона за храните. Това изискване се потвърждава и с 
разяснение изх. № 9100-675 от 19.06.2015 г. на възложителя: ..В съответствие с предварително 
обявените условия всеки участник трябва да представи - Документ за регистрация по чл.12 от 
Закона за храните (Удостоверение за регистрация на обекти за производство и/или търговия с 
храни) в обхвата на позицията, за която участва." 

В Плик 1. участникът ..СТИЛ-90" ООД е представил: 
- Удостоверение за регистрация на обект за производство на храни №443/26.05.2011 г.. в 

което е посочено, че се регистрира като обект за производство на следните групи храни. съгл. 
§1, т.12 от ЗХ:.,1. Плодови и зеленчукови консерви" и 

- Удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро с храни №7925/28.04.2015 
г.. в което е посочено, че се регистрира като обект за търговия със следните групи храни. съгл. 
§1. т.12 от ЗХ: със групите: ..д - растителни масла". ..е-зърнени храни, храни на дървена 
основа". ..ж - картофи и кореноплодни". ..з-варива". .,и-зеленчуци". ..к-илодове". ..л - ядкови 
плодове и маслодайни семена". ..м - захар, захарни и щоколадови изделия". ..с - други храни" и 
,.т-месни и месно растителни консерви". 
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в чл. 12 от ЗХ е указана възможността за търговия/производство с храни, само в обекти, 
които отговарят на определени изисквания и регистрационния режим, на който подлежат 
производителите и търговците на храни. Съгласно чл. 12. ал.9 от ЗХ в резултат на 
регистрационния режим, ко.мпетентния орган издава удостоверение за регистрация, неразделна 
част от който е приложение ..Списък на групите храни". Съгласно актуалния правен режим 
..Списък на групите храни" е отделно приложение към удостоверението за регистрация и е 
неразделна част от него. като същото посочва конкретно хранителните продукти в обхвата на 
посочената група храни, за които се отнася регистрацията, поради което е възможна 
регистрация само за част или само за някои от храните в конкретна група храни. Предвид 
доставката на храни^^ъответствие с всички законови изисквания, възложителят е поставил 
изискване за регистрация на обекта за производство/ търговия с храни за всички храни в 
обхвата на позицията. 

Предмета на доставката в позиция № 33 е конфитюр /ягода/ - 1 кг - със съдържание на 
плод 60 %. да отговаря на Наредбата за изискванията към плодовите конфитюри, желета, 
мармалади, приета с ПМС № 45 от 21.02.2003г. - 273 бр. и в съответствие с § 1, т. 12 от ЗХ, 
комисията констатира, че от така представеното удостоверение не става ясно наличието 
на регистрация за груна "к) плодове", в част конфитюр. 

Участникът трябва да представи Удостоверение/я за регистрация по чл.12 от 
Закона за храните на обект за производство и/или търговия с храните в обхвата на 
позицията, за която участва с приложението/ята „Списък на групите храни" к-ьм 
него/тях. Удостоверението трябва да показва регистрация за артикула, вкчючен в 
обхвата на обособената позиция. _ 

9.2. Съгласно Раздел III.2.3. ..Технически възможности", ..Изисквания и формалности 
които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията" в Обявлението за поръчка е 
посочено, че се изисква от участника да представи: 

..- Списък па доставките, които са еднакви или сходни с предмета на позицията, за която 
участва, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с 
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената 
доставка (Образец № 8). Списъкът, се представя от Участника поотделно за всяка обособена 
позиция. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на 
удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на 
публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката." 

Съгласно Раздел III.2.3. ..Технически възможности". ..Изисквано минимално/ни ниво/а": 
..Участникът в настоящата процедура следва да има опит в доставки, които са еднакви или 
сходни с предмета на позицията за която участва, изпълнени през последните три години, 
считано от датата на подаване на офертата. Доставки, еднакви или сходни с предмета на 
позицията, са доставки включващи: - за позиции от № 10 до № 81- доставка на 
съответния артикул." 

В представеният от участника Списък на доставките но (Образец № 8) е посочен един 
предмет на доставка, като в информация за начална и крайна дата на изпълнение на доставката е 
посочен периода 30.10.2012 г. - 30.10.2015 г., със стойност на доставката в лева без ДДС -
243600 лв., а за Възложител е посочена Община Велико Търново Като доказателство за 
извършената доставка по смисъла на чл.51, ал.4 от ЗОП е записано - Декларация, в която е 
посочен публичния регистър, в който е публикувана информация за доставките. Според 
съдържанието на приложената декларация ..посочените в Списък на доставките, които са 
еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три 
години, считано от датата на подаване на офертата, могат да се проверят в Регистъра на 



обществени поръчка на Агенцията за обществени поръчка на адрес www.aop.bg. в който е 
публикувана информация за доставките". 

В действителност в Агенцията за обществени поръчка, в раздела на обществена поръчка 
с уникален номер в РОП 00073-2012-0024. Община Велико Търново е публикувала Обявление 
на възложена поръчка по няколко позиции, между които е и позиция с №4 с наименование 
..Консерви за мероприятията към ЦСУ. Консерви за организация ..Детски градини" за която е 
посочена прогнозна обща стойност от 243 600 лв. 

Регистъра към който препраща участникът чрез представената Декларация, не 
удостоверява изпълнена доставка на артикула ..Конфитюр /ягода/ - 1 кг - със съдържание на 
плод 60 %. да отговаря на Наредбата за изискванията към плодовите конфитюри, желета, 
мармалади, приета с ПМС № 45 от 21.02.2003г.". В РОП има публикувана информация само 
относно сключването на договор но не и такава за изпълнени доставки по него. В посоченият от 
участника регистър се съдържа информация с обща прогнозна стойност за всички ..Консерви за 
мероприятията към ЦСУ. Консерви за организация ..Детски градини", както е и записано в 
самото наименованията на позицията, а периодът от 30.10.2012 г. - 30.10.2015 г.. към момента 
на подаване на офертата от участника не е бил изтекъл. 

С така представената информация не се удостоверява съответствие с минималното 
изискване за представяне на доказателство за извършена доставка чрез посочване на публичен 
регистър, в който е публикувана информация за доставката. Освен това в образец №8. 
стойността в колона с наименование ..Стойност на доставката в лева без ДДС" е некоректно 
попълнена, тъй като поръчката не е приключила към 29.06.2015 г. датата на подаване на 
офертата на участникът, а и сумата от 243 600 лв. без ДДС е прогнозна за всички артикули в 
позицията. 

Участникът трябва да представи нов „Списък на доставките, които са еднакви 
или сходни с предмета на позицията, за която участва, изпълнени през последните три 
години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, 
датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка" (Образец № 8), 
като приложи и съответното/ите доказателство/а за извършената/ите доставка/и. 
Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, 
издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен 
регистър, в който е публикувана информация за доставката. 

В новия ..списък на доставките" трябва да се посочи коректно стойността на доставките 
в лева без ДДС на артикул „Конфитюр /ягода/ - 1 кт като се придружи с доказателство, а в 
колона ..Кратко описание на извършените доставки с посочване на конкретните артикули", се 
посочват такива, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка. Доставки, 
еднакви или сходни с предмета на позицията, са доставки включващи: - за 
позиции от № 10 до № 81- доставка па конкретния артикул." 

9.3 В офертата не са представени: 

- Декларация, че Участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката 
(Образец №4) - оригинал: 

- Декларация, че Участникът ще спазва всички условия за участие в процедурата за 
възлагане на настоящата обществена поръчка и няма да разпространява данни, свързани с 
поръчката (Образец №5) - оригинал 

- Декларация за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП. съгласно Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
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преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 
(Образец № 9) - оригинал. 

10. Относно оферта с вх. № 5300-3981/29.06.2015г. от 10:50 ч. на участника „Стил 
90" ООД, с адрес за кореспонденция: гр. Лясковец-5140, ул. „Максим Райкович" №29, 
телефон: 0619/2-20-17; 0619/2-40-99; факс: 0619/2-20-17; e-mail: 5Ш90(й: mail.bg. 
ЕИК:104055828, за обособена позиция №53 -„Туршия мешана 1,600 кг.", се установи: 

10.1. Съгласно Раздел II1.2.3. ..Технически възможности". ..Изисквания и формалности 
които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията" в Обявлението за поръчка е 
посочено, че се изисква от участника да представи: 

..- Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на позицията, за която 
участва, изпълнени нрез последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с 
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената 
доставка (Образец № 8). Списъкът, се представя от Участника поотделно за всяка обособена 
позиция. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на 
удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на 
публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката." 

Съгласно Раздел III.2.3. ..Технически възможности". ..Изисквано минимално/ни ниво/а": 
..Участникът в настоящата процедура следва да има опит в доставки, които са еднакви или 
сходни с предмета на позицията за която участва, изпълнени през последните три години, 
считано от датата на подаване на офертата. Доставки, еднакви или сходни с предмета на 
позицията, са доставки включващи: - за позиции от № 10 до № 81- доставка на 
съответния артикул." 

В представеният от участника Списък на доставките по (Образец № 8) е посочен един 
предмет на доставка, като в информация за начална и крайна дата на изпълнение на доставката е 
посочен периода 30.10.2012 г. - 30.10.2015 г.. със стойност на доставката в лева без ДДС -
243600 лв., а за Възложител е посочена Община Велико Търново Като доказателство за 
извършената доставка по смисъла на чл.51, ал.4 от ЗОП е записано - Декларация, в която е 
посочен публичния регистър, в който е публикувана информация за доставките. Според 
съдържанието па приложената декларация ..посочените в Списък на доставките, които са 
еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три 
години, считано от датата на подаване на офертата, могат да се проверят в Регистъра на 
обществени поръчка на Агенцията за обществени поръчка на адрес www.aop.bg . в който е 
публикувана информация за доставките". 

В действителност в Агенцията за обществени поръчка, в раздела на обществена поръчка 
с уникален номер в РОП 00073-2012-0024, Община Велико Търново е публикувала Обявление 
на възложена поръчка по няколко позиции, между които е и позиция с №4 с наименование 
„Консерви за мероприятията към ЦСУ. Консерви за организация „Детски градини" за която е 
посочена прогнозна обща стойност от 243 600 лв. 

Регистъра към който препраща участникът чрез представената Декларация, не 
удостоверява изпълнена доставка на артикула ..Туршия мешана 1.600 кг.". В РОП има 
публикувана информация само относно сключването на договор но не и такава за изпълнени 
доставки по него. В посоченият от участника регистър се съдържа информация с обща 

Участникът трябва да ги представи към офертата за позицията. Предвид това. че 
участникът е подал отделни оферти за отделни позиции, всяка една от подадените оферти с 
индивидуален входящ номер трябва да има изискуемото съдържание и в този смисъл да 
съдържа всички изискуеми декларации. 
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прогнозна стойност за всички ..Консерви за мероприятията към ЦСУ. Консерви за организация 
..Детски градини", както е и записано в самото наименованията на позицията, а периодът от 
30.10.2012 г. - 30.10.2015 г.. към момента на подаване на офертата от участника не е бил 
изтекъл. 

С така представената информация не се удостоверява съответствие с минималното 
изискване за представяне на доказателство за извършена доставка чрез посочване на публичен 
регистър, в който е публикувана информация за доставката. Освен това в образец №8. 
стойността в колона с наименование ..Стойност на доставката в лева без ДДС" е некоректно 
попълнена, тъй като поръчката не е приключила към 29.06.2015 г. датата на подаване на 
офертата па участникът, а и сумата от 243 600 лв. без ДДС е прогнозна за всички артикули в 
позицията. 

Участникът трябва да представи нов „Списък на доставките, които са еднакви 
или сходни с предмета на позицията, за която участва, изпълнени през последните три 
години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, 
датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка" (Образец № 8), 
като пртюжи и съответното/ите доказателство/а за извършената/ите доставка/и. 
Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, 
издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен 
регистър, в който е публикувана информация за доставката. 

В новия ..списък на доставките" трябва да се посочи коректно стойността на доставките 
в лева без ДДС на артикул -„Туршия мешана 1,600 кг." като се придружи с доказателство, а в 
колона ..Кратко описание на извършените доставки с посочване на конкретните артикули", се 
посочват такива, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка. Доставки, 
еднакви или сходни с предмета на позицията, са доставки включващи: - за 
позиции от № 10 до № 81-доставка на конкретния артикул." 

10.2. В офертата не са представени: 

- Декларация, че Участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката 
(Образец №4) - оригинал; 

- Декларация, че Участникът ще спазва всички условия за участие в процедурата за 
възлагане на настоящата обществена поръчка и няма да разпространява данни, свързани с 
поръчката (Образец №5) - оригинал 

- Декларация за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП. съгласно Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 
(Образец № 9) - оригинал. 

Участникът трябва да ги представи към офертата за позицията. Предвид това. че 
участникът е подал отделни оферти за отделни позиции, всяка една от подадените оферти с 
индивидуален входящ номер трябва да има изискуемото съдържание и в този смисъл да 
съдържа всички изискуеми декларации. 

10.3 Съгласно чл. 12. ал.9 от ЗХ в резултат на регистрационния режим, компетентния орган 
издава удостоверение за регистрация, неразделна част от който е приложение ..Списък на 
групите храни". Съгласно актуалния правен режим ..Списък на групите храни" е отделно 
приложение към удостоверението за регистрация и е неразделна част от него. като същото 
посочва конкретно хранителните продукти в обхвата на посочената група храни, за които се 
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отнася регистрацията, поради което е възможна регистрация само за част или само за някои от 
храните в конкретна група храни. Предвид доставката на храни в съответствие с всички 
законови изисквания, възложителят е поставил изискване за регр^страция на обекта за 
производство/ търговия с храни за всички храни в обхвата на позицията. Участникът не е 
представил в офертата към удостоверенията за регистрация по чл.12 от Закона за храните -
приложенията ..Списък на групите храни", които са неразделна част от тях. 

Участникът трябва да представи липсващите части от удостоверенията. 

11. Относно оферта с вх. № 5300-3982/29.06.2015г. от 10:51 ч. на участника „Стил 
90" ООД, с адрес за кореснонденция: гр. Лясковец-5140, ул. „Максим Райкович" №29, 
телефон: 0619/2-20-17; 0619/2-40-99; факс: 0619/2-20-17; e-mail: stil90(fl)mail.bg, 
ЕИК:104055828, за обособена позиция №55 -„Кисело зеле 1,680 кг.", се установи: 

1 1 . 1 . Съгласно Раздел III.2.3. ..Технически възможности". ..Изисквания и формалности 
които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията" в Обявлението за поръчка е 
посочено, че се изисква от участника да представи: 

..- Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на позицията, за която 
участва, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с 
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената 
доставка (Образец № 8). Списъкът, се представя от Участника поотделно за всяка обособена 
позиция. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на 
удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на 
публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката." 

Съгласно Раздел III.2.3. ..Технически възможности", „Изисквано минимално/ни ниво/а": 
„Участникът в настоящата процедура следва да има опит в доставки, които са еднакви или 
сходни с предмета на позицията за която участва, изпълнени през последните три години, 
считано от датата на подаване на офертата. Доставки, еднакви или сходни с предмета на 
позицията, са доставки включващи: - за позиции от № 10 до № 81- доставка на 
съответния артикул." 

В представеният от участника Списък на доставките по (Образец № 8) е посочен един 
предмет па доставка, като в информация за начална и крайна дата на изпълнение на доставката е 
посочен периода 30.10.2012 г. - 30.10.2015 г.. със стойност на доставката в лева без ДДС -
243600 лв., а за Възложител е посочена Община Велико Търново Като доказателство за 
извършената доставка по смисъла на чл.51. ал.4 от ЗОП е записано - Декларация, в която е 
посочен публичния регистър, в който е публикувана информация за доставките. Според 
съдържанието на прилолсената декларация ..посочените в Списък на доставките, които са 
еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три 
години, считано от датата на подаване на офертата, могат да се проверят в Регистъра на 
обществени поръчка на Агенцията за обществени поръчка на адрес www.aop.bg , в който е 
публикувана информация за доставките". 

В действителност в Агенцията за обществени поръчка, в раздела на обществена поръчка 
с уникален номер в РОП 00073-2012-0024, Община Велико Търново е публикувала Обявление 
на възложена поръчка по няколко позиции, между които е и позиция с №4 с наименование 
„Консерви за мероприятията към ЦСУ. Консерви за организация „Детски градини" за която е 
посочена прогнозна обща стойност от 243 600 лв. 

Регистъра към който препраща участникът чрез представената Декларация, не 
удостоверява изпълнена доставка на артикула ..Кисело зеле 1.680 кг.". В РОП има публикувана 
информация само относно сключването на договор, но не и такава за изпълнени доставки но 
него. В посоченият от участника регистър се съдържа информация с обща прогнозна стойност 
за всички ..Консерви за мероприятията към ЦСУ. Консерви за организация ..Детски градини", 
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както е и записано в самото наименованията на позицията, а периодът от 30.10.2012 г. -
30.10.2015 г.. към момента на подаване на офертата от участника не е бил изтекъл. 

С така представената информация не се удостоверява съответствие с минималното 
изискване за представяне на доказателство за извършена доставка чрез посочване на публичен 
регистър, в който е публикувана информация за доставката. Освен това в образец №8. 
стойността в колона с наименование ..Стойност на доставката в лева без ДДС" е некоректно 
попълнена, тъй като поръчката не е приключила към 29.06.2015 г. датата на подаване на 
офертата на участникът, а и сумата от 243 600 лв. без ДДС е прогнозна за всички артикули в 
позицията. 

Участникът трябва да представи нов „Списък на доставките, които са еднакви 
или сходни с предмета на позицията, за която участва, изпълнени през последните три 
години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, 
датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка" (Образец № 8), 
като приложи и съответното/ите доказателство/а за извършената/ите доставка/и. 
Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, 
издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен 
регистър, в който е публикувана информация за доставката. 

В новия ..списък на доставките" трябва да се посочи коректно стойността на доставките 
в лева без ДДС на артикул -„Кисело зеле 1,680 кг."като се придружи с доказателство, а в 
колона ..Кратко описание на извършените доставки с посочване на конкретните артикули", се 
посочват такива, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка. Доставки, 
еднакви или сходни с предмета на позицията, са доставки включващи; - за 
позииии от № 10 до № 81- доставка па конкретния артикул." 

11.2. В офертата не са представени: 

- Декларация, че Участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката 
(Образец №4) - оригинал: 

- Декларация, че Участникът ще спазва всички условия за участие в процедурата за 
възлагане на настоящата обществена поръчка и няма да разпространява данни, свързани с 
поръчката (Образец №5) - оригинал 

- Декларация за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП, съгласно Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 
(Образец № 9) - оригинал. 

Участникът трябва да ги представи към офертата за позицията. Предвид това. че 
участникът е подал отделни оферти за отделни позиции, всяка една от подадените оферти с 
индивидуален входящ номер трябва да има изискуемото съдържание и в този смисъл да 
съдържа всички изискуеми декларации. 

11.3 Съгласно чл. 12, ал.9 от ЗХ в резултат на регистрационния режим, компетентния орган 
издава удостоверение за регистрация, неразделна част от който е приложение „Списък на 
групите храни". Съгласно актуалния правен режим „Списък на групите храни" е отделно 
приложение към удостоверението за регистрация и е неразделна част от него, като същото 
посочва конкретно хранителните продукти в обхвата на посочената група храни, за които се 
отнася регистрацията, поради което е възможна регистрация само за част или само за някои от 
храните в конкретна група храни. Предвид доставката на храни в съответствие с всички 
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законови изисквания, възложителят е поставил изискване за регпстрапия на обекта за 
производство/ търговия с храни за всички храни в обхвата на позицията. Участникът не е 
представил в офертата към удостоверенията за регистрация по чл.12 от Закона за храните -
приложенията ..Списък па групите храни", които са неразделна част от тях. 

Участникът трябва да представи липсващите части от удостоверенията. 

12. Относно оферта с вх. № 5300-3983/29.06.2015г. от 10:52 ч. на участника „Стил 
90" ООД, с адрес за кореснонденния: гр. Лясковец-5140, ул. „Максим Райкович" №29, 
телефон: 0619/2-20-17; 0619/2-40-99; факс: 0619/2-20-17; e-mail: stil90(S mail.bg. 
ЕИК: 104055828, за обособена позиция №59 -„Консерва гювеч 0,680 кг.", се установи: 

12.1. Съгласно Раздел 111.2.3. ..Технически възможности". ..Изисквания и формалности 
които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията" в Обявлението за поръчка е 
посочено, че се изисква от участника да представи: 

..- Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на позицията, за която 
участва, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с 
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената 
доставка (Образец № 8). Списъкът, се представя от Участника поотделно за всяка обособена 
позиция. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на 
удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на 
публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката." 

Съгласно Раздел III.2.3. ..Технически възможности", ..Изисквано минимално/ни ниво/а": 
..Участникът в настоящата процедура следва да има опит в доставки, които са еднакви или 
сходни с предмета на позицията за която участва, изпълнени през последните три години, 
считано от датата на подаване на офертата. Доставки, еднакви или сходни с предмета на 
позицията, са доставки включващи: - за позиции от № 10 до № 81- доставка на 
съответния артикул." 

В представеният от участника Списък на доставките по (Образец № 8), са посочени два 
предмета на доставка, като в информация за начална и крайна дата на изпълнение на доставката 
е посочен периода съответно за първият предмет -30.10.2012 г. - 30.10.2015 г., със стойност на 
доставката в лева без ДДС - 243600 лв., а за втория предмет - 42 777,40 лв. и период 13.03.2015 
г. - 13.03.2017 г. За Възложител на първият предмет па доставка е посочена Община Велико 
Търново, а за вторият - Община Стражица. 

Като доказателство за извършената доставка но смисъла на чл.51. ал.4 от ЗОП е записано 
- Декларация, в която е посочен публичния регистър, в който е публикувана информация за 
доставките. Според съдържанието на приложената декларация „посочените в Списък на 
доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през 
последните три години, считано от датата на подаване на офертата, могат да се проверят в 
Регистъра на обществени поръчка на Агенцията за обществени поръчка на адрес www.aop.bg , в 
който е публикувана информация за доставките". 

В действителност в Агенцията за обществени поръчка, в раздела на обществена поръчка 
с уникален номер в РОП 00073-2012-0024, Община Велико Търново е публикувала Обявление 
на възложена поръчка по няколко позиции, между които е и позиция с №4 с наименование 
„Консерви за мероприятията към ЦСУ. Консерви за организация ,.Детски градини", с посочена 
прогнозна обща стойност от 243 600 лв. 

Аналогична е информацията, която участникът е посочил и за Община Стражица. В 
раздела на обществена поръчка по позиции, с уникален номер в РОП 00078-2014-0009. Община 
Стражица е публикувала Информация за сключен договор със ..Стил-90" ООД по обособена 
позиция № 4-Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани", като сумата от 42 777,40 лв. 
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без ДДС е записана като ..Крайна обща стойност на договора" за период от 24 месеца считано от 
13.03.2015 г. 

Регистъра, към който препраща участникът чрез представената Декларация, не 
удостоверява изпълнена доставка на артикула ..Консерви гювеч 0.680 кг.". В РОП има 
публикувана информация само относно сключването на договор, но не и такава за изпълнени 
доставки по него, както при информацията за Община Велико Търново, така и за Община 
Стражица. В посоченият от участника регистър се съдържа информация с обща прогнозна 
стойност за всички ..Консерви за мероприятията къ.м ЦСУ. Консерви за организация ..Детски 
градини", както е и записано в самото наименованията на позицията, а периодът от 30.10.2012 г. 
- 30.10.2015 г. и съответно 13.03.2015 г. - 13.03.2017 г.. към момента на подаване на офертата от 
участника не е изтекъл. 

С така представената информация не се удостоверява съответствие с минималното 
изискване за представяне на доказателство за извърщена доставка чрез посочване на публичен 
регистър, в който е публикувана информация за доставката. Освен това в образец №8. 
стойността в колона с наименование ..Стойност на доставката в лева без ДДС" е некоректно 
попълнена, тъй като поръчките и при двете общини не са приключила към 29.06.2015 г.- датата 
на подаване на офертата на участникът, а сумата от 243 600 лв. без ДДС и 42 777,40 лв. без ДДС 
е прогнозна за всички артикули в позицията и при двамата Възложители. 

Участникът трябва да представи нов „Списък на доставките, които са еднакви 
или сходни с предмета на позицията, за която участва, изпълнени през последните три 
години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, 
датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка" (Образец № 8), 
с коректно попълнена информация в колона „Стойност на доставката в лева без ДДС", и 
приложи съответното/ите доказателство/а за извършената/ите доставка/и. 
Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, 
издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен 
регистър, в който е публикувана информация за доставката. 

В новия ..списък на доставките" трябва да се посочи коректно стойността на доставките 
в лева без ДДС на артикул ..Консерви гювеч 0.680 кг.", като се придружи с доказателство, а в 
колона ..Кратко описание на извършените доставки с посочване на конкретните артикули", се 
посочват такива, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка. Доставки, 
еднакви или сходни с предмета на позицията, са доставки включващи: - за 
позиции от Ха 10 до № 81- доставка на конкретния артикул." 

12.2. В офертата не са представени: 

- Декларация, че Участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката 
(Образец №4) - оригинал: 

- Декларация, че Участникът ще спазва всички условия за участие в процедурата за 
възлагане на настоящата обществена поръчка и няма да разпространява данни, свързани с 
поръчката (Образец Ш5) - оригинал 

- Декларация за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП. съгласно Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 
(Образец № 9) - оригинал. 

Участникът трябва да ги представи към офертата за позицията. Предвид това. че 
участникът е подал отделни оферти за отделни позиции, всяка една от подадените оферти с 
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индивидуален входящ номер трябва да има изискуемото съдържание и в този смисъл да 
съдържа всички изискуеми декларации. 

12.3 Съгласно чл. 12, ал.9 от ЗХ в резултат на регистрационния режим, компетентния орган 
издава удостоверение за регистрация, неразделна част от който е приложение ..Списък на 
групите храни". Съгласно актуалния правен режим ..Списък на групите храни" е отделно 
приложение към удостоверението за регистрация и е неразделна част от него. като същото 
посочва конкретно хранителните продукти в обхвата на посочената група храни, за които се 
отнася регистрацията, поради което е възможна регистрация само за част или само за някои от 
храните в конкретна група храни. Предвид доставката на храни в съответствие с всички 
законови изисквания, възложителят е поставил изискване за регистрация на обекта за 
производство/ търговия с храни за всички храни в обхвата на позицията. Участникът не е 
представил в офертата към удостоверенията за регистрация по чл.12 от Закона за храните -
приложенията ..Списък на групите храни", които са неразделна част от тях. 

Участникът трябва да представи липсващите части от удостоверенията. 

13. Относно оферта с вх. № 5300-3984/29.06.2015г. от 10:53 ч. на участника „Стил 
90" ООД, с адрес за кореспонденция: гр. Лясковец-5140, ул. „Максим Райкович" №29, 
телефон: 0619/2-20-17; 0619/2-40-99; факс: 0619/2-20-17; e-mail: stil90(amail.bg. 
ЕИК: 104055828, за обособена позиция № 61 -„Консерва зелен фасул 0,680 кг.", се установи: 

13.1. Съгласно Раздел 111.2.3. ..Технически възможности". ..Изисквания и формалности 
които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията" в Обявлението за поръчка е 
посочено, че се изисква от участника да представи: 

..- Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на позицията, за която 
участва, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с 
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената 
доставка (Образец № 8). Списъкът, се представя от Участника поотделно за всяка обособена 
позиция. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на 
удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на 
публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката." 

Съгласно Раздел III.2.3. „Технически възможности", „Изисквано минимално/ни ниво/а": 
,.Участникът в настоящата процедура следва да има опит в доставки, които са еднакви или 
сходни с предмета на позицията за която участва, изпълнени през последните три години, 
считано от датата на подаване на офертата. Доставки, еднакви или сходни с предмета на 
позицията, са доставки включващи: - за позиции от № 10 до № 81- доставка на 
съответния артикул." 

В представеният от участника Списък на доставките по (Образец № 8), са посочени два 
предмета на доставка, като в информация за начална и крайна дата на изпълнение на доставката 
е посочен периода съответно за първият предмет -30.10.2012 г. - 30.10.2015 г., със стойност на 
доставката в лева без ДДС - 243600 лв., а за втория предмет - 42 777,40 лв. и период 13.03.2015 
г. - 13.03.2017 г. За Възложител на първият предмет на доставка е посочена Община Велико 
Търново, а за вторият - Община Стражица. 

Като доказателство за извършената доставка по смисъла на чл.51, ал.4 от ЗОП е записано 
- Декларация, в която е посочен публичния регистър, в който е публикувана информация за 
доставките. Според съдържанието на приложената декларация ..посочените в Списък на 
доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през 
последните три години, считано от датата на подаване на офертата, могат да се проверят в 
Регистъра на обществени поръчка на Агенцията за обществени поръчка на адрес www.aop.bg . в 
който е публикувана информация за доставките". 
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в действителност в Агенцията за обществени поръчка, в раздела на обществена поръчка 
с уникален номер в РОП 00073-2012-0024. Община Велико Търново е публикувала Обявление 
на възложена поръчка по няколко позиции, между които е и позиция с №4 с наименование 
..Консерви за мероприятията към ЦСУ. Консерви за организация „Детски градини", за която е 
посочена прогнозна обща стойност от 243 600 лв. 

Аналогична е информацията, която участникът е посочил и за Община Стражица. В 
раздела на обществена поръчка по позиции, с уникален номер в РОП 00078-2014-0009. Община 
Стражица е публикувала Информация за сключен договор със ..Стил-90" ООД по обособена 
позиция № 4-Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани", като сумата от 42 777.40 лв. 
без ДДС е записана като ..Крайна обща стойност на договора" за период от 24 месеца считано от 
13.03.2015 г. 

Регистъра, към който препраща участникът чрез представената Декларация, не 
удостоверява изпълнена доставка на артикула ..Консерва зелен фасул 0.680 кг.". В РОП има 
публикувана информация само относно сключването на договор, но не и такава за изпълнени 
доставки по него. както при информацията за Община Велико Търново, така и за Община 
Стражица. В посоченият от участника регистър се съдържа информация с обща прогнозна 
стойност за всички ..Консерви за мероприятията към ЦСУ. Консерви за организация ..Детски 
градини", както е и записано в самото наименованията на позицията, а периодът от 30.10.2012 г. 
- 30.10.2015 г. и съответно 13.03.2015 г. - 13.03.2017 г., към момента на подаване на офертата от 
участника не е изтекъл. 

С така представената информация не се удостоверява съответствие с минималното 
изискване за представяне на доказателство за извърщена доставка чрез посочване на публичен 
регистър, в който е публикувана информация за доставката. Освен това в образец №8. 
стойността в колона с наименование ..Стойност на доставката в лева без ДДС" е некоректно 
попълнена, тъй като поръчките и при двете общини не са приключила към 29.06.2015 г.- датата 
на подаване на офертата на участникът, а сумата от 243 600 лв. без ДДС и 42 777.40 лв. без ДДС 
е прогнозна за всички артикули в позицията и при двамата Възложители. 

Участникът трябва да представи нов „Списък на доставките, които са еднакви 
или сходни с предмета на позицията, за която участва, изпълнени през последните три 
години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, 
датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка" (Образец М 8), 
като приложи и съответното/ите доказателство/а за извършената/ите доставка/и. 
Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, 
издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен 
регистър, в който е публикувана информация за доставката. 

В новия ..списък па доставките" трябва да се посочи коректно стойността на доставките 
в лева без ДДС на артикул ..Консерва зелен фасул 0.680 кг.", като се придружи с доказателство, 
а в колона „Кратко описание на извършените доставки с посочване на конкретните артикули", 
се посочват такива, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка. 
Доставки, еднакви или сходни с предмета на позицията, са доставки включващи: 

- за позиции от № 10 до № 81- доставка на конкретния артикул." 

13.2. В офертата не са представени: 

- Декларация, че Участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката 
(Образец №4) - оригинал: 

- Декларация, че Участникът ще спазва всички условия за участие в процедурата за 
възлагане на настоящата обществена поръчка и няма да разпространява данни, свързани с 
поръчката (Образец №5) - оригинал 
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- Декларация за липса на пречки за участие в процедура но ЗОП. съгласно Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 
(Образец № 9) - оригинал. 

Участникът трябва да ги представи към офертата за позицията. Предвид това. че 
участникът е подал отделни оферти за отделни позиции, всяка една от подадените оферти с 
индивидуален входящ номер трябва да има изискуемото съдържание и в този смисъл да 
съдържа всички изискуеми декларации. 

13.3 Съгласно чл. 12. ал.9 от ЗХ в резултат на регистрационния режим, компетентния 
орган издава удостоверение за регистрация, неразделна част от който е приложение ..Списък на 
групите храни". Съгласно актуалния правен режим ..Списък на групите храни" е отделно 
приложение към удостоверението за регистрация и е неразделна част от него. като същото 
посочва конкретно хранителните продукти в обхвата на посочената груна храни, за които се 
отнася регистрацията, поради което е възможна регистрация само за част или само за някои от 
храните в конкретна група храни. Предвид доставката на храни в съответствие с всички 
законови изисквания, възложителят е поставил изискване за регистрация на обекта за 
производство/ търговия с храни за всички храии в обхвата на позицията. Участникът не е 
представил в офертата към удостоверенията за регистрация по чл.12 от Закона за храните -
приложенията ..Списък на групите храни", които са неразделна част от тях. 

Участникът трябва да представи липсващите части от удостоверенията. 

14. Относно оферта с вх. № 5300-3985/29.06.2015г. от 10:55 ч. иа участника „Стил 
90" ООД, с адрес за кореспонденция: гр. Лясковец-5140, ул. „Максим Райкович" №29, 
телефон: 0619/2-20-17; 0619/2-40-99; факс: 0619/2-20-17; e-mail: stil90(a)mail.bg. 
ЕИК: 104055828, за обособена нозиния №63 -„Печена кания 0,680 кг. буркан", се установи: 

14.1. Съгласно Раздел III.2.3. ..Технически възможности". ..Изисквания и формалности 
които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията" в Обявлението за поръчка е 
посочено, че се изисква от участника да представи: 

..- Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на позицията, за която 
участва, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с 
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената 
доставка (Образец № 8). Списъкът, се представя от Участника поотделно за всяка обособена 
позиция. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на 
удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на 
публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката." 

Съгласно Раздел III.2.3. ..Технически възможности". ..Изисквано минимално/ни ниво/а": 
..Участникът в настоящата процедура следва да има опит в доставки, които са еднакви или 
сходни с предмета па позицията за която участва, изпълнени през последните три години, 
считано от датата на подаване на офертата. Доставки, еднакви или сходни с предмета на 
позицията, са доставки включващи: - за позиции от № 10 до № 81- доставка на 
съответния артикул." 

В представеният от участника Списък на доставките но (Образец № 8) е посочен един 
предмет на доставка, като в информация за начална и крайна дата на изпълнение на доставката е 
посочен периода 30.10.2012 г. - 30.10.2015 г.. със стойност на доставката в лева без ДДС -
243600 лв., а за Възложител е посочена Община Велико Търново Като доказателство за 
извършената доставка по смисъла на чл.51. ал.4 от ЗОП е записано - Декларация, в която е 
посочен публичния регистър, в който е публикувана информация за доставките. Според 
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съдържанието на приложената декларация „посочените в Списък на доставките, които са 
еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три 
години, считано от датата на подаване на офертата, могат да се проверят в Регистъра на 
обществени поръчка па Агенцията за обществени поръчка на адрес www.aop.bg. в който е 
публикувана информация за доставките". 

В действителност в Агенцията за обществени поръчка, в раздела на обществена поръчка 
с уникален номер в РОП 00073-2012-0024. Община Велико Търново е публикувала Обявление 
на възложена поръчка по няколко позиции, между които е и позиция с №4 с наименование 
„Консерви за мероприятията към ЦСУ. Консерви за организация ..Детски градини" за която е 
посочена прогнозна обща стойност от 243 600 лв. 

Регистъра към който препраща участникът чрез представената Декларация, не 
удостоверява изпълнена доставка на артикула „Печена капия 0.680 кг. буркан". В РОП има 
публикувана информация само относно сключването на договор, но не и такава за изпълнени 
доставки по него. В посоченият от участника регистър се съдържа информация с обща 
прогнозна стойност за всички ..Консерви за мероприятията към ЦСУ. Консерви за организация 
..Детски градини", както е и записано в самото наименованията на позицията, а периодът от 
30.10.2012 г. - 30.10.2015 г., към момента на подаване на офертата от участника не е бил 
изтекъл. 

С така представената информация не се удостоверява съответствие с минималното 
изискване за представяне на доказателство за извършена доставка чрез посочване на публичен 
регистър, в който е публикувана информация за доставката. Освен това в образец №8, 
стойността в колона с наименование „Стойност на доставката в лева без ДДС" е некоректно 
попълнена, тъй като поръчката не е приключила към 29.06.2015 г. датата на подаване на 
офертата на участникът, а и сумата от 243 600 лв. без ДДС е прогнозна за всички артикули в 
позицията. 

Участникът трябва да представи нов „Списък на доставките, които са еднакви 
IL1U сходни с предмета на позицията, за която участва, изпълнени през последните три 
години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, 
датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка" (Образец Ж^ 8), 
като пртюжи и съответното/ите доказателство/а за извършената/ите доставка/и. 
Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, 
издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен 
регистър, в който е публикувана информация за доставката. 

В новия ..списък на доставките" трябва да се посочи коректно стойността на доставките 
в лева без ДДС на артикул ..Консерва зелен фасул 0,680 кг.", като се придружи с доказателство, 
а в колона „Кратко описание на извършените доставки с посочване на конкретните артикули", 
се посочват такива, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка. 
Доставки, еднакви или сходни с предмета на позицията, са доставки включващи: 

- за позиции от № 10 до № 81- доставка на конкретния артикул." 

14.2. В офертата не са представени: 

- Декларация, че Участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката 
(Образец №4) - оригинал; 

- Декларация, че Участникът ще спазва всички условия за участие в процедурата за 
възлагане па настоящата обществена поръчка и ияма да разпространява данни, свързани с 
поръчката (Образец №5) - оригинал 
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- Декларация за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП. съгласно Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен рел<им. свързаните с тях лица и техните действителни собственици 
(Образец № 9) - оригинал. 

Участникът трябва да ги представи към офертата за позицията. Предвид това. че 
участникът е подал отделни оферти за отделни позиции, всяка една от подадените оферти с 
индивидуален входящ номер трябва да има изискуемото съдържание и в този смисъл да 
съдържа всички изискуеми декларации. 

14.3 Съгласно чл. 12. ал.9 от ЗХ в резултат на регистрационния режим, компетентния орган 
издава удостоверение за регистрация, неразделна част от който е приложение ..Списък на 
групите храни". Съгласно актуалния правен режим ..Списък на групите храни" е отделно 
приложение към удостоверението за регистрация и е неразделна част от него. като същото 
посочва конкретно хранителните продукти в обхвата на посочената група храни, за които се 
отнася регистрацията, поради което е възможна регистрация само за част или само за някои от 
храните в конкретна група храни. Предвид доставката на .храни в съответствие с всички 
законови изисквания, възложителят е поставил изискване за регистрация на обекта за 
производство/ търговия с храни за всички храни в обхвата на позицията. Участникът не е 
представил в офертата към удостоверенията за регистрация по чл.12 от Закона за храните -
приложенията ..Списък на групите храни", KOPITO са неразделна част от тях. 

Участникът трябва да представи липсващите части от удостоверенията. 

15. Относно оферта с вх. № 5300-3986/29.06.2015г. от 10:56 ч. на участника „Стил 
90" ООД, с адрес за кореспонденция: гр. Лясковец-5140, ул. „Максим Райкович" №29, 
телефон: 0619/2-20-17; 0619/2-40-99; факс: 0619/2-20-17; e-mail: stil90(a mail.bg, 
ЕИК:104055828, за обособена позиция №64 -„Консерва паприкаш 0,680 кг.", се установи: 

15.1 Съгласно Раздел III.2.3. ..Технически възможности". ..Изисквания и формалности 
които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията" в Обявлението за поръчка е 
посочено, че се изисква от участника да представи: 

..- Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на позицията, за която 
участва, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с 
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената 
доставка (Образец № 8). Списъкът, се представя от Участника поотделно за всяка обособена 
позиция. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на 
удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на 
публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката." 

Съгласно Раздел III.2.3. ..Технически възможности". ..Изисквано минимално/ни ниво/а": 
..Участникът в настоящата процедура следва да има опит в доставки, които са еднакви или 
сходни с предмета на позицията за която участва, изпълнени през последните три години, 
считано от датата на подаване на офертата. Доставки, еднакви или сходни с предмета на 
позицията, са доставки включващи: - за позиции от № 10 до № 81- доставка на 
съответния артикул." 

В представеният от участника Списък на доставките по (Образец № 8), са посочени два 
предмета на доставка, като в информация за начална и крайна дата на изпълнение на доставката 
е посочен периода съответно за първият предмет -30.10.2012 г. - 30.10:2015 г.. със стойност на 
доставката в лева без ДДС - 243600 лв.. а за втория предмет - 42 777.40 лв. и период 13.03.2015 
г. - 13.03.2017 г. За Възложител на първият предмет на доставка е посочена Община Велико 
Търново, а за вторият - Община Стражица. 
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Като доказателство за извършената доставка но смисъла на чл.51. ал.4 от ЗОП е записано 
- Декларация, в която е посочен публичния регистър, в който е публикувана информация за 
доставките. Според съдържанието на приложената декларация ..посочените в Списък на 
доставките, които са еднакви или сходни с пред.мета на обществената поръчка, изпълнени през 
последните три години, считано от датата на подаване на офертата, могат да се проверят в 
Регистъра на обществени поръчка на Агенцията за обществени поръчка на адрес www.aop.bg . в 
който е публикувана информация за доставките". 

В действителност в Агенцията за обществени поръчка, в раздела на обществена поръчка 
с уникален номер в РОП 00073-2012-0024. Община Велико Търново е публикувала Обявление 
на възложена поръчка по няколко позиции, между които е и позиция с №4 с наименование 
..Консерви за мероприятията към ЦСУ. Консерви за организация ..Детски градини", за която е 
посочена прогнозна обща стойност от 243 600 лв. 

Аналогична е информацията, която участникът е посочил и за Община Стражица. В 
раздела на обществена поръчка по позиции, с уникален номер в РОП 00078-2014-0009, Община 
Стражица е публикувала Информация за сключен договор със .,Стил-90" ООД по обособена 
позиция № 4-Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани", като сумата от 42 777.40 лв. 
без ДДС е записана като ..Крайна обща стойност на договора" за период от 24 месеца считано от 
13.03.2015 г. 

Регистъра, към който препраща участникът чрез представената Декларация, не 
удостоверява изпълнена доставка на артикула ..Консерва паприкаш 0.680 кг.". В РОП има 
публикувана информация само относно сключването на договор, но не и такава за изпълнени 
доставки по него, както при информацията за Община Велико Търново, така и за Община 
Стражица. В посоченият от участника регистър се съдържа информация с обща прогнозна 
стойност за всички ..Консерви за мероприятията към ЦСУ. Консерви за организация ..Детски 
градини", както е и записано в самото наименованията на позицията, а периодът от 30.10.2012 г. 
- 30.10.2015 г. и съответно 13.03.2015 г. - 13.03.2017 г., към момента на подаване на офертата от 
участника не е изтекъл. 

С така представената информация не се удостоверява съответствие с минималното 
изискване за представяне на доказателство за извършена доставка чрез посочване на публичен 
регистър, в който е публикувана информация за доставката. Освен това в образец №8, 
стойността в колона с наименование „Стойност на доставката в лева без ДДС" е некоректно 
попълнена, тъй като поръчките и при двете общини не са приключила към 29.06.2015 г.- датата 
на подаване на офертата на участникът, а сумата от 243 600 лв. без ДДС и 42 777.40 лв. без ДДС 
е прогнозна за всички артикули в позицията и при двамата Възложители. 

Участникът трябва да представи нов „Списък на доставките, които са еднакви 
или сходни с предмета на позицията, за която участва, изпълнени през последните три 
години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, 
датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка" (Образец № 8), 
като приложи и съответното/ите доказателство/а за извършената/ите доставка/и. 
Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, 
издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен 
регистър, в който е публикувана информация за доставката. 

В новия ..списък на доставките" трябва да се посочи коректно стойността на доставките 
в лева без ДДС на артикул -„Консерва паприкаш 0,680 кг.",, като се придружи с 
доказателство, а в колона ..Кратко описание на извършените доставки с посочване на 
конкретните артикули", се посочват такива, които са еднакви или сходни с предмета на 
обществената поръчка. Доставки, еднакви или сходни с предмета на позицията, са доставки 
включваши: - за позиции от № 10 до № 81- доставка на конкретния 
артикул." 
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15.2 В офертата не са представени: 

- Декларация, че Участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката 
(Образец №4) - оригинал: 

15.3 Съгласно чл. 12. ал.9 от ЗХ в резултат на регистрационния режим, компетентния 
орган издава удостоверение за регистрация, неразделна част от който е приложение ..Списък на 
групите храни". Съгласно актуалния правен режим ..Списък на групите храни" е отделно 
приложение към удостоверението за регистрация и е неразделна част от него. като същото 
посочва конкретно хранителните продукти в обхвата на посочената група храии. за които се 
отнася регистрацията, поради което е възможна регистрация само за част или само за някои от 
храните в конкретна група храни. Предвид доставката на храни в съответствие с всички 
законови изисквания, възложителят е поставил изискване за регистрация на обекта за 
производство/ търговия с храни за всички храни в обхвата на позицията. Участникът не е 
представил в офертата към удостоверенията за регистрация по чл.12 от Закона за храните -
приложенията ..Списък на групите храни", които са неразделна част от тях. 

Участникът трябва да представи липсващите части от удостоверенията. 

16. Относно оферта с вх. № 5300-3987/29.06.2015г. от 10:57 ч. на участника „Стил 
90" ООД, с адрес за кореспонденция: гр. Лясковец-5140, ул. „Максим Райкович" №29, 
телефон: 0619/2-20-17: 0619/2-40-99; факс: 0619/2-20-17; e-mail: stil90(%mail.bg, 
ЕИК:104055828, за обособена позиция №69 -„Домати консерва 0,800 -кутия", се установи: 

16.1 Съгласно Раздел III.2.3. ..Технически възможности". ..Изисквания и формалности 
които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията" в Обявлението за поръчка е 
посочено, че се изисква от участника да представи: 

..- Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на позицията, за която 
участва, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с 
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената 
доставка (Образец № 8). Списъкът, се представя от Участника поотделно за всяка обособена 
позиция. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на 
удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на 
публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката." 

Съгласно Раздел III.2.3. ..Технически възможности". ..Изисквано минимално/ни ниво/а": 
..Участникът в настоящата процедура следва да има опит в доставки, които са еднакви или 
сходни с предмета на позицията за която участва, изпълнени през последните три години, 
считано от датата на подаване на офертата. Доставки, еднакви или сходни с предмета на 
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- Декларация, че Участникът ще спазва всички условия за участие в процедурата за 
възлагане на настоящата обществена поръчка и няма да разпространява данни, свързани с 
поръчката (Образец №5) - оригинал 

- Декларация за липса па пречки за участие в процедура по ЗОП. съгласно Закона за 
икономическите и финансовите отнощения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 
(Образец № 9) - оригинал. 

Участникът трябва да ги представи към офертата за позицията. Предвид това. че 
участникът е подал отделни оферти за отделни позиции, всяка една от подадените оферти с 
индиврщуален входящ номер трябва да има изискуемото съдържание и в този смисъл да 
съдържа всички изискуеми декларации. 



позицията, са доставки включващи: - за ПОЗРЩИИ ОТ № 10 до № 81- доставка на 
съответния артикул." 

В представеният от участника Списък на доставките по (Образец № 8) е посочен един 
предмет на доставка, като в информация за начална и крайна дата на изпълнение на доставката е 
посочен периода 30.10.2012 г. - 30.10.2015 г., със стойност на доставката в лева без ДДС -
243600 лв.. а за Възложител е посочена Община Велико Търново Като доказателство за 
извършената доставка по смисъла на чл.51. ал.4 от ЗОП е записано - Декларация, в която е 
посочен публичния регистър, в който е публикувана информация за доставките. Според 
съдържанието на приложената декларация ..посочените в Списък на доставките, които са 
еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три 
години, считано от датата на подаване на офертата, могат да се проверят в Регистъра на 
обществени поръчка на Агенцията за обществени поръчка на адрес www.aop.bg . в който е 
публикувана информация за доставките". 

В действителност в Агенцията за обществени поръчка, в раздела на обществена поръчка 
с уникален номер в РОП 00073-2012-0024. Община Велико Търново е публикувала Обявление 
на възложена поръчка по няколко позиции, между които е и позиция с №4 с наименование 
..Консерви за мероприятията към ЦСУ. Консерви за организация ..Детски градини" за която е 
посочена прогнозна обща стойност от 243 600 лв. 

Регистъра към който препраща участникът чрез представената Декларация, не 
удостоверява изпълнена доставка на артикула ..Домати консерва 0.800 кутия". В РОП има 
публикувана информация само относно сключването на договор, но не и такава за изпълнени 
доставки по него. В посоченият от участника регистър се съдържа информация с обща 
прогнозна стойност за всички ..Консерви за мероприятията към ЦСУ. Консерви за организация 
..Детски градини", както е и записано в самото наименованията на позицията, а периодът от 
30.10.2012 г. - 30.10.2015 г., към момента на подаване на офертата от участника не е бил 
изтекъл. 

С така представената информация не се удостоверява съответствие с минималното 
изискване за представяне на доказателство за извършена доставка чрез посочване на публичен 
регистър, в който е публикувана информация за доставката. Освен това в образец №8. 
стойността в колона с наименование ..Стойност на доставката в лева без ДДС" е некоректно 
попълнена, тъй като поръчката не е приключила към 29.06.2015 г. датата на подаване на 
офертата на участникът, а и сумата от 243 600 лв. без ДДС е прогнозна за всички артикули в 
позицията. 

Участникът трябва да представи нов „Списък на доставките, които са еднакви 
или сходни с предмета на позицията, за която участва, изпълнени през последните три 
години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, 
датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка" (Образец № 8), 
като приложи и съответното/ите доказателство/а за извършената/ите доставка/и. 
Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, 
издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен 
регистър, в който е публикувана информация за доставката. 

В новия ..списък на доставките" трябва да се посочи коректно стойността на доставките 
в лева без ДДС на артикул „Домати консерва 0,800 -кутия",, като се придружи с 
доказателство, а в колона „Кратко описание на извършените доставки с посочване на 
конкретните артикули", се посочват такива, които са еднакви или сходни с предмета на 
обществената поръчка. Доставки, еднакви или сходни с предмета на позицията, са доставки 
включващи: - за позиции от № 10 до № 81- доставка па конкретния 
артикул." 

16.2. В офертата не са представени: 
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- Декларация, че Участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката 
(Образец №4) - оригинал; 

16.3 Съгласно чл. 12. ал.9 от ЗХ в резултат на регистрационния режим, компетентния орган 
издава удостоверение за регистрация, неразделна част от който е приложение ..Списък на 
групите храни". Съгласно актуалния правен режим ..Списък на групите храни" е отделно 
прилол^ение към удостоверението за регистрация и е неразделна част от него. като същото 
посочва конкретно хранителните продукти в обхвата на посочената група храни, за които се 
отнася регистрацията, поради което е възможна регистрация само за част или само за някои от 
храните в конкретна група храни. Предвид доставката на храни в съответствие с всички 
законови изисквания, възлол<ителят е поставил изискване за регистрация на обекта за 
производство/ търговия с храни за всички храии в обхвата на позицията. Участникът не е 
представил в офертата към удостоверенията за регистрация по чл.12 от Закона за храните -
приложенията „Списък на групите храни", които са неразделна част от тях. 

Участникът трябва да представи липсващите части от удостоверенията. 

17. Отиосио оферта с вх. № 5300-3988/29.06.2015г. от 10:58 ч. иа участника „Стил 
90" ООД, с адрес за кореснонденция: гр. Лясковец-5140, ул. „Максим Райкович" №29, 
телефон: 0619/2-20-17; 0619/2-40-99; факс: 0619/2-20-17; e-mail: stil90(»: mail.bg. 
ЕИК:104055828, за обособена позиция №70 -„Доматено июре 0,500, стъкло", се установи: 

17.1. Съгласно Раздел III.2.3. ..Технически възможности", „Изисквания и формалности 
които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията" в Обявлението за поръчка е 
посочено, че се изисква от участника да представи: 

„- Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на позицията, за която 
участва, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с 
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената 
доставка (Образец № 8). Списъкът, се представя от Участника поотделно за всяка обособена 
позиция. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на 
удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на 
публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката." 

Съгласно Раздел III.2.3. „Технически възмол<ности", „Изисквано минимално/ни ниво/а": 
,,Участникът в настоящата процедура следва да има опит в доставки, които са еднакви или 
сходни с предмета на позицията за която участва, изпълнени през последните три години, 
считано от датата на подаване на офертата. Доставки, еднакви или сходни с предмета на 
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- Декларация, че Участникът ще спазва всички условия за участие в процедурата за 
възлагане на настоящата обществена поръчка и няма да разпространява данни, свързани с 
поръчката (Образец №5) - оригинал 

- Декларация за липса па пречки за участие в процедура по ЗОП. съгласно Закона за 
икономическите и финансовите отнощения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 
(Образец № 9) - оригинал. 

Участникът трябва да ги представи към офертата за позицията. Предвид това. че 
участникът е подал отделни оферти за отделни позиции, всяка една от подадените оферти с 
индивидуален входящ номер трябва да има изискуемото съдържание и в този смисъл да 
съдържа всички изискуеми декларации. 
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позицията, са доставки включващи: - за позиции от № 10 до № 81- доставка на 
съответния артикул." 

В представеният от участника Списък на доставките по (Образец № 8) е посочен един 
предмет на доставка, като в информация за начална и крайна дата на изпълнение на доставката е 
посочен периода 30.10.2012 г. - 30.10.2015 г.. със стойност на доставката в лева без ДДС -
243600 лв.. а за Възложител е посочена Община Велико Търново Като доказателство за 
извършената доставка по смисъла на чл.51. ал.4 от ЗОП е записано - Декларация, в която е 
посочен публичния регистър, в който е публикувана информация за доставките. Според 
съдържанието па приложената декларация ..посочените в Списък на доставките, които са 
еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три 
години, считано от датата на подаване на офертата, могат да се проверят в Регистъра на 
обществени поръчка па Агенцията за обществени поръчка на адрес www.aop.ba . в който е 
публикувана информация за доставките". 

В действителност в Агенцията за обществени поръчка, в раздела на обществена поръчка 
с уникален номер в РОП 00073-2012-0024. Община Велико Търново е публикувала Обявление 
на възложена поръчка по няколко позиции, между които е и позиция с №4 с наименование 
..Консерви за мероприятията към ЦСУ. Консерви за организация ..Детски градини" за която е 
посочена прогнозна обща стойност от 243 600 лв. 

Регистъра към който препраща участникът чрез представената Декларация, не 
удостоверява изпълнена доставка на артикула ..Доматено пюре 0,500, стъкло". В РОП има 
публикувана информация само относно сключването на договор, но не и такава за изпълнени 
доставки по него. В посоченият от участника регистър се съдържа информация с обща 
прогнозна стойност за всички ..Консерви за мероприятията към ЦСУ. Консерви за организация 
..Детски градини", както е и записано в самото наименованията на позицията, а периодът от 
30.10.2012 г. - 30.10.2015 г.. към момента на подаване на офертата от участника не е бил 
изтекъл. 

С така представената информация не се удостоверява съответствие с минималното 
изискване за представяне на доказателство за извършена доставка чрез посочване на публичен 
регистър, в който е публикувана информация за доставката. Освен това в образец №8. 
стойността в колона с наименование ..Стойност на доставката в лева без ДДС" е некоректно 
попълнена, тъй като поръчката не е приключила към 29.06.2015 г. датата на подаване на 
офертата на участникът, а и сумата от 243 600 лв. без ДДС е прогнозна за всички артикули в 
позицията. 

Участникът трябва да представи нов „Списък на доставките, които са еднакви 
или сходни с предмета на позицията, за която участва, изпълнени през последните три 
години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, 
датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка" (Образец № 8), 
като приложи и съответното/ите доказателство/а за извършената/ите доставка/и. 
Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, 
издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен 
регистър, в който е публикувана информация за доставката. 

В новия ..списък на доставките" трябва да се посочи коректно стойността на доставките 
в лева без ДДС на артикул Доматено пюре 0,500, стъкло",,, като се придружи с доказателство, 
а в колона ..Кратко описание на извършените доставки с посочване на конкретните артикули", 
се посочват такива, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка. 
Доставки, еднакви или сходни с предмета на позицията, са доставки включващи; 

- за позиции от № 10 до № 81- доставка на конкретния артикул." 

17.2. В офертата не са представени: 
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- Декларация, че Участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката 
(Образец №4) - оригинал: 

18. Отиосио оферта с вх. № 5300-3989/29.06.2015г. от 10:59 ч. иа участника „Стил 
90" ООД, с адрес за кореснонденция: гр. Лясковец-5140, ул. „Максим Райкович" №29., 
телефон: 0619/2-20-17: 0619/2-40-99; факс: 0619/2-20-17; e-mail: stil90(« mail.bg. 
ЕИК: 104055828, за обособена позиция №71 -„Консерва грах -кутия 0,800", се установи: 

18.1. Съгласно Раздел II1.2.3. ..Технически възможности", ..Изисквания и формалности 
които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията" в Обявлението за поръчка е 
посочено, че се изисква от участника да представи: 

..- Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на позицията, за която 
участва, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с 
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената 
доставка (Образец № 8). Списъкът, се представя от Участника поотделно за всяка обособена 
позиция. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на 
удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на 
публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката." 

Съгласно Раздел III.2.3. ..Технически възможности". ..Изисквано минимално/ни ниво/а": 
..Участникът в настоящата процедура следва да има опит в доставки, които са еднакви или 
сходни с предмета на позицията за която участва, изпълнени през последните три години, 
считано от датата на подаване на офертата. Доставки, еднакви или сходни с предмета на 
позицията, са доставки включващи: - за позиции от № 10 до № 81- доставка на 
съответния артикул." 

- Декларация, че Участникът ще спазва всички условия за участие в процедурата за 
възлагане на настоящата обществена поръчка и няма да разпространява данни, свързани с 
поръчката (Образец №5) - оригинал 

- Декларация за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП. съгласно Закона за 
иконоли1ческите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 
(Образец № 9) - оригинал. 

Участникът трябва да ги представи към офертата за позицията. Предвид това. че 
участникът е подал отделни оферти за отделни позиции, всяка една от подадените оферти с 
индивидуален входящ номер трябва да има изискуемото съдържание и в този смисъл да 
съдържа всички изискуеми декларации. 

17.3 Съгласно чл. 12. ал.9 от ЗХ в резултат на регистрационния режим, компетентния орган 
издава удостоверение за регистрация, неразделна част от който е приложение ..Списък на 
групите храни". Съгласно актуалния правен режим ..Списък на групите храни" е отделно 
приложение към удостоверението за регистрация и е неразделна част от него. като същото 
посочва конкретно хранителните продукти в обхвата на посочената група храни, за които се 
отнася регистрацията, поради което е възможна регистрация само за част или само за някои от 
храните в конкретна група храни. Предвид доставката на храни в съответствие с всички 
законови изисквания, възложителят е поставил изискване за регистрация на обекта за 
производство/ търговия с храни за всички храии в обхвата на позицията. Участникът не е 
представил в офертата към удостоверенията за регистрация по чл.12 от Закона за храните -
приложенията ..Списък на групите храни", които са неразделна част от тях. 

Участникът трябва да представи липсващите части от удостоверенията. 
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в представеният от участника Списък на доставките по (Образец № 8) е посочен един 
предмет на доставка, като в информация за начална и крайна дата на изпълнение на доставката е 
посочен периода 30.10.2012 г. - 30.10.2015 г.. със стойност на доставката в лева без ДДС -
243600 лв.. а за Възложител е посочена Община Велико Търново Като доказателство за 
извършената доставка по смисъла на чл.51. ал.4 от ЗОП е записано - Декларация, в която е 
посочен публичния регистър, в който е публикувана информация за доставките. Според 
съдържанието на приложената декларация ..посочените в Списък на доставките, които са 
еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три 
години, считано от датата на подаване на офертата, могат да се проверят в Регистъра на 
обществени поръчка на Агенцията за обществени поръчка на адрес www.aop.bg. в който е 
публикувана информация за доставките". 

В действителност в Агенцията за обществени поръчка, в раздела на обществена поръчка 
с уникален номер в РОП 00073-2012-0024. Община Велико Търново е публикувала Обявление 
на възложена поръчка по няколко позиции, между които е и позиция с №4 с наименование 
„Консерви за мероприятията към ЦСУ. Консерви за организация ..Детски градини" за която е 
посочена прогнозна обща стойност от 243 600 лв. 

Регистъра към който препраща участникът чрез представената Декларация, не 
удостоверява изпълнена доставка на артикула ..Консерва грах -кутия 0.800". В РОП има 
публикувана информация само относно сключването на договор, но не и такава за изпълнени 
доставки по него. В посоченият от участника регистър се съдържа информация с обща 
прогнозна стойност за всички ..Консерви за мероприятията към ЦСУ. Консерви за организация 
„Детски градини", както е и записано в самото наименованията на позицията, а периодът от 
30.10.2012 г. - 30.10.2015 г.. към момента на подаване на офертата от участника не е бил 
изтекъл. 

С така представената информация не се удостоверява съответствие с минималното 
изискване за представяне на доказателство за извършена доставка чрез посочване на публичен 
регистър, в който е публикувана информация за доставката. Освен това в образец №8. 
стойността в колона с наименование ..Стойност на доставката в лева без ДДС" е некоректно 
попълнена, тъй като поръчката не е приключила към 29.06.2015 г. датата на подаване на 
офертата на участникът, а и сумата от 243 600 лв. без ДДС е прогнозна за всички артикули в 
позицията. 

Участникът трябва да представи нов „Списък на доставките, които са еднакви 
или сходни с предмета на позицията, за която участва, изпълнени през последните три 
години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, 
датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка " (Образец № 8), 
като приложи и съответното/ите доказателство/а за извършената/ите доставка/и. 
Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, 
издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен 
регистър, в който е публикувана информация за доставката. 

В новия ..списък на доставките" трябва да се посочи коректно стойността на доставките 
в лева без ДДС на артикул -„Консерва грах -кутия 0,800". като се придружи с доказателство, 
а в колона „Кратко описание на извършените доставки с посочване на конкретните артикули", 
се посочват такива, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка. 
Доставки, еднакви или сходни с предмета на позицията, са доставки включващи: 

- за позиции от № 10 до № 81- доставка на конкретния артикул." 

18.2. В офертата не са представени: 

- Декларация, че Участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката 
(Образец №4) - оригинал; 
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- Декларация, че Участникът ще спазва всички условия за участие в процедурата за 
възлагане на настоящата обществена поръчка и няма да разпространява данни, свързани с 
поръчката (Образец №5) - оригинал 

- Декларация за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП, съгласно Закопа за 
икономическите и финансовите отнощения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 
(Образец № 9) - оригинал. 

Участникът трябва да ги представи към офертата за позицията. Предвид това. че 
участникът е подал отделни оферти за отделни позиции, всяка една от подадените оферти с 
индивидуален входящ номер трябва да има изискуемото съдържание и в този смисъл да 
съдържа всички изискуеми декларации. 

18.3 Съгласно чл. 12. ал.9 от ЗХ в резултат на регистрационния режим, компетентния орган 
издава удостоверение за регистрация, неразделна част от който е приложение ..Списък на 
групите храни". Съгласно актуалния правен режим ..Списък на групите храни" е отделно 
приложение към удостоверението за регистрация и е неразделна част от него. като същото 
посочва конкретно хранителните продукти в обхвата на посочената група храни, за които се 
отнася регистрацията, поради което е възможна регистрация само за част или само за някои от 
храните в конкретна група храни. Предвид доставката на храни в съответствие с всички 
законови изисквания, възложителят е поставил изискване за регистрация на обекта за 
производство/ търговия с храни за всички храни в обхвата на позицията. Участникът не е 
представил в офертата към удостоверенията за регистрация но чл.12 от Закона за храните -
приложенията ..Списък на групите храни", които са неразделна част от тях. 

Участникът трябва да представи липсващите части от удостоверенията. 

19. Относно оферта с вх. № 5300-3990/29.06.2015г. от 11;00 ч. на участника „Стил 
90" ООД, с адрес за кореснонденция: гр. Лясковец-5140, ул. „Максим Райкович" №29, 
телефон: 0619/2-20-17; 0619/2-40-99; факс: 0619/2-20-17; e-mail: stil90@mail.b2. 
ЕИК:104055828, за обособена позиция №»72 -„Домати белени консерва 0,800 кг", се 
установи: 

19.1 Съгласно Раздел III.2.3. ..Технически възможности". ..Изисквания и формалности 
които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията" в Обявлението за поръчка е 
посочено, че се изисква от участника да представи: 

..- Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на позицията, за която 
участва, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с 
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената 
доставка (Образец № 8). Списъкът, се представя от Участника поотделно за всяка обособена 
позиция. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на 
удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на 
публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката." 

Съгласно Раздел III.2.3. ..Технически възможности". ..Изисквано минимално/ни ниво/а": 
..Участникът в настоящата процедура следва да има опит в доставки, които са еднакви или 
сходни с предмета на позицията за която участва, изпълнени през последните три години, 
считано от датата на подаване на офертата. Доставки, еднакви или сходни с предмета на 
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позицията, са доставки включващи: - за позиции от № 10 до № 81- доставка на 
съответния артикул." 

В представеният от участника Списък на доставките по (Образец № 8) е посочен един 
предмет на доставка, като в информация за начална и крайна дата на изпълнение на доставката е 
посочен периода 30.10.2012 г. - 30.10.2015 г.. със стойност на доставката в лева без ДДС -
243600 лв.. а за Възложител е посочена Община Велико Търново Като доказателство за 
извършената доставка но смисъла на чл.51. ал.4 от ЗОП е записано - Декларация, в която е 
посочен публичния регистър, в който е публикувана информация за доставките. Според 
съдържанието па приложената декларация ..посочените в Списък на доставките, които са 
еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три 
години, считано от датата на подаване на офертата, могат да се проверят в Регистъра на 
обществени поръчка на Агенцията за обществени поръчка на адрес www.aop.bg , в който е 
публикувана информация за доставките". 

В действителност в Агенцията за обществени поръчка, в раздела на обществена поръчка 
с уникален номер в РОП 00073-2012-0024, Община Велико Търново е публикувала Обявление 
на възложена поръчка по няколко позиции, между които е и позиция с №4 с наименование 
„Консерви за мероприятията към ЦСУ. Консерви за организация ,.Детски градини" за която е 
посочена прогнозна обща стойност от 243 600 лв. 

Регистъра към който препраща участникът чрез представената Декларация, не 
удостоверява изпълнена доставка на артикула ..Домати белени консерва 0.800 кг". В РОП има 
публикувана информация само относно сключването на договор, но не и такава за изпълнени 
доставки по него. В посоченият от участника регистър се съдържа информация с обща 
прогнозна стойност за всички „Консерви за мероприятията към ЦСУ. Консерви за организация 
..Детски градини", както е и записано в самото наименованията на позицията, а периодът от 
30.10.2012 г. - 30.10.2015 г.. към момента на подаване на офертата от участника не е бил 
изтекъл. 

С така представената информация не се удостоверява съответствие с минималното 
изискване за представяне на доказателство за извършена доставка чрез посочване на публичен 
регистър, в който е публикувана информация за доставката. Освен това в образец №8. 
стойността в колона с наименование ..Стойност на доставката в лева без ДДС" е некоректно 
попълнена, тъй като поръчката не е приключила към 29.06.2015 г. датата на подаване на 
офертата на участникът, а и сумата от 243 600 лв. без ДДС е прогнозна за всички артикули в 
позицията. 

Участникът трябва да представи нов „Списък на доставките, които са еднакви 
или сходни с предмета на позицията, за която участва, изпълнени през последните три 
години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, 
датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка" (Образец№ 8), 
като приложи и съответното/ите доказателство/а за извършената/ите доставка/и. 
Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, 
издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен 
регистър, в който е публикувана информация за доставката. 

В новия „списък на доставките" трябва да се посочи коректно стойността на доставките 
в лева без ДДС на артикул „Домати белени консерва 0.800 кг", като се придружи с 
доказателство, а в колона ..Кратко описание на извършените доставки с посочване на 
конкретните артикули", се посочват такива, които са еднакви или сходни с предмета на 
обществената поръчка. Доставки, еднакви или сходни с предмета на позицията, са доставки 
включващи: - за позиции от № 10 до № 81- доставка на коикретиия 
артикул." 

19.2 В офертата не са представени: 
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- Декларация, че Участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката 
(Образец №4) - оригинал: 

20. Отиосио оферта с вх. № 5300-3991/29.06.2015г. от 11:01 ч. на участника „Стил 
90" ООД, с адрес за кореснонденция: гр. Лясковец-5140, ул. „Максим Райкович" №29, 
телефон: 0619/2-20-17; 0619/2-40-99; факс: 0619/2-20-17; e-mail: stil90(a mail.bg. 
ЕИК: 104055828, за обособена позиция №75 -„Консерва зелен боб 0,680", се установи: 

20.1 Съгласно Раздел 111.2.3. „Технически възможности". ..Изисквания и формалности 
които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията" в Обявлението за поръчка е 
посочено, че се изисква от участника да представи: 

,.- Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на позицията, за която 
участва, изпълнени нрез последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с 
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената 
доставка (Образец № 8). Списъкът, се представя от Участника поотделно за всяка обособена 
позиция. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на 
удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на 
публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката." 

Съгласно Раздел 111.2.3. ..Технически възможности". ..Изисквано минимално/ни ниво/а": 
..Участникът в настоящата процедура следва да има опит в доставки, които са еднакви или 
сходни с предмета на позицията за която участва, изпълнени през последните три години, 
считано от датата на подаване на офертата. Доставки, еднакви или сходни с предмета на 
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- Декларация, че Участникът ще спазва всички условия за участие в процедурата за 
възлагане на настоящата обществена поръчка и няма да разпространява данни, свързани с 
поръчката (Образец №5) - оригинал 

- Декларация за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП. съгласно Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 
(Образец № 9) - оригинал. 

Участникът трябва да ги представи към офертата за позицията. Предвид това. че 
участникът е подал отделни оферти за отделни позиции, всяка една от подадените оферти с 
индивидуален входящ номер трябва да има изискуемото съдържание и в този смисъл да 
съдържа всички изискуеми декларации. 

19.3 Съгласно чл. 12. ал.9 от ЗХ в резултат на регистрационния режим, компетентния орган 
издава удостоверение за регистрация, неразделна част от който е приложение ..Списък на 
групите храни". Съгласно актуалния правен режим ..Списък па групите храни" е отделно 
приложение към удостоверението за регистрация и е неразделна част от него. като същото 
посочва конкретно хранителните продукти в обхвата на посочената група храни, за които се 
отнася регистрацията, поради което е възможна регистрация само за част или само за някои от 
храните в конкретна група храни. Предвид доставката на храни в съответствие с всички 
законови изисквания, възложителят е поставил изискване за регистрация на обекта за 
производство/ търговия с храни за всички храии в обхвата на позицията. Участникът не е 
представил в офертата към удостоверенията за регистрация по чл.12 от Закона за храните -
приложенията „Списък на групите храни", които са неразделна част от тях. 

Участникът трябва да представи липсващите части от удостоверенията. 
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позицията, са доставки включващи: - за позиции от № 10 до № 81- доставка на 
съответния артикул." 

В представеният от участника Списък на доставките по (Образец № 8). са посочени два 
предмета на доставка, като в информация за начална и крайна дата на изпълнение на доставката 
е посочен периода съответно за първият предмет -30.10.2012 г. - 30.10.2015 г.. със стойност на 
доставката в лева без ДДС - 243600 лв.. а за втория предмет - 42 777,40 лв. и период 13.03.2015 
г. - 13.03.2017 г. За Възложител на първият предмет на доставка е посочена Община Велико 
Търново, а за вторият - Община Стражица. 

Като доказателство за извършената доставка по смисъла на чл.51, ал.4 от ЗОП е записано 
- Декларация, в която е посочен публичния регистър, в който е публикувана информация за 
доставките. Според съдържанието на приложената декларация „посочените в Списък на 
доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през 
последните три години, считано от датата на подаване на офертата, могат да се проверят в 
Регистъра на обществени поръчка на Агенцията за обществени поръчка на адрес www.aop.bg . в 
който е публикувана информация за доставките". 

В действителност в Агенцията за обществени поръчка, в раздела на обществена поръчка 
с уникален номер в РОП 00073-2012-0024, Община Велико Търново е публикувала Обявление 
на възложена поръчка по няколко позиции, между които е и позиция с №4 с наименование 
..Консерви за мероприятията към ЦСУ. Консерви за организация „Детски градини", за която е 
посочена прогнозна обща стойност от 243 600 лв. 

Аналогична е информацията, която участникът е посочил и за Община Стражица. В 
раздела на обществена поръчка по позиции, с уникален номер в РОП 00078-2014-0009, Община 
Стражица е публикувала Информация за сключен договор със „Стил-90" ООД по обособена 
позиция № 4-Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани", като сумата от 42 777.40 лв. 
без ДДС е записана като ..Крайна обща стойност на договора" за период от 24 месеца считано от 
13.03.2015 г. 

Регистъра, към който препраща участникът чрез представената Декларация, не 
удостоверява изпълнена доставка на артикула ..Консерва зелен боб 0.680 кг.". В РОП има 
публикувана информация само относно сключването на договор, но не и такава за изпълнени 
доставки по него. както при информацията за Община Велико Търново, така и за Община 
Стражица. В посоченият от участника регистър се съдържа информация е обща прогнозна 
стойност за всички .,Консерви за мероприятията към ЦСУ. Консерви за организация ..Детски 
градини", както е и записано в самото наименованията на позицията, а периодът от 30.10.2012 г. 
- 30.10.2015 г. и съответно 13.03.2015 г. - 13.03.2017 г., към момента на подаване на офертата от 
участника не е изтекъл. 

С така представената информация не се удостоверява съответствие с минималното 
изискване за представяне на доказателство за извършена доставка чрез посочване на публичен 
регистър, в който е публикувана информация за доставката. Освен това в образец №8. 
стойността в колона с наименование ..Стойност на доставката в лева без ДДС" е некоректно 
попълнена, тъй като поръчките и при двете общини не са приключила към 29.06.2015 г.- датата 
на подаване на офертата на участникът, а сумата от 243 600 лв. без ДДС и 42 777.40 лв. без ДДС 
е прогнозна за всички артикули в позицията и при двамата Възложители. 

Участникът трябва да представи нов „Списък на доставките, които са еднакви 
или сходни с предмета на позицията, за която участва, изпълнени през последните три 
години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, 
датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка" (Образец № 8), 
като приложи и съответното/ите доказателство/а за извършената/ите доставка/и. 
Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, 
издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен 
регистър, в който е публикувана информация за доставката. 
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в новия ..списък на доставките" трябва да се посочи коректно стойността на доставките 
в лева без ДДС на артикул -„Консерва зелен боб 0,680". като се придружи с доказателство, а в 
колона ..Кратко описание на извършените доставки с посочване на конкретните артикули", се 
посочват такива, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка. Доставки, 
еднакви или сходни с предмета на позицията, са доставки включващи: - за 
позииии от № 10 до № 81- доставка на конкретния артикул." 

20.2. В офертата не са представени: 

- Декларация, че Участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката 
(Образец J4b4) - оригинал: 

- Декларация, че Участникът ще спазва всички условия за участие в процедурата за 
възлагане на настоящата обществена поръчка и няма да разпространява данни, свързани с 
поръчката (Образец №5) - оригинал 

- Декларация за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП, съгласно Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 
(Образец № 9) - оригинал. 

Участникът трябва да ги представи към офертата за позицията. Предвид това, че 
участникът е подал отделни оферти за отделни позиции, всяка една от подадените оферти с 
индивидуален входящ номер трябва да има изискуемото съдържание и в този смисъл да 
съдържа всички изискуеми декларации. 

20.3 Съгласно чл. 12, ал.9 от ЗХ в резултат на регистрационния режим, компетентния 
орган издава удостоверение за регистрация, неразделна част от който е приложение ..Списък на 
групите храни". Съгласно актуалния правен режим ..Списък на групите храни" е отделно 
приложение към удостоверението за регистрация и е неразделна част от него. като същото 
посочва конкретно хранителните продукти в обхвата на посочената група храни, за които се 
отнася регистрацията, поради което е възможна регистрация само за част или само за някои от 
храните в конкретна група храни. Предвид доставката на храни в съответствие с всички 
законови изисквания, възложителят е поставил изискване за регистрация на обекта за 
производство/ търговия с храни за всички храни в обхвата на позицията. Участникът не е 
представил в офертата към удостоверенията за регистрация по чл.12 от Закона за храните -
приложенията „Списък на групите храни", които са неразделна част от тях. 

Участникът трябва да представи липсващите части от удостоверенията. 

21. Относно оферта с вх. № 5300-3992/29.06.2015г. от 11:02 ч. на участника „Стил 
90" ООД, с адрес за кореснонденция: гр. Лясковец-5140, ул. „Максим Райкович" №29, 
телефон: 0619/2-20-17: 0619/2-40-99; факс: 0619/2-20-17; e-mail: stil90(«)mall.bg. 
ЕИК: 104055828, за обособена позиция №76 -„Конфитюр 0,800 кг-ягода", се установи: 

21.1. В Раздел 111.2.1. от обявлението на поръчка, като изискуем документ и 
доказателство за упражняване на професионална дейност по чл. 49. ал. 1 и 2 от ЗОП в Плик 
№1 - е посочен - Документ за регистрация по чл.12 от Закона за храните. Това изискване се 
потвърждава и с разяснение изх. № 9100-675 от 19.06.2015 г. па възложителя: ..В съответствие с 
предварително обявените условия всеки участник трябва да представи - Документ за 
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регистрация по чл.12 от Закона за храните (Удостоверение за регистрация на обекти за 
производство и/или търговия с храни) в обхвата на позицията, за която участва." 

В Плик 1. участникът ..СТИЛ-90" ООД е представил: 
- Удостоверение за регистрация на обект за производство на храни №443/26.05.2011 г.. в 

което е посочено, че се регистрира като обект за производство на следните групи храни. съгл. 
§1. т.12 от ЗХ:..1. Плодови и зеленчукови консерви" и 

- Удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро с храни №7925/28.04.2015 
г.. в което е посочено, че се регистрира като обект за търговия със следните групи храни. съгл. 
§1. т.12 от ЗХ: със групите: ..д - растителни масла". ..е-зърнени храни, храни на дървена 
основа". ..ж - картофи и кореноплодни". ..з-варива". ..и-зеленчуци". ..к-илодове". ..л - ядкови 
плодове и маслодайни семена". ..м - захар, захарни и шоколадови изделия", ..с - други храни" и 
..т-месни и месно растителни консерви". 

В чл. 12 от ЗХ е указана възможността за търговия/производство с храни, само в обекти, 
които отговарят на определени изисквания и регистрационния режим, на който подлежат 
производителите и търговците на храни. Съгласно чл. 12. ал.9 от ЗХ в резултат на 
регистрационния режим, компетентния орган издава удостоверение за регистрация, неразделна 
част от който е приложение „Списък на групите храни". Съгласно актуалния правен режим 
„Списък на групите храни" е отделно приложение към удостоверението за регистрация и е 
неразделна част от него, като същото посочва конкретно хранителните продукти в обхвата на 
посочената група храни, за които се отнася регистрацията, поради което е възможна 
регистрация само за част или само за някои от храните в конкретна група храни. Предвид 
доставката на храни в съответствие с всички законови изисквания, възложителят е поставил 
изискване за регистрация на обекта за производство/ търговия с храни за всички храни в 
обхвата па позицията. 

Предмета на доставката в позиция № 76 е „Конфитюр 0,800 кг. - ягода"- 1050 бр._и в 
съответствие с § 1, т. 12 от ЗХ, комисията констатира, че от така представеното 
удостоверение не става ясно наличието па регистрация за груна "к) плодове", в част 
конфитюр. 

Участникът трябва да представи Удостоверение/я за регистрация по чл.12 от 
Закона за храните на обект за производство и/или търговия с храните в обхвата на 
позицията, за която участва с приложението/ята „Списък на групите храни" към 
него/тях. Удостоверението трябва да показва регистрация за артикула, включен в 
обхвата на обособената позиция. 

21.2 Съгласно Раздел III.2.3. ..Технически възможности". ..Изисквания и формалности 
които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията" в Обявлението за поръчка е 
посочено, че се изисква от участника да представи: 

..- Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на позицията, за която 
участва, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с 
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената 
доставка (Образец № 8). Списъкът, се представя от Участника поотделно за всяка обособена 
позиция. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на 
удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на 
публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката." 

Съгласно Раздел III.2.3. ..Технически възможности". ..Изисквано минимално/ни ниво/а": 
..Участникът в настоящата процедура следва да има опит в доставки, които са еднакви или 
сходни с предмета на позицията за която участва, изпълнени нрез последните три години, 
считано от датата на подаване на офертата. Доставки, еднакви или сходни с предмета на 
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позицията, са доставки включващи: - за позиции от № 10 до № 81- доставка на 
съответния артикул." 

В представеният от участника Списък на доставките по (Образец № 8) е посочен един 
предмет на доставка, като в информация за начална и крайна дата на изпълнение на доставката е 
посочен периода 30.10.2012 г. - 30.10.2015 г.. със стойност на доставката в лева без ДДС -
243600 лв.. а за Възложител е посочена Община Велико Търново Като доказателство за 
извършената доставка по смисъла на чл.51, ал.4 от ЗОП е записано - Декларация, в която е 
посочен публичния регистър, в който е публикувана информация за доставките. Според 
съдърл<анието на приложената декларация ..посочените в Списък на доставките, които са 
еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три 
години, считано от датата на подаване на офертата, могат да се проверят в Регистъра на 
обществени поръчка на Агенцията за обществени поръчка на адрес www.aop.bg . в който е 
публикувана информация за доставките". 

В действителност в Агенцията за обществени поръчка, в раздела на обществена поръчка 
с уникален номер в РОП 00073-2012-0024, Община Велико Търново е публикувала Обявление 
на възложена поръчка по няколко позиции, между които е и позиция с №4 с наименование 
..Консерви за мероприятията към ЦСУ. Консерви за организация „Детски градини" за която е 
посочена прогнозна обща стойност от 243 600 лв. 

Регистъра към който препраща участникът чрез представената Декларация, не 
удостоверява изпълнена доставка на артикула ..Конфитюр 0.800 кг. - ягода". В РОП има 
публикувана информация само относно сключването на договор но не и такава за изпълнени 
доставки по него. В посоченият от участника регистър се съдържа информация с обща 
прогнозна стойност за всички ..Консерви за мероприятията към ЦСУ. Консерви за организация 
..Детски градини", както е и записано в самото наименованията на позицията, а периодът от 
30.10.2012 г. - 30.10.2015 г.. към момента па подаване на офертата от участника не е бил 
изтекъл. 

С така представената информация не се удостоверява съответствие с минималното 
изискване за представяне на доказателство за извършена доставка чрез посочване на публичен 
регистър, в който е публикувана информация за доставката. Освен това в образец №8. 
стойността в колона с наименование ..Стойност на доставката в лева без ДДС" е некоректно 
попълнена, тъй като поръчката не е приключила към 29.06.2015 г. датата на подаване на 
офертата на участникът, а и сумата от 243 600 лв. без ДДС е прогнозна за всички артикули в 
позицията. 

Участникът трябва да представи нов „Списък на доставките, които са еднакви 
или сходни с предмета на позицията, за която участва, изпълнени през последните три 
години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, 
датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка" (Образец № 8), 
като приложи и съответното/ите доказателство/а за извършената/ите доставка/и. 
Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, 
издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен 
регистър, в който е публикувана информация за доставката. 

В новия „списък на доставките" трябва да се посочи коректно стойността на доставките 
в лева без ДДС на артикул „Конфитюр 0,800 кг. - ягода", като се придружи с доказателство, а 
в колона „Кратко описание на извършените доставки с посочване на конкретните артикули", се 
посочват такива, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка. Доставки, 
еднакви или сходни с предмета на иозинията, са доставки включващи; - за 
нозиции от № 10 до № 81- доставка на конкретния артикул." 

21.3. В офертата не са представени: 
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- Декларация, че Участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката 
(Образец №4) - оригинал; 

22. Относно оферта с вх. № 5300-3994/29.06.2015г. от 11:03 ч. на участника „Стил 
90" ООД, с адрес за кореспонденция: гр. Лясковец-5140, ул. „Максим Райкович" №29, 
телефон: 0619/2-20-17; 0619/2-40-99; факс: 0619/2-20-17; e-mail: stil90(fl^mail.bg. 
ЕИК: 104055828, за обособена позиция №77-„Конфитюр 0,800 кг-горски плод", се установи: 

22.1. В Раздел III.2.1. от обявлението на поръчка, като изискуем документ и 
доказателство за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и 2 от ЗОП в Плик 
№1 - е посочен - Документ за регистрация по чл.12 от Закона за храните. Това изискване се 
потвърждава и с разяснение изх. № 9100-675 от 19.06.2015 г. на възложителя: ,.В съответствие с 
предварително обявените условия всеки участник трябва да представи - Документ за 
регистрация по чл.12 от Закона за храните (Удостоверение за регистрация на обекти за 
производство и/или търговия с храни) в обхвата на позицията, за която участва." 

В Плик 1, участникът ..СТИЛ-90" ООД е представил: 
- Удостоверение за регистрация на обект за производство на храни №443/26.05.2011 г.. в 

което е посочено, че се регистрира като обект за производство на следните групи храни, съгл. 
§1, т.12 от ЗХ:„1. Плодови и зеленчукови консерви" и 

- Удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро с храни №7925/28.04.2015 
г., в което е посочено, че се регистрира като обект за търговия със следните групи храни. съгл. 
§1. т.12 от ЗХ: със групите: ,.д - растителни масла". .,е-зърнени храни, храни на дървена 
основа", ..ж - картофи и кореноплодни", ..з-варива", ..и-зеленчуци", „к-плодове", „л - ядкови 
плодове и маслодайни семена", „м - захар, захарни и шоколадови изделия". ..с - други храни" и 
„т-месни и месно растителни консерви". 

В чл. 12 от ЗХ е указана възможността за търговия/производство с храни, само в обекти, 
които отговарят на определени изисквания и регистрационния режим, на който подлежат 
производителите и търговците на храни. Съгласно чл. 12. ал.9 от ЗХ в резултат на 
регистрационния режим, компетентния орган издава удостоверение за регистрация, неразделна 
част от който е приложение ..Списък на групите храни". Съгласно актуалния правен режим 
..Списък на групите храни" е отделно приложение към удостоверението за регистрация и е 
неразделна част от него, като същото посочва конкретно хранителните продукти в обхвата на 
посочената група храни, за които се отнася регистрацията, поради което е възможна 
регистрация само за част или само за някои от храните в конкретна група храни. Предвид 
доставката на храни в съответствие с всички законови изисквания, възложителят е поставил 
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- Декларация, че Участникът ще спазва всички условия за участие в процедурата за 
възлагане на настоящата обществена поръчка и няма да разпространява данни, свързани с 
поръчката (Образец №5) - оригинал 

- Декларация за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП. съгласно Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 
(Образец № 9) - оригинал. 

Участникът трябва да ги представи към офертата за позицията. Предвид това. че 
участникът е подал отделни оферти за отделни позиции, всяка една от подадените оферти с 
индивидуален входящ номер трябва да има изискуемото съдържание и в този смисъл да 
съдържа всички изискуеми декларации. 



изискване за регистрация на обекта за производство/ търговия с храни за всички храии в 
обхвата на позицията. 

22.2. Съгласно Раздел III.2.3. ..Технически възможности". ..Изисквания и формалности 
които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията" в Обявлението за поръчка е 
посочено, че се изисква от участника да представи: 

..- Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на позицията, за която 
участва, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с 
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената 
доставка (Образец № 8). Списъкът, се представя от Участника поотделно за всяка обособена 
позиция. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на 
удостоверение, издадено от получателя или от комнетентен орган, или чрез посочване на 
публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката." 

Съгласно Раздел III.2.3. ..Технически възможности". ..Изисквано минимално/ни ниво/а": 
..Участникът в настоящата процедура следва да има опит в доставки, които са еднакви или 
сходни с предмета на позицията за която участва, изпълнени през последните три години, 
считано от датата на подаване на офертата. Доставки, еднакви или сходни с предмета на 
позицията, са доставки включващи: - за позиции от № 10 до № 81- доставка на 
съответния артикул." 

В представеният от участника Списък на доставките по (Образец № 8) е посочен един 
предмет на доставка, като в информация за начална и крайна дата на изпълнение на доставката е 
посочен периода 30.10.2012 г. - 30.10.2015 г.. със стойност на доставката в лева без ДДС -
243600 лв.. а за Възложител е посочена Община Велико Търново Като доказателство за 
извършената доставка по смисъла на чл.51. ал.4 от ЗОП е записано - Декларация, в която е 
посочен публичния регистър, в който е публикувана информация за доставките. Според 
съдържанието на приложената декларация ..посочените в Списък на доставките, които са 
еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени нрез последните три 
години, считано от датата на подаване на офертата, могат да се проверят в Регистъра на 
обществени поръчка на Агенцията за обществени поръчка на адрес www.aop.bg, в който е 
публикувана информация за доставките". 

В действителност в Агенцията за обществени поръчка, в раздела на обществена поръчка 
с уникален номер в РОП 00073-2012-0024. Община Велико Търново е публикувала Обявление 
на възложена поръчка по няколко позиции, между които е и позиция с №4 с наименование 
..Консерви за мероприятията към ЦСУ. Консерви за организация ..Детски градини" за която е 
посочена прогнозна обща стойност от 243 600 лв. 

Регистъра към който препраща участникът чрез представената Декларация, не 
удостоверява изпълнена доставка на артикула „Конфитюр 0,800 кг. - горски плод". В РОП има 
публикувана информация само относно сключването на договор но не и такава за изпълнени 
доставки по него. В посоченият от участника регистър се съдържа информация с обща 
прогнозна стойност за всички „Консерви за мероприятията към ЦСУ. Консерви за организация 

Предмета на доставката в позиция № 77 е „Конфитюр 0.800 кг. - горски плод"- 1050 бр. 
и в съответствие с § 1, т. 12 от ЗХ, комисията констатира, че от така представеното 
удостоверение не става ясно наличието на регистрация за група "к) плодове", в част 
конфитюр. 

Участникът трябва да представи Удостоверение/я за регистрация по чл.12 от 
Закона за храните на обект за производство и/или търговия с храните в обхвата на 
позицията, за която участва с приложението/ята „Списък на групите храни" към 
него/тях. Удостоверението трябва да показва регистрация за артикула, вкзючен в 
обхвата на обособената позиция. 
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..Детски градини", както е и записано в самото наименованията на позицията, а периодът от 
30.10.2012 г. - 30.10.2015 г.. към момента на подаване на офертата от участника не е бил 
изтекъл. 

С така представената информация не се удостоверява съответствие с минималното 
изискване за представяне на доказателство за извършена доставка чрез посочване на публичен 
регистър, в който е публикувана информация за доставката. Освен това в образец №8. 
стойността в колона с наименование ..Стойност на доставката в лева без ДДС" е некоректно 
попълнена, тъй като поръчката не е приключила към 29.06.2015 г. датата на подаване на 
офертата на участникът, а и сумата от 243 600 лв. без ДДС е прогнозна за всички артикули в 
позицията. 

Участникът трябва да представи нов „Списък на доставките, които са еднакви 
или сходни с предмета на позицията, за която участва, изпълнени през последните три 
години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, 
датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка" (Образец М 8), 
като приложи и съответното/ите доказателство/а за извършената/ите доставка/и. 
Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, 
издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен 
регистър, в който е публикувана информация за доставката. 

В новия ..списък на доставките" трябва да се посочи коректно стойността на доставките 
в лева без ДДС на артикул -„Конфитюр 0,800 кг-горски илод". като се придружи с 
доказателство, а в колона ..Кратко описание на извършените доставки с посочване на 
конкретните артикули", се посочват такива, които са еднакви или сходни с предмета на 
обществената поръчка. Доставки, еднакви или сходни с предмета на позицията, са доставки 
включващи: - за позиции от № 10 до № 81- доставка на конкретния 
артикул." 

22.3. В офертата не са представени: 

- Декларация, че Участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката 
(Образец №4) - оригинал: 

- Декларация, че Участникът ще спазва всички условия за участие в процедурата за 
възлагане на настоящата обществена поръчка и няма да разпространява данни, свързани с 
поръчката (Образец №5) - оригинал 

- Декларация за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП. съгласно Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 
(Образец № 9) - оригинал. 

Участникът трябва да ги представи към офертата за позицията. Предвид това. че 
участникът е подал отделни оферти за отделни позиции, всяка една от подадените оферти с 
индивидуален входящ номер трябва да има изискуемото съдържание и в този смисъл да 
съдържа всички изискуеми декларации. 

23. Относно оферта с вх. № 5300-3995/29.06.2015г. от 11:04 ч. на участника „Стил 
90" ООД, с адрес за кореспонденция: гр. Лясковец-5140, ул. „Максим Райкович" №29, 
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телефон; 0619/2-20-17; 0619/2-40-99; факс: 0619/2-20-17; e-mail: stil90(rt: mail.bg, 
ЕИК:104055828, за обособена нознция №78 -„Конфитюр 0,800 кг-кайсня", се установи: 

23.2. Съгласно Раздел III.2.3. ..Технически възможности". ..Изисквания и формалности 
които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията" в Обявлението за поръчка е 
посочено, че се изисква от участника да представи: 

..- Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на позицията, за която 
участва, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с 
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената 

49 

23.1. В Раздел III.2.1. от обявлението на поръчка, като изискуем документ и 
доказателство за упражняване на професионална дейност по чл. 49. ал. 1 и 2 от ЗОП в Плик 
№1 - е посочен - Документ за регистрация по чл.12 от Закона за храните. Това изискване се 
потвърждава и с разяснение изх. № 9100-675 от 19.06.2015 г. на възложителя: ..В съответствие с 
предварително обявените условия всеки участник трябва да представи - Документ за 
регистрация по чл.12 от Закона за храните (Удостоверение за регистрация на обекти за 
производство и/или търговия с храни) в обхвата на позицията, за която участва." 

В Плик 1. участникът ..СТИЛ-90" ООД е представил: 
- Удостоверение за регистрация на обект за производство на храни №443/26.05.2011 г.. в 

което е посочено, че се регистрира като обект за производство на следните групи храни. съгл. 
§1. т.12 от ЗХ:..1. Плодови и зеленчукови консерви" и 

- Удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро с храни №7925/28.04.2015 
г.. в което е посочено, че се регистрира като обект за търговия със следните групи храни, съгл. 
§1. т.12 от ЗХ: със групите: „д - растителни масла". ..е-зърнени храни, храни на дървена 
основа". ..ж - картофи и кореноплодни". ..з-варива". ..и-зеленчуци". ..к-плодове". ..л - ядкови 
плодове и маслодайни семена". ..м - захар, захарни и шоколадови изделия". ..с - други храни" и 
..т-месни и месно растителни консерви". 

В чл. 12 от ЗХ е указана възможността за търговия/производство с храни, само в обекти, 
които отговарят на определени изисквания и регистрационния режим, на който подлежат 
производителите и търговците на храни. Съгласно чл. 12. ал.9 от ЗХ в резултат на 
регистрационния режим, компетентния орган издава удостоверение за регистрация, неразделна 
част от който е приложение ..Списък на групите храни". Съгласно актуалния правен режим 
..Списък на групите храни" е отделно приложение към удостоверението за регистрация и е 
неразделна част от него. като същото посочва конкретно хранителните продукти в обхвата на 
посочената група храни, за които се отнася регистрацията, поради което е възможна 
регистрация само за част или само за някои от храните в конкретна група храни. Предвид 
доставката на храни в съответствие с всички законови изисквания, възложителят е поставил 
изискване за регистрация на обекта за производство/ търговия с храни за всички храни в 
обхвата на позицията. 

Предмета на доставката в позиция № 76 е ..Конфитюр 0.800 кг. - кайсия"- и в 
съответствие с § 1, т. 12 от ЗХ, комисията констатира, че от така представеното 
удостоверение не става ясно наличието на регистрация за група "к) плодове", в част 
конфитюр. 

Участникът трябва да представи Удостоверение/я за регистрация по чл.12 от 
Закона за храните на обект за производство и/или търговия с храните в обхвата на 
позицията, за която участва с приложението/ята „Списък на групите храни" към 
него/тях. Удостоверението трябва да показва регистрация за артикула, включен в 
обхвата на обособената позиция. 
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доставка (Образец № 8). Списъкът, се представя от Участника поотделно за всяка обособена 
позиция. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на 
удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на 
публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката." 

Съгласно Раздел III.2.3. ..Технически възможности". ..Изисквано минимално/ни ниво/а": 
..Участникът в настоящата процедура следва да има опит в доставки, които са еднакви или 
сходни с предмета на позицията за която участва, изпълнени през последните три години, 
считано от датата на подаване на офертата. Доставки, еднакви или сходни с предмета на 
позицията, са доставки включващи: - за позиции от № 10 до № 81- доставка на 
съответния артикул." 

В представеният от участника Списък на доставките по (Образец № 8) е посочен един 
предмет на доставка, като в информация за начална и крайна дата на изпълнение на доставката е 
посочен периода 30.10.2012 г. - 30.10.2015 г.. със стойност на доставката в лева без ДДС -
243600 лв.. а за Възложител е посочена Община Велико Търново Като доказателство за 
извършената доставка по смисъла на чл.51. ал.4 от ЗОП е записано - Декларация, в която е 
посочен публичния регистър, в който е публикувана информация за доставките. Според 
съдържанието на приложената декларация „посочените в Списък па доставките, които са 
еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три 
години, считано от датата на подаване на офертата, могат да се проверят в Регистъра на 
обществени поръчка на Агенцията за обществени поръчка на адрес www.aop.bg. в който е 
публикувана информация за доставките". 

В действителност в Агенцията за обществени поръчка, в раздела на обществена поръчка 
с уникален номер в РОП 00073-2012-0024. Община Велико Търново е публикувала Обявление 
на възложена поръчка по няколко позиции, между които е и позиция с №4 с наименование 
..Консерви за мероприятията към ЦСУ. Консерви за организация ..Детски градини" за която е 
посочена прогнозна обща стойност от 243 600 лв. 

Регистъра към който препраща участникът чрез представената Декларация, не 
удостоверява изпълнена доставка на артикула ..Конфитюр 0.800 кг. - кайсия". В РОП има 
публикувана информация само относно сключването на договор но не и такава за изпълнени 
доставки по него. В посоченият от участника регистър се съдържа информация с обща 
прогнозна стойност за всички ..Консерви за мероприятията към ЦСУ. Консерви за организация 
..Детски градини", както е и записано в самото наименованията на позицията, а периодът от 
30.10.2012 г. - 30.10.2015 г.. към момента на подаване на офертата от участника не е бил 
изтекъл. 

С така представената информация не се удостоверява съответствие с минималното 
изискване за представяне на доказателство за извършена доставка чрез посочване на публичен 
регистър, в който е публикувана информация за доставката. Освен това в образец №8. 
стойността в колона с наименование ..Стойност на доставката в лева без ДДС" е некоректно 
попълнена, тъй като поръчката не е приключила към 29.06.2015 г. датата на подаване на 
офертата на участникът, а и сумата от 243 600 лв. без ДДС е прогнозна за всички артикули в 
позицията. 

Участникът трябва да представи нов „Списък на доставките, които са еднакви 
или сходни с предмета на позицията, за която участва, изпълнени през последните три 
години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, 
датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка" (Образец М 8), 
като приложи и съответното/ите доказателство/а за извършената/ите доставка/и. 
Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, 
издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен 
регистър, в който е публикувана информация за доставката. 
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в новия ..списък на доставките" трябва да се посочи коректно стойността на доставките 
в лева без ДДС на артикул -„Конфитюр 0,800 кт-кайсия". като се придружи с доказателство, а 
в колона ..Кратко описание на извършените доставки с посочване на конкретните артикули", се 
посочват такива, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка. Доставк-и, 
еднакви или сходни с предмета на позицията, са доставки включващи: - за 
позиции от № 10 до № 81- доставка па конкретния артикул." 

23.3. В офертата не са представени: 

- Декларация, че Участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката 
(Образец №4) - оригинал: 

- Декларация, че Участникът ще спазва всички условия за участие в процедурата за 
възлагане на настоящата обществена поръчка и няма да разпространява данни, свързани е 
поръчката (Образец №5) - оригинал 

- Декларация за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП. съгласно Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 
(Образец № 9) - оригинал. 

Участникът трябва да ги представи към офертата за позицията. Предвид това. че 
участникът е подал отделни оферти за отделни позиции, всяка една от подадените оферти с 
индивидуален входящ номер трябва да има изискуемото съдържание и в този смисъл да 
съдържа всички изискуеми декларации. 

24. Относно оферта с вх. № 5300-3996/29.06.2015г. от 11:05 ч. на участника „Стил 
90" ООД, с адрес за кореспонденция: гр. Лясковец-5140, ул. „Максим Райкович" №29, 
телефон: 0619/2-20-17; 0619/2-40-99; факс: 0619/2-20-17; e-mail: stil90@mail.bg. 
ЕИК;104055828, за обособена позиция №79 -„Консерва грах 0,800 кг", се установи: 

24. 1. Съгласно Раздел III.2.3. ..Технически възможности". ..Изисквания и формалности 
които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията" в Обявлението за поръчка е 
посочено, че се изисква от участника да представи: 

..- Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на позицията, за която 
участва, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с 
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената 
доставка (Образец № 8). Списъкът, се представя от Участника поотделно за всяка обособена 
позиция. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на 
удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на 
публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката." 

Съгласно Раздел III.2.3. „Технически възможности", „Изисквано минимално/ни ниво/а": 
„Участникът в настоящата процедура следва да има опит в доставки, които са еднакви или 
сходни с предмета на позицията за която участва, изпълнени през последните три години, 
считано от датата на подаване на офертата. Доставки, еднакви или сходни с предмета на 
позицията, са доставки включващи: - за позиции от № 10 до № 81- доставка на 
съответния артикул." 

В представеният от участника Списък на доставките по (Образец № 8) е посочен един 
предмет на доставка, като в информация за начална и крайна дата на изпълнение на доставката е 
посочен периода 30.10.2012 г. - 30.10.2015 г.. със стойност на доставката в лева без ДДС -
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243600 лв., a за Възложител е посочена Община Велико Търново Като доказателство за 
извършената доставка по смисъла на чл.51. ал.4 от ЗОП е записано - Декларавд1я, в която е 
посочен публичния регистър, в който е публикувана информация за доставките. Според 
съдържанието на приложената декларация ..посочените в Списък на доставките, които са 
еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три 
години, считано от датата на подаване на офертата, могат да се проверят в Регистъра на 
обществени поръчка на Агенцията за обществени поръчка на адрес www.aop.bg . в който е 
публикувана информация за доставките". 

В действителност в Агенцията за обществени поръчка, в раздела на обществена поръчка 
с уникален номер в РОП 00073-2012-0024. Община Велико Търново е публикувала Обявление 
на възложена поръчка по няколко позиции, между които е и позиция с №4 с наименование 
..Консерви за мероприятията към ЦСУ. Консерви за организация ..Детски градини" за която е 
посочена прогнозна обща стойност от 243 600 лв. 

Регистъра към който препраща участникът чрез представената Декларация, не 
удостоверява изпълнена доставка на артикула ,.Консерва грах 0.800 кг". В РОП има 
публикувана информация само относно сключването на договор, но не и такава за изпълнени 
доставки по него. В посоченият от участника регистър се съдържа информация с обща 
прогнозна стойност за всички ..Консерви за мероприятията към ЦСУ. Консерви за организация 
..Детски градини", както е и записано в самото наименованията на позицията, а периодът от 
30.10.2012 г. - 30.10.2015 г.. към момента на подаване на офертата от участника не е бил 
изтекъл. 

С така представената информация не се удостоверява съответствие с минималното 
изискване за представяне на доказателство за извършена доставка чрез посочване на публичен 
регистър, в който е публикувана информация за доставката. Освен това в образец №8. 
стойността в колона с наименование ..Стойност на доставката в лева без ДДС" е некоректно 
попълнена, тъй като поръчката не е приключила към 29.06.2015 г. датата на подаване на 
офертата на участникът, а и сумата от 243 600 лв. без ДДС е прогнозна за всички артикули в 
позицията. 

Участникът трябва да представи нов „Списък на доставките, които са еднакви 
или сходни с предмета на позицията, за която участва, изпълнени през последните три 
години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, 
датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка" (Образец № 8), 
като приложи и съответното/ите доказателство/а за извършената/ите доставка/и. 
Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, 
издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен 
регистър, в който е публикувана информация за доставката. 

В новия ..списък на доставките" трябва да се посочи коректно стойността на доставките 
в лева без ДДС на артикул -„Консерва грах 0,800 кг", като се придружи с доказателство, а в 
колона ..Кратко описание на извършените доставки с посочване на конкретните артикули", се 
посочват такива, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка. Доставки, 
еднакви или сходни с предмета на позицията, са доставки включващи: - за 
позиции от № 10 до № 81- доставка на конкретния артикул." 

24.2. В офертата не са представени: 

- Декларация, че Участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката 
(Образец №4) - оригинал: 
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- Декларация, че Участникът ще спазва всички условия за участие в процедурата за 
възлагане на настоящата обществена поръчка и няма да разпространява данни, свързани с 
поръчката (Образец №5) - оригинал 

- Декларация за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП. съгласно Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 
(Образец № 9) - оригинал. 

Участникът трябва да ги представи към офертата за позицията. Предвид това. че 
участникът е подал отделни оферти за отделни позиции, всяка една от подадените оферти с 
индивидуален входящ номер трябва да има изискуемото съдържание и в този смисъл да 
съдържа всички изискуеми декларации. 

24.3 Съгласно чл. 12. ал.9 от ЗХ в резултат на регистрационния режим, компетентния 
орган издава удостоверение за регистрация, неразделна част от който е приложение ..Списък на 
групите храни". Съгласно актуалния правен режим ..Списък на групите храни" е отделно 
приложение към удостоверението за регистрация и е неразделна част от него. като същото 
посочва конкретно хранителните продукти в обхвата на посочената група храни, за които се 
отнася регистрацията, поради което е възможна регистрация само за част или само за някои от 
храните в конкретна група храни. Предвид доставката на храни в съответствие с всички 
законови изисквания, възложителят е поставил изискване за регистрация на обекта за 
производство/ търговия с храни за всички храии в обхвата на позицията. Участникът не е 
представил в офертата към удостоверенията за регистрация по чл.12 от Закона за храните -
приложенията „Списък на групите храни", които са неразделна част от тях. 

Участникът трябва да представи липсващите части от удостоверенията. 

25. Отиосио оферта с вх. № 5300-3997/29.06.2015г. от 11:06 ч. на участника „Стил 
90" ООД, с адрес за кореснонденция: гр. Лясковец-5140, ул. „Максим Райкович" №29, 
телефон: 0619/2-20-17; 0619/2-40-99; факс: 0619/2-20-17; e-mail: stil90(rt:mall.bg. 
ЕИК: 104055828, за обособена позиция №81 -„Лютеница 0,400 кг., БДС", се установи: 

25.1. Съгласно Раздел III.2.3. „Те.хнически възможности", „Изисквания и формалности 
които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията" в Обявлението за поръчка е 
посочено, че се изисква от участника да представи: 

„- Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на позицията, за която 
участва, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с 
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената 
доставка (Образец № 8). Списъкът, се представя от Участника поотделно за всяка обособена 
позиция. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата па 
удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на 
публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката." 

Съгласно Раздел 111.2.3. „Технически възможности". ..Изисквано минимално/ни ниво/а": 
..Участникът в настоящата процедура следва да има опит в доставки, които са еднакви или 
сходни с предмета на позицията за която участва, изпълнени през последните три години, 
считано от датата на подаване на офертата. Доставки, еднакви или сходни с предмета на 
позицията, са доставки включващи: - за позиции от № 10 до № 81- доставка на 
съответния артикул." 

В представеният от участника Списък на доставките по (Образец № 8) е посочен един 
предмет на доставка, като в информация за начална и крайна дата на изпълнение на доставката е 
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посочен период 13.03.2015 г. - 13.03.2017 г.. със стойност на доставката в лева без ДДС -
42 777.40 лв.. а за Възложител е посочена Община Стражица. 

Като доказателство за извършената доставка по смисъла на чл.51. ал.4 от ЗОП е записано 
- Декларация, в която е посочен публичния регистър, в който е публикувана информация за 
доставките. Според съдържанието на приложената декларация ..посочените в Списък на 
доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през 
последните три години, считано от датата на подаване на офертата, могат да се проверят в 
Регистъра на обществени поръчка на Агенцията за обществени поръчка на адрес www.aop.bg . в 
който е публикувана информация за доставките". 

В раздела на обществена поръчка по позиции, с уникален номер в РОП 00078-2014-0009, 
Община Стражица е публикувала Информация за сключен договор със ,.Стил-90" ООД по 
обособена позиция № 4-..Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани", като сумата от 
42 777.40 лв. без ДДС е записана като ..Крайна обща стойност на договора" за период от 24 
месеца считано от 13.03.2015 г. 

Регистъра, към който препраща участникът чрез представената Декларация, не 
удостоверява изпълнена доставка на артикула ..Лютеница 0.400кг.. БДС". В РОП има 
публикувана информация само относно сключването на договор, но не и такава за изпълнени 
доставки по него. В посоченият от участника регистър се съдържа информация с обща 
прогнозна стойност за позиция № 4-..Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани", за 
период 13.03.2015 г. - 13.03.2017 г., който към момента на подаване на офертата от участника 
не е изтекъл. 

С така представената информация не се удостоверява съответствие с минималното 
изискване за представяне на доказателство за извършена доставка чрез посочване на публичен 
регистър, в който е публикувана информация за доставката. Освен това в образец №8. 
стойността в колона с наименование ..Стойност на доставката в лева без ДДС" е некоректно 
попълнена, тъй като поръчката не е приключила към 29.06.2015 г.- датата на подаване на 
офертата на участникът, а сумата от 42 777,40 лв. без ДДС е прогнозна за всички артикули в 
позицията и при Възложителя. 

Участникът трябва да представи нов „Списък на доставките, които са еднакви 
или сходни с предмета на позицията, за която участва, изпълнени през последните три 
години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, 
датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка " (Образец № 8), 
като приложи и съответното/ите доказателство/а за извършената/ите доставка/и. 
Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, 
издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен 
регистър, в който е публикувана информация за доставката. 

В новия ..списък на доставките" трябва да се посочи коректно стойността на доставките 
в лева без ДДС на артикул -„Лютеница 0,400 кг., БДС", като се придружи с доказателство, а в 
колона ..Кратко описание на извършените доставки с посочване на конкретните артикули", се 
посочват такива, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка. Доставки, 
еднакви или сходни с предмета на позицията, са доставки включващи; - за 
позиции от № 10 до № 81- доставка на конкретния артикул." 

25.2. В офертата не са представени: 

- Декларация, че Участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката 
(Образец №4) - оригинал; 
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- Декларация, че Участникът ще спазва всички условия за участие в процедурата за 
възлагане па настоящата обществена поръчка и няма да разпространява данни, свързани с 
поръчката (Образец №5) - оригинал 

- Декларация за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП. съгласно Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 
(Образец № 9) - оригинал. 

Участникът трябва да ги представи към офертата за позицията. Предвид това. че 
участникът е подал отделни оферти за отделщт позиции, всяка една от подадените оферти с 
индивидуален входящ номер трябва да има изискуемото съдържание и в този смисъл да 
съдържа всички изискуеми декларации. 

25.3 Съгласно чл. 12. ал.9 от ЗХ в резултат на регистрационния режим, компетентния орган 
издава удостоверение за регистрация, неразделна част от който е приложение ..Списък на 
групите храни". Съгласно актуалния правен режим ..Списък на групите храни" е отделно 
приложение към удостоверението за регистрация и е неразделна част от него. като същото 
посочва конкретно хранителните продукти в обхвата на посочената група храни, за които се 
отнася регистрацията, поради което е възможна регистрация само за част или само за някои от 
храните в конкретна група храни. Предвид доставката на храни в съответствие с всички 
законови изисквания, възложителят е поставил изискване за регистрация па обекта за 
производство/ търговия с храни за всички храии в обхвата на позицията. Участникът не е 
представил в офертата към удостоверенията за регистрация по чл.12 от Закона за храните -
приложенията ..Списък на групите храни", които са неразделна част от тях. 

Участникът трябва да представи липсващите части от удостоверенията. 

26. Отиосио оферта с вх. № 5300-3999/29.06.2015г. от 11:25 ч. иа участника 
„Фаворит 98" ООД, с адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. Сан Стефанов 32, 
телефон 0898 563414, е mail: sch(ft fayorit98.com, за обособена позиция №1, се установи: 

26.1. В образец №3 ..Представяне на участника, съгласно чл. 56. ал.1. т.1 от ЗОП се 
изисква в Т.6 да се попълни срокът на валидност на офертата в календарни дни считано от 
крайния срок за подаване на оферти. 

В представения от участника образец №3 не е попълнена изискуемата информация. 
Участникът трябва да представи т)в образа! - Административни сведения -

Представяне на участника, съгласно чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП с попъ.тена в него инфор.мация за 
срок на валидност на офертата. 

26.2.Съгласно чл.47, ал. 9 от ЗОП - при подаване на заявлението за участие или офертата 
кандидатът или участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП 
и посочените в обявлението изисквания по чл. 47, ал. 2. т. 1 - 5 с една декларация, подписана от 
лицата, които представляват кандидата или участника. В декларацията се включва и 
информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или 
компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или 
участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на 
възложителя. 

Представената от участника Декларация по чл.47, ал.9 от Закона за обществените 
поръчки - Образец №7 не е попълнена, съгласно изискванията посочени в нея, както и не е 
попълнена информация и за публичните регистри или компетентните органи. По т.1 от 
декларацията не е зачертано невярното обстоятелство: по т. 4 от декларацията не е отбелязано 
относимото обстоятелство. 
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Участникът трябва да представи гюва Декларация по чл.-!'', ал.9 от Закоиа за 
оби(ествеиите поръчки - Образец №" с коректно попълнена инфор.мация. съгласно 
изискванията на образеца и относи.мите за участника обстоятелства. 

26.3. В Раздел III.2.1. от обявлението на поръчка, като изискуем документ и информация 
в Плик №1 е посочен - Документ за регистрация по чл.12 от Закона за храните. Това изискване 
се потвърждава и с разяснение изх. № 9100-675 от 19.06.2015 г. на възложителя: ,.В 
съответствие с предварително обявените условия всеки участник трябва да представи -
Документ за регистрация по чл.12 от Закона за храните (Удостоверение за регистрация на 
обекти за производство и/или търговия с .храни) в обхвата на позицията, за която участва." 
Участникът е представил заверено копие на Удостоверение за регистрация на обект за 
производство на храни №04210/06.11.2012 г. заедно със Списък на групите .храни (неразделна 
част от Удостоверението за регистрация на обекта за група ..е" ..зърнени храни и храни на 
зърнена основа". 

В информацията на посочените храни от Списъка на групите храни липсват следните 
артикули: кори за баница, домашна юфка, галета, грис, нишесте, мая за хляб, тесто, 
макарони, кус-кус, иица, фиде, грухана пшеница, спагети, брашно, овесени ядки. От така 
представеното удостоверение не се удостоверява регистрация на обекта съгласно ЗХ за 
всички хранителни продукти, в обхвата на позицията. Хранителен продукт „мая за хляб" 
спада към „Група „с" „Други храни", а различните видове нишесте, спадат към Група 
„ж" - „картофи и кореноплодни", за които участникът не показва регистрация на обекта. 

В чл. 12 от ЗХ е указана възможността за търговия/производство с храни, само в обекти, 
които отговарят на определени изисквания и регистрационния режим, на който подлежат 
производителите и търговците на храни. Съгласно чл. 12, ал.9 от ЗХ в резултат на 
регистрационния режим, компетентния орган издава удостоверение за регистрация, неразделна 
част от който е приложение ,,Списък на групите храни". Съгласно актуалния правен режим 
„Списък на групите храни" е отделно приложение към удостоверението за регистрация и е 
неразделна част от него, като същото посочва конкретно хранителните продукти в обхвата на 
посочената група храни, за които се отнася регистрацията, поради което е възможна 
регистрация само за част или само за някои от храните в конкретна група храни. Предвид 
доставката на храни в съответствие с всички законови изисквания, възложителят е поставил 
изискване за регистрация на обекта за производство/ търговия с храни за всички храни в 
обхвата на позицията. 

Предвид констатациите по- горе участникът може съгласно чл. 68, ал.9 от ЗОП в 
съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени 
документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от 
възложителя изисквания: за регистрация на обекта за всички храни в обхвата на позицията, в 
това число и за : кори за баница, домашна юфка, галета, грис, нишесте, мая за хляб, тесто, 
макарони, кус-кус, пица, фиде, грухана пшеница, спагети, брашно, овесени ядки. 

26.4. Съгласно Раздел III.2.3. ,.Технически възможности". ..Изисквания и формалности 
които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията" в Обявлението за поръчка е 
посочено, че се изисква от участника да представи: 

„- Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на позицията, за която 
участва, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с 
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената 
доставка (Образец № 8). Списъкът, се представя от Участника поотделно за всяка обособена 
позиция. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на 
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удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на 
публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката." 

27. Относно оферта с вх. № 5300-4003/29.06.2015г. от 13:51 ч. на участника „Д и Н 
Куцарови" ООД, с адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново - 5000, ул. „Мария 
Габровска" №2, вх. А, ет.5, ап.17, телефон: 062 62 03 80, факс: 062 62 03 80, е-
mail:kucaroy77(<t)mail.bg. Офертата е за обособена позиция 5 Зеленчуци за мероприятията 
към ЦСУ. Зеленчуци за дирекция ОМДС. Плодове за мероприятията към ЦСУ. Плодове за 
дирекция ОМДС. 

27.1. Съгласно чл.47. ал. 9 от ЗОП - при подаване на заявлението за участие или офертата 
кандидатът или участникът удостоверява липсата па обстоятелствата по чл. 47. ал. 1 и 5 от ЗОП 
и посочените в обявлението изисквания по чл.47 ал. 2. т. 1 - 5 от ЗОП с една декларация, 
подписана от лицата, които представляват кандидата или участника. В декларацията се включва 
и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, 
или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът 
или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства 
служебно на възложителя. 

Представените от участника Декларация по чл.47. ал.9 от Закона за обществените 
поръчки - Образец №7 от г-н Диян Куцаров и г-н Николай Куцаров не са попълнени, съгласно 
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Съгласно Раздел III.2.3. ..Те.хнически възможности". ..Изисквано минимално/ни ниво/а": 
..Участникът в настоящата процедура следва да има опит в доставки, които са еднакви или 
сходни с предмета на позицията за която участва, изпълнени през последните три години, 
считано от датата на подаване на офертата. Доставки, еднакви или сходни с предмета на 
позицията, са доставки включващи: - за позиция от № 1 до № 9 вкл. - доставка на минимум 
половината от артикулите, включени в обхвата на позицията 

Артикулите включени в обхвата на позиция № 1 ..Млечни произведения за 
мероприятията към ЦСУ и за обектите към дирекция ОМДС" са конкретно посочени 
индивидуализирани по вид, разфасовка, опаковка, изискуем стандарт и т.п, в 
техническата спецификация в документацията. 

В колона ..Кратко описание на извършените доставки с посочване на конкретните 
артикули", са общо посочени: хляб. закуски и др. ... 

С представената информация не са посочени конкретните артикули, както се изисква от 
образеца и не се удостоверява съответствие с минималното изискване за опит на доставка на 
минимум половината от конкретно посочените артикули в обхвата на позиция №1 съгласно 
техническата спецификация. 

Участникът е приложил три броя Удостоверения от съответните възложители, в които 
информацията по направените доставки е представена общо, като по този комисията не може да 
се установи съответствието на изпълнени доставки на минимум половината от артикулите, 
включени в обхвата па позицията. 

Участникът трябва да представи нов „Списък на доставките, които са еднакви 
или сходни с пред.мета на позицията, за която участва, изпълнени през последните три 
години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, 
датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка" (Образец № 8) 
с коректно попълнена инфор.мация в колоните - „Начална и крайна дата на изпълнение на 
доставката", „Стойност на доставката в лева без ДДС" и „Кратко описание на 
извършените доставки с посочване на конкретните артикули" за удостоверяване на 
съответствието с поставеното минимално изискване за извършени доставки на минимум 
половината от артикулите, включени в обхвата на позицията, като приложи и 
съответните доказателства за извършените доставки. 



изискванията, на образеца, в частта и на т.1 и т.4. /в т. 1 не е зачертано невярното 
обстоятелство, а в т. 4 не е отбелязано относимото обстоятелство/ 

Участникът трябва да представи нови Декларации по ч:1.4~, ал.9 от Закопа за 
о()ществепите поръчки - Образец М>'^ иа лицата, с коректно представена инфор.мация по m.l и 
т.4 (зачертаване иа невярно обстояте:1ство при т.1 и се отбе.шзва са.мо едно обстоятелство 
при т.4). 

28. Относно оферта с вх. № 5300-4004/29.06.2015г. от 13:53 ч. на участника ЕТ 
„Ник 96-Николай Робов", с адрес за кореспонденция: Гр. Велико Търново-5000, ул. „Мир" 
№13, за контакти: Николай Робов, 0886/739853, е mail: aznik96(?£aby.bg, за обособена 
позиция № 1, се установи: 

28.1. Съгласно Раздел 111.2.3. ..Технически възможности". ..Изисквания и формалности които са 
необ.ходими за оценяване дали са изпълнени изискванията" в Обявлението за поръчка е 
посочено, че се изисква от участника да представи: 

.,- Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на позицията, за която 
участва, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с 
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената 
доставка (Образец № 8). Списъкът, се представя от Участника поотделно за всяка обособена 
позиция. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на 
удостоверение, издадено от получателя или от компетептеп оргап, или чрез посочване на 
публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката." 

Съгласно Раздел III.2.3. „Технически възможности", „Изисквано минимално/ни ниво/а": 
„Участникът в настоящата процедура следва да има опит в доставки, които са еднакви или 
сходни с предмета на позицията за която участва, изпълнени през последните три години, 
считано от датата на подаване на офертата. Доставки, еднакви или сходни е предмета на 
позицията, са доставки включващи: - за позиция от № 1 до № 9 вкл. - доставка на минимум 
половината от артикулите, включени в обхвата на позицията 

Артикулите включени в обхвата на позиция № 1 са конкретно посочени 
индивидуализирани по вид, разфасовка, опаковка, изискуем стандарт и т.н. в 
техническата спецификация в документацията. 

В представеният от участника Списък на доставките по (Образец № 8), участникът е посочил 
31 броя доставки обхващащи периода 30.06.2012 г. - 29.06.2015 г. В списъка не е попълнена 
информация за адрес, телефон, факс, електронна поща, лице за контакти. В колона 
„Кратко описание на извършените доставки с посочване на конкретните артикули", не са 
посочени конкретни артикули, както се изисква от образеца, а само общо „хляб", 
„закуски", което прави невъзможно комисията да прецени по така представената 
информация в списъка съответствието с минималното изискване за доставка на минимум 
половината от артикулите, включени в обхвата на позицията. 

Участникът е посочил в списъка, че доказване на извършените доставки по смисъла на 
ЧЛ . 51 . ал.4 от ЗОП, може да бъде направено чрез - Търговски регистър на договорите и Сайта на 
съответния контрагент. Участникът не е посочил конкретно регистър/и. 

След направена справка на сайтовете на посочените в списъка контрагенти, се установи, 
че в голяма част от тях не се съдържат изискуемата информация за проведените обществени 
поръчка, а за друга част не може да се удостовери изпълнението на минимум половината от 
артикулите, включени в обхвата на позицията. Предвид това. че участника не е посочил 
конкретно на кои публични регистри се позовава, комисията направи проучване, но няма как 
да е сигурно дали източниците на информация са същите, които участникът е имал предвид. 
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С представената информация не са посочени конкретните артикули, както се 
изисква от образеца и не се удостоверява съответствие с минималното изискване за опит 
на доставка иа минимум половината от конкретно посочените артикули в обхвата на 
позиция №1 съгласно техническата спецификация. Участникът трябва конкретно да 
посочи регистри/линк/, ако иска да се ползва от информация достъпна на регистъра/рите 
или да представи удостоверения. 

Участникът трябва да представи нов „Списък на доставките, които са еднакви 
или сходни с предмета на позицията, за която участва, изпълнени през последните три 
години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, 
датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка" (Образец № 8) 
с коректно попълнена информация в колоната - „Кратко описание на извършените 
доставки с посочване на конкретните артикули " за удостоверяване на съответствието с 
поставеното минимално изискване за извършени доставки на миниму.м половината от 
артикулите, вкзючени в обхвата на позицията, като приложи и съответните 
доказателства за извършените доставки. 

29. Относно оферта с вх. № 5300-4016/29.06.2015г. от 16:02 ч. на участника 
„Оримекс" ООД, с адрес за кореснонденция: гр. Свищов-5250, ул. „Георги Сава Раковски" 
№23, телефон: 0631-6-09-62, e-mail: иоуе anna(%aby.bg, за обособени позиции с №№10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 33, 34, 35, 36, 37, 38. 
39, 40. 41. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61. 62, 63. 64. 65. 
66. 67. 68. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, се установи: 

Участникът е представил Списък на документите съдържащи се в офертата в Плик №1 
„Документи за подбор" с всички документи описани в списъка в плика с най-малък пореден 
номер - Плик №1 за обособена позиция №10, като за всички останали Плик №1 „Документи за 
подбор" за обособените позиции от №11 до №81 включително, е представил само Списък на 
документите съдържащи се в офертата. 

Комисията установи, че участникът е вписан в регистрира на специализираните 
предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с 
увреждания под номер 319 от 20.04.2015г.. с което се потвърждават декларираните в Образец 
№15 обстоятелства. 

1. Съгласно чл.47, ал. 9 от ЗОП - при подаване на заявлението за участие или офертата 
кандидатът или участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП 
и посочените в обявлението изисквания по чл. 47, ал. 2. т. 1 - 5 с една декларация, подписана от 
лицата, които представляват кандидата или участника. В декларацията се включва и 
информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или 
компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или 
участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на 
възложителя. 

Представената от участника Декларация по чл.47, ал.9 от Закона за обществените 
поръчки - Образец №7 е на Анна Сашкова Ангелкова, която при проверка в Агенция по 
вписвания, в Търговски регистър се установи, че лицето не е управител на дружеството. Това 
обстоятелство е отразено на 06.08.2015 г. в регистъра, с вписването на Маргарита Маринова 
Маринова като управител. 

Участникът трябва да представи нова Декларация по чл.47. ал.9 от Закона за 
обществените поръчки - Образец №7 на ново регистрираният управител с попълнена 
инфор.мация. съгласно изискванията на образеца и относи.мите за участника обстоятелства. 

30. Относно оферта с вх. № 5300-4017/29.06.2015г. от 16:05 ч. на участника ЕТ 
„Нове инженеринг-Антон Антонов", с адрес за кореспонденция: гр. Свищов-5250, ул. „33-
ти Свищовски полк" №41, тел./факс: 0631-6-03-99/0631-4-25-75; e-mail:noye_1991@aby.bg, 

59 

mailto:noye_1991@aby.bg


за обособена позиция №6 - Други хранителни и бакалски стоки, варива и яйца за 
мероприятията към ЦСУ. Други хранителни и бакалски стоки, варива и яйца за дирекция 
ОМДС", се установи: 

Съгласно приеме- предавателен протокол със списък на участниците и представените 
оферти, представен на комисията в изпълнение на чл. 68. ал.1 от ЗОП. за участие в 
процедурата са подадени 39 оферти. Тридесета подред е оферта с вх. № 5300-
4017/29.06.2015Г. от 16:05 ч. от участник ЕТ ..ПОВЕ ИНЖЕНЕРИПЕ-АПТОН АНТОНОВ". 
Офертата е подадена за Обособена позиция №6 - Други хранителни и бакалски стоки, варива и 
яйца за мероприятията към ЦСУ. Други хранителни и бакалски стоки, варива и яйца за 
дирекция ОМДС". 

Комисията с оглед проверка на заявените данни от участника, направи справка в 
публичен търговски регистър по посочения в офертата Единен идентификационен номер: 
040171482 и установи, че едноличния търговец е заличен на дата 03.09.2015г. , като е посочено: 
..ЕТ "НОВЕ ИНЖЕНЕРИНЕ - АНТОН АНТОНОВ" - Заличен търговец". Като правоприемник 
на заличения едноличен търговец се сочи търговско дружество с друг Единен 
идентификационен номер: 203467395 с наименование "НОВЕ ИНЖЕНЕРИНЕ" ЕООД. 

С оглед на гореустановените публични обстоятелства, комисията приема, че към 
датата на съставяне на настоящия протокол от работата на комисията участник ЕТ ..НОВЕ 
ИНЖЕНЕРИНЕ-АНТОН АНТОНОВ" с Единен идентификационен номер: 040171482 е заличен 
и в този смисъл не съществува като търговец и като участник. Съгласно § 1. т.ЗЗ от 
Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки- "Участник" е физическо или 
юридическо лице или тяхно обединение, което е представило оферта или проект. С подаването 
на оферта ЕТ „НОВЕ ИНЖЕНЕРИНЕ-АНТОН АНТОНОВ" е придобил качество на участник 
в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка, но към днешна дата е заличен като 
търговец, т.е като правен субект едноличния търговец вече не съществува. 

Съгласно чл. 41, ал.1 от ЗОП „Възложителят сключва писмен договор за обществена 
поръчка с участника, определен за изпълнител в резултат на проведената процедура." От 
императивната разпоредба на ЗОП следва, че изпълнител може да бъде само правен субект, 
който е имал качество на участник но процедурата, а участници в процедурата са само тези 
субекти, които са представили оферта в обявения срок. Независимо от прехвърлянето на 
търговското предприятие, от значение е. че Закона за обществените поръчки се явява специален 
нормативен акт по отношение на ТЗ и се прилага с предимство пред него. Агенцията по 
обществени поръчки е издала методическо указание - писмо с изх. № 24-00-2/22.04.2009г., 
представляващо становище на Изпълнителния директор на АОП, в качеството му на орган, 
компетентен да издава методически указания по прилагането на ЗОП, че сключването на 
договор с лице, което не е било участник в процедурата би било нарушение на чл. 41, ал.1 от 
ЗОП. /Решение № 3463 от 16.03.2010 г. на ВАС по адм. д. № 10821/2009 г.. IV о.. докладчик 
съдията Аделина Ковачева/. Цитираната норма изрично посочва лицето, с което възложителят 
следва да сключи договор за възлагане на поръчка- това е участник, определен за изпълнител в 
резултат на проведена процедура. В конкретния случай ЕТ ..НОВЕ ИНЖЕНЕРИНЕ-АНТОН 
АНТОНОВ" хипотетично няма как да бъде определен за изпълнител, защото не съществува. 
Правоприемника на ЕТ не е участник в процедурата, защото не е подал оферта и не отговаря на 
легалното определение за участник и представлява търговско дружество с друг Единен 
идентификационен номер. КЗК и ВАС в постоянната си практика по напълно аналогични 
случаи приемат също, че „сключването на договор за възлагане на обществена поръчка с лице. 
което не е било участник в процедурата по смисъла па § 1. т.ЗЗ от Допълнителните разпоредби 
на Закона за обществените поръчки би било нарушение на императивната разпоредба на чл. 41. 
ал.1 от ЗОП. Следва да се отбележи, че хипотетично правилата на универсално правоприемство 
биха били приложими в хипотезата на преобразуване, извършено след сключване на договора 
за възлагане на обществената поръчка, каквото регламентация се предвижда съгласно чл. 43. 
ал.7 от ЗОП. Но, Закона за обществени поръчки не допуска преобразуване в хода на 
процедурата за възлагане на обществена поръчка, поради което и за комисията липсва правно 
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основание да приема за участник друг правен субект, с друг Единен идентификапионен номер, 
който не е подал оферта. 

31. Относно оферта с вх. № 5300-4018/29.06.2015г. от 16: 09 часа на „Килтекс" ЕООД, с 
адрес за кореснонденция: град Севлиево 5400, ул. „Стойчо Часовникаров", № 1, телефон 
0877937272; факс: 0675/30113 за обособени позиции с №№10,11,12,13, 14. 15, 16, 17. 18. 19. 
20. 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 36, 37. 38, 39, 40, 41. 42, 43, 44, 45, 46. 
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. 70. 71. 72. 73. 
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81. Участника е подал оферта за обособена позиция от ЯаЮ до № 81 
включително. 

На предходно публично заседание на комисията при отварянето на Плик № 2 
"Предложение за изпълнение на поръчката" за обособена позиция №13 комисията установи, че 
участникът погрешно е приложил вътре Ценово предложение за изпълнение на поръчката за 
ОП 13 по образец № 13. При отварянето на Плик № 2 "Предложение за изпълнение на 
поръчката" за обособена позиция №51. комисията установи, че участникът погрешно е 
приложил вътре Ценово предлол^ение за изпълнение на поръчката за 0П51 по образец № 13. 

Предвид изложените обстоятелства, комисията единодушно е решила да отстрани 
участника от последващо участие за обособена позиция № 13 и обособена позиция № 51 на 
правно основание чл. 69. ал.1. т.4 от ЗОП. а именно поради представяне на оферта, която не 
отговаря на изискванията на чл. 57. ал.2 от ЗОП. 

Предвид изложените обстоятелства указанията но- долу се отнасят за всички останали 
позиции, с изключение на тези, но които участника е предложен за отстраняване. 

Съгласно ТОМ II ..УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАЕАНЕ НА 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА», раздел III «Оферта», т.21 информация за Плик 1 «Документи за 
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Във връзка с обстоятелството, че участникът ЕТ ..НОВЕ ИНЖЕНЕРИНЕ-АНТОН 
АНТОНОВ" е заличен търговец и не съществува като правен субект, макар да е налице 
прехвърляне на търговско предприятие обществената поръчка не мол^е да продължи в лицето 
на търговско дружество, което не е подало оферта в процедурата. 

Съгласно разпоредбата на чл. 263и. ал. 8 ТЗ лицензните, разрешенията, концесиите 
притежавани от преобразуващото се дружество преминават в приемащото. Изключение от 
правилото съществува ако е предвидено в закона или в самия акт за предоставянето им. 
Разпоредбите на ЗОП. урелчдат специални изисквания. ЗОП препраща към ТЗ единствено 
относно сключването, изпълнението и прекратяването на договор за обществена поръчка. По 
отношение на административната фаза и хода на процедурата до сключване на договор ТЗ е 
неприлол<им. Само по отношение на неуредените въпроси при сключването, изпълнението и 
прекратяването на договорите намират субсидиарно приложение правилата на ЗЗД и ТЗ - в този 
смисъл е препращащата норма на чл. 45 от ЗОП. 

На следващо място съгласно чл. 9 от ЗОП ..Кандидат или участник в процедура за 
обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или 
юридическо лице. както и техни обединения.», като участникът в процедурата се 
идентифицира с информация, част от която е ЕИК/ Единен идентификационен номер/. 
Офертата не отговаря на предварително обявените условия, а именно към датата на съставяне 
па настоящия протокол не съществува правен субект с ЕИК: 040171482, а лицето подало 
оферта не е българско или чуждестранно физическо или юридическо лице. както и техни 
обединения. Предвид изложените обстоятелства към днешна дата представената в офертата 
информация е невярна, предвид несъществуването на участника в правния мир като правен 
субект. 

На основание чл.69. ал.1. т.З от ЗОП, комисията предлага за отстраняване от последващо 
участие в процедурата ЕТ „Нове Инженеринг -Антон Антонов". 



подбор», буква «к». на стр. 35 от Документацията за обществената поръчка се изисква от 
участниците представяне на ..Информация за регистрация на Участника по ЗДДС. ако 
Участникът е регистриран по ЗДДС - попълва се информацията в документ Aд^п1ниcтpaтивни 
сведения - образец №3." 

В представеният от участника образец №3 не е попълнена изискуемата информация. Не е 
приложен и друг документ или информация от които да е видно регистрация по ЗДДС или 
липсата на такива. 

Учаспиткът трябва ба представи пое образец ЛЬЗ - Ад.лпшистративии сведения -
Представяне на участника, съг.часио 4.1.56. a.i.l. т.1 от ЗОП с попь.чнена в него инфор.мация за 
.птсата wiu на.шчието на регистрация по ЗДДС. 

32. Относно оферта с вх. № 5300-4019/29.06.2015г. от 16:13 ч. на участника „Бойлс 
фууд къмиани" ЕООД, с адрес за коресионденция:гр. Севлиево, ул. „Стойчо Часовникаров 
№1, телефон, факс:+359675/30636, e-mail:boilsfood(a^aby.bg, за обособена позиция №6 -
„Други хранителни и бакалски стоки, варива и яйца за мероприятията към ЦСУ. Други 
храпителни и бакалски стоки, варива и яйца за дирекция ОМДС", се установи: 

32.1. Съгласно ТОМ II ..УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА», раздел III «Оферта», т.21 информация за Плик 1 «Документи 
за подбор», буква «к». на стр. 35 от Документацията за обществената поръчка се изисква от 
участниците представяне на ..Информация за регистрация на Участника по ЗДДС, ако 
Участникът е регистриран по ЗДДС - попълва се информацията в документ Административни 
сведения - образец №3." 

В представеният от участника образец №3 не е попълнена изискуемата информация. Не е 
приложен и друг документ или информация от които да е видно регистрация по ЗДДС или 
липсата на такива. 

Участникът трябва да представи нов образец - Ад.\птистративни сведения -
Представяне на участника, съг.часио чл.56. ал.1. т.1 от ЗОП с nonuviena в него инфор.мация за 
липсата или наличието на регистрация по ЗДДС. 

32.2. Съгласно Раздел III.2.3. ..Технически възможности". ..Изисквания и формалности 
които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията" в Обявлението за поръчка е 
посочено, че се изисква от участника да представи: 

,.- Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на позицията, за която 
участва, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с 
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената 
доставка (Образец № 8). Списъкът, се представя от Участника поотделно за всяка обособена 
позиция. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на 
удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на 
публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката." 

Съгласно Раздел III.2.3. ..Технически възможности". ..Изисквано минимално/ни ниво/а": 
..Участникът в настоящата процедура следва да има опит в доставки, които са еднакви или 
сходни с предмета на позицията за която участва, изпълнени през последните три години, 
считано от датата на подаване на офертата. Доставки, еднакви или сходни с предмета на 
позицията, са доставки включващи: - за позиция от № 1 до № 9 вкл. - доставка на минимум 
половината от артикулите, включени в обхвата на позицията 

Артикулите включени в обхвата на позиция № 6 - ..Други хранителни и бакалски стоки, 
варива и яйца за мероприятията към ЦСУ. Други хранителни и бакалски стоки, варива и яйца за 
дирекция ОМДС" са конкретно посочени индивидуализирани по вид, разфасовка, опаковка 
и т.н. в техническата спецификация в документацията. 
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в колона ..Кратко описание на извършените доставки с посочване на конкретните 
артикули" от Списък - Образец № 8 на участника е посочено общо: ..Доставка на хранителни 
продукти: олио: захар: Боб: ориз: оцет; сол: подправки: Магданоз: черен пипер, червен пипер. 
чубрица:целина; /мин. вода: безалкохолни напитки; пат. сокове; кафе; вафли; бисквити". С 
представената информация не са посочени конкретните артикули, както се изисква от образеца 
и не се удостоверява съответствие с минималното изискване за опит на доставка на минимум 
половината от конкретно посочените артикули в обхвата на позиция №6 съгласно техническата 
спецификация. 

От представеното удостоверение също не може да се провери съответствието с 
минималното изискване, защото не посочва конкретни артикули. 

Участникът трябва да представи нов „Списък на доставките, които са еднакви 
или сходни с предмета на позицията, за която участва, изпълнени през последните три 
години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, 
датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка" (Образец № 8) 
с коректно попълнена информация в колона - „Кратко описание на извършените доставки 
с посочване на конкретните артикули" за удостоверяване на съответствието с 
поставеното минимално изискване за извършени доставки на минимум половината от 
артикулите, вкчючени в обхвата на позицията, като приложи и съответните 
доказателства за извършените доставки. 

В Плик 1. участникът не е представил доказателства по чл. 49. ал. 2 от ЗОП - Документ за 
регистрация по чл.12 от Закона за храните (удостоверение за регистрация на обекти за 
производство и/или търговия с храни) - заверени копия 

В чл. 12 от ЗХ е указана възможността за търговия/производство с храни, само в обекти, 
които отговарят на определени изисквания и регистрационния режим, на който подлежат 
производителите и търговците на храни. Съгласно чл. 12, ал.9 от ЗХ в резултат на 
регистрационния режим, компетентния орган издава удостоверение за регистрация, неразделна 
част от който е приложение „Списък на групите храни". Съгласно актуалния правен режим 
„Списък на групите храни" е отделно приложение към удостоверението за регистрация и е 
неразделна част от него, като същото посочва конкретно хранителните продукти в обхвата на 
посочената група храни, за които се отнася регистрацията, поради което е възможна 
регистрация само за част или само за някои от храните в конкретна група храни. Предвид 
доставката на храни в съответствие с всички законови изисквания, възложителят е поставил 
изискване за регистрация на обекта за производство/ търговия с храни за всички храни в 
обхвата на позицията. 

Участникът трябва да представи доказателства по чл. 49, ал. 2 от ЗОП - Документ за 
регистрация по чл.12 от Закона за храните (удостоверение за регистрация па обекти за 
производство и/или търговия с храни) - заверени копия- за удостоверяване регистрация за 
групите храни в обхвата на поръчката. 

33. Относно оферта с вх. № 5300-4020/29.06.2015г. от 16:15 ч. на участника „Стелит 
1" ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Севлиево-5400, ул. „Стойчо Часовникаров №1, 
телефон - 0675/32024, 0675/34275, e-mail: era ltd(«)aby.bg, за обособена позиция №5, се 
установи: 

33.1. Съгласно Раздел III.2.3. ..Технически възможности". ..Изисквания и формалности 
които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията" в Обявлението за поръчка е 
посочено: 
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..- Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на позицията, за която 
участва, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с 
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената 
доставка (Образец № 8). Списъкът, се представя от Участника поотделно за всяка обособена 
позиция. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на 
удостоверение, издадено от получателя или от KONmeTCHTCH орган, или чрез посочване на 
публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката." 

Съгласно Раздел III.2.3. ..Технически възможности". ..Изисквано минимално/ни ниво/а": 
..Участникът в настоящата процедура следва да има опит в доставки, които са еднакви или 
сходни с пред.мета на позицията за която участва, изпълнени през последните три години, 
считано от датата на подаване на офертата. Доставки, еднакви или сходни с предмета на 
позицията . са доставки включващи: - за позиция от № 1 до № 9 вкл. - доставка на минимум 
половината от артикулите, включени в обхвата на позицията ., 

Артикулите включени в обхвата на позиция № 5 „Зеленчуци и плодове за мероприятията 
към ЦСУ и за обектите към дирекция ОМДС" са конкретно посочени индивидуализирани но 
вид, разфасовка, опаковка, изискуем стандарт н т.н. в техническата снецификацня в 
документацията. 

В представеният от участника Списък на доставките по (Образец № 8) са посочени два 
договора за доставки, като в колона „Кратко описание на извършените доставки с посочване на 
конкретните артикули" за всеки от тях е записано - „банан, краставица, домат, портокал, лук. 
картоф, праскови, зеле". 

С представената информация не са посочени конкретните артикули, както се изисква от 
образеца и не се удостоверява съответствие с минималното изискване за опит на доставка на 
минимум половината от конкретно посочените артикули в обхвата на позиция №5 съгласно 
техническата спецификация. 

Отделно от това, в приложените 1 бр. Удостоверение и 1 бр. Референция не е 
представена информация за извършената доставка на артикулите посочени в списък Образец 
№8, а навсякъде е записано общо ..плодове и зелечнуци". като с тази информация участника 
също не удостоверява съответствие с посоченото минимално изискване. 

Участникът трябва да представи нов „ Списък на доставките, които са еднакви или 
сходни с предмета на позицията, за която участва, изпълнени през последните три години, 
считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойноатине. датите и 
получателите, заедно с доказателство за извършената доставка" (Образец № 8) с коректно 
попълнена информация в колоната „Кратко onucamie на извършените доставки с посочване на 
конкретните артикули" за удостоверяване на съответствието с поставенопю минимално 
изискване за извърше}П1 доставки iia минимум половината от артикулите, включени в обхвата 
на позиция №5. като приложи към списъка и съответните доказателства за извършените 
доставки. 

34. Относно оферта с вх. № 5300-4021/29.06.2015г. от 16:16 ч. на участника 
„КОРЕКТ - ДЕ" ЕООД, с адрес за коресионденция:гр. Севлиево - 5400, ул. „Стойчо 
Часовникаров" №1, телефон: 0675/33032; факс: 0675/89090;e-mail:korekt_dfg^abv.bg, за 
обособена позиция №2 - „Риба за мероприятията към ЦСУ. Риба за дирекция ОМДС", се 
установи: 

34.1 Участникът представя платежно нареждане- оригинал за внесена гаранция за 
участие в размер на 1578.50 лева. Комисията констатира, че в обр. № 2 ..Информация за 
банковата сметка и обслужващата банка за връщане на гаранцията за участие в парична форма", 
участникът е посочил погрешно размера на внесената гаранция, поради което трябва да 
представи образеца отново с коректно изписан размер на гаранцията. 
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34,2. Съгласно Раздел III.2.3. ..Технически възможности". ..Изисквания и формалности 
които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията" в Обявлението за поръчка е 
посочено, че се изисква от участника да представи: 

..- Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на позицията, за която 
участва, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с 
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената 
доставка (Образец № 8). Списъкът, се представя от Участника поотделно за всяка обособена 
позиция. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на 
удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на 
публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката." 

Съгласно Раздел III.2.3. ..Технически възможности". „Изисквано минимално/ни ниво/а": 
„Участникът в настоягцата процедура следва да има опит в доставки, които са еднакви или 
сходни с предмета на позицията за която участва, изпълнени през последните три години, 
считано от датата на подаване на офертата. Доставки, еднакви или сходни с предмета на 
позицията, са доставки включващи: - за позиция от № 1 до № 9 вкл. - доставка па минимум 
половината от артикулите, включени в обхвата на позицията 

Артикулите включени в обхвата на позиция № 2 ..Риба за мероприятията към ЦСУ. Риба 
за дирекция ОМДС" са конкретно посочени индивидуализирани но вид, разфасовка, 
опаковка и т.н. в техническата спецификация в документацията. 

В колона ..Кратко описание на извършените доставки с посочване на конкретните 
артикули" от Списък - Образец №8 на участника е посочено общо: ..Доставка на риба и рибни 
продукти". Към Списък образец №8 е приложено копие на договор за доставка на хранителни 
продукти и референция в която също само е посочено общо - доставка на риба и рибни 
продукти....". 

С представената информация не са посочени конкретните артикули, както се изисква от 
образец № 8 и не се удостоверява съответствие с минималното изискване за опит на доставка на 
минимум половината от конкретно посочените артикули в обхвата на позиция №2 съгласно 
техническата спецификация. 

Участникът трябва да представи нов „Списък на доставките, които са еднакви 
или сходни с предмета на позицията, за която участва, изпълнени през последните три 
години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, 
датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка" (Образец М 8) 
с коректно попълнена информация в колона - „Кратко описание иа извършените доставки 
с посочване на конкретните артикули" за удостоверяване на съответствието с 
поставеното минимално изискване за извършени доставки на минимум половината от 
артикулите, включени в обхвата на позицията, като приложи и съответните 
доказателства за извършените доставки. 

35. Относно оферта с вх. № 5300-4022/29.06.2015г. от 16:20 ч. на участника 
„Млечна промишленост - Хасково" ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Хасково, бЗОО, 
Северна индустриална зопа, комплекс „Сердика", телефон: 0899/107 931; факс: 038/622 
448, e-mail: karagyozoya_radka@aby.bg, за обособена позиция №4 - Млечни произведения 
за мероприятията към ЦСУ и за обектите към дирекция ОМДС, се установи: 

35.1. Съгласно чл.47. ал. 9 от ЗОП - при подаване на заявлението за участие или офертата 
кандидатът или участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47. ал. 1 и 5 от ЗОП 
и посочените в обявлението изисквания по чл.47 ал. 2. т. 1 - 5 от ЗОП с една декларация, 
подписана от лицата, които представляват кандидата или участника. В декларацията се включва 
и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства. 
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или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът 
или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства 
служебно на възложителя. 

Представената от участника Декларация по чл.47. ал.9 от Закона за обществените 
поръчки - Образец №7 не е иопълнена. съгласно изискванията посочени в нея. в частта и на т.1. 

Участникът трябва да представи нова Декчарация по чл.47, ал.9 от Закона за 
обществените поръчки - Образец №7 с коректно представена информация по т.1 
(зачертаване на невярно обстоятелство). 

35.2. В Раздел 111.2.1. от обявлението на поръчка, като изискуем документ и 
доказателство за упражняване на професионална дейност по чл. 49. ал. 1 и 2 от ЗОП в Плик 
№1 - е посочен - Документ за регистрация но чл.12 от Закона за храните. Това изискване се 
потвърждава и с разяснение изх. № 9100-675 от 19.06.2015 г. на възложителя: ..В съответствие с 
предварително обявените условия всеки участник трябва да представи - Документ за 
регистрация по чл.12 от Закона за храните (Удостоверение за регистрация на обекти за 
производство и/илР1 търговия с храни) в обхвата на позицР1Ята. за която участва."' 

В Плик 1. участникът ..Млечна промишленост - Хасково" ЕООД е представил само 
Удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро с храни от животински произход 
№24/ 23.03.2010 г. в което е посочено, че се регистрира ..като обект за търговия със следните 
групи храни, съгл. §1. т.12 от ЗХ: 

1. Мляко и млечни продукти; 
П. Храни със специално предназначение, които поради специфичния си състав или начин 

на производство ясно се разграничават от храните за нормална консумация: 
Сухи млечни продукти; 
Адитиви и компоненти за хранително-вкусовата промишленост". 

В чл. 12 от ЗХ е указана възможността за търговия/производство с храни, само в обекти, 
които отговарят на определени изисквания и регистрационния режим, на който подлежат 
производителите и търговците на храни. Съгласно чл. 12. ал.9 от ЗХ в резултат на 
регистрационния режим, компетентния орган издава удостоверение за регистрация, неразделна 
част от който е ириложение ,,Списък на групите храни". Съгласно актуалния правен режим 
„Списък на групите храни" е отделно приложение към удостоверението за регистрация и е 
неразделна част от него, като същото посочва конкретно хранителните продукти в обхвата на 
посочената група храни, за които се отнася регистрацията, поради което е възможна 
регистрация само за част или само за някои от храните в конкретна група храни. Предвид 
доставката на храни в съответствие с всички законови изисквания, възложителят е поставил 
изискване за регистрация на обекта за производство/ търговия с храни за всички храии в 
обхвата на позицията. 

В съответствие с предмета на доставката с включена: 

- доставка на майонеза, пластмасова опаковка- 1917 кг; 
- майонеза 0,250 кг,- 1860 бр. 
и в съответствие с § 1, т. 12 от ЗХ, комисията констатира, че в представеното 
удостоверение не е посочена група хранн: 
„с) други храни - майонези и салатни сосове; детски храни; плодови и билкови чайове; 

трапезна сол". 
От така представеното удостоверение не става ясно наличието на регистрация за група 
"с) други храни", в част майонези. 
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35.3. В обхвата на позицията е включен хранителен продукт „роле с кашкавал и 
шунка". От така представеното удостоверение не става ясно наличието на регистрация за 
шунка, която е в обхвата на група „б) месо и месии продукти", съгласно § 1, т. 12 от ЗХ. 

35.4. От представеното удостоверение не може да се установи обхвата на хранителните 
продукти, включени в съответната група, в това число и за кои млечни продукти се 
отнася регистрацията и пе може да се установи асортимента от хранителни стоки, за 
копто се отнася регистрацията, норадн което участникът трябва да представи 
информация/разяснение или документи, удостоверяващи регистрация отнасяща се за 
всички храни в обхвата на позицията. 

Горното е необходимо с оглед преценката на комисията за съответствието на участника с 
изискването за регистрация по чл.12 от ЗХ за всички храни в обхвата на позицията, за която 
участва. 

Спазвайки законоустановените припципи за обективност при работата на комисията и в 
съответствие с предоставената в чл. 68, ал.П, т.1 и т.2, буква „а" ЗОП възможност за 
изследване всички обстоятелства участникът трябва да предостави разяснение за 
включващите се хранителни продукти, в обхвата па групите към удостоверение №24/ 
23.03.2010 г. и да удостовери на основание чл. 68, ал.П изискуемата от ЗХ регистрация за 
всички храни, включени в обхвата на обособената позиция, тъй като от така 
представеното удостоверение не става ясно обхвата на хранителните продукти от групите 
храни, за които се отнася регистрацията по посоченото удостоверение, не става ясна 
наличието на регистрация за груна „б) месо и месни продукти" и включващите в същата 
група хранителни продукти; не става ясно наличието на регистрация за „с) други храии, 
в част майонези. 

Предвид констатациите но т. 2,3,4 но офертата на „Млечна промишленост - Хасково" 
ЕООД и съгласно чл. 68, ал.9 от ЗОП участникът може в съответствие с изискванията на 
възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи или да представи нови, 
с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя изисквания: за регистрация на 
обекта за всички храни в обхвата на позицията. 

35.5.Съгласно Раздел 111.2.3. „Технически възможности", ..Изисквания и формалности които 
са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията" в Обявлението за поръчка е 
посочено, че се изисква от участника да представи: 

,.- Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на позицията, за която 
участва, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с 
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената 
доставка (Образец № 8). Списъкът, се представя от Участника поотделно за всяка обособена 
позиция. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на 
удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на 
публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката." 

Съгласно Раздел III.2.3. „Технически възможности". ..Изисквано минимално/ни ниво/а": 
„Участникът в настоящата процедура следва да има опит в доставки, които са еднакви или 
сходни с предмета на позицията за която участва, изпълнени през последните три години, 
считано от датата на подаване на офертата. Доставки, еднакви или сходни с предмета па 
позицията, са доставки включващи: - за позиция от № 1 до № 9 вкл. - доставка на минимум 
половината от артикулите, включени в обхвата на позицията 

Артикулите включени в обхвата на позиция № 4 ..Млечни произведения за 
мероприятията към ЦСУ и за обектите към дирекция ОМДС" са конкретно посочени 
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индивидуализирани но вид, разфасовка, опаковка, изискуем стандарт и т.н. в 
техническата спецификация в документацията. 

В представеният от участника Списък на доставките по (Образец № 8) е посочен 
предмета на доставките, но в колона ..начална и крайна дата на изпълнение на доставката" е 
посочено - ..Текущо изпълнение на доставки 3-6 пъти месечно" и ..Текущо изпълнение на 
доставки 3 пъти седмично", а не начална и крайна дата на изпълнение на доставката, както се 
изисква от образеца. В колона ..Стойност на доставката в лева без ДДС" от същият списък 
образец №8 е посочена стойност като средно месечен обем па доставките", вместо ..стойност на 
доставката в лева без ДДС", както се изисква от образеца. 

В колона „Кратко описание на извършените доставки с посочване на конкретните 
артикули", са общо посочени - „кисело мляко, прясно мляко, сирене, кашкавал, айрян". 

С представената информация не са посочени конкретните артикули, както се изисква от 
образеца и не се удостоверява съответствие с минималното изискване за опит на доставка на 
минимум половината от конкретно посочените артикули в обхвата на позиция №4 съгласно 
техническата спецификация. 

Отделно от това. в приложените 6 бр. Референции не е представена информация за 
извършената доставка на артикулите посочени в списък Образец №8. а навсякъде е записано 
общо ..млечни продукти", като с тази информация участника също не удостоверява 
съответствие с посоченото минимално изискване. 

Участникът трябва да представи нов „Списък на доставките, които са еднакви 
или сходни с предмета на позицията, за която участва, изпълнени през последните три 
години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, 
датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка" (Образец № 8) 
с коректно попълнена информация в колоните - „Начална и крайна дата на изпълнение на 
доставката", „Стойност на доставката в лева без ДДС" и „Кратко описание на 
извършените доставки с посочване на конкретните артикули" за удостоверяване на 
съответствието с поставеното минимално изискване за извършени доставки на митшум 
половината от артикулите, включени в обхвата на позицията, като приложи и 
съответните доказателства за извършените доставки. 

36. Относно оферта с вх. № 5300-4023/29.06.2015г. от 16:35 ч. на участника „Чех" 
ООД, с адрес за кореснонденция: гр. Велико Търново - 5000, ул. „Никола Габровски" №43, 
телефон: 0888 786 620, e-mail: cheh(Syali.bg, за обособена позиция №6 - „Други храпителпи 
и бакалски стоки, варива и Я11ца за мероприятията към ЦСУ. Други храиителии и 
бакалски стоки, варива и яГща за дирекция ОМДС", се установи: 

36.1. В Раздел III.2.L от обявлението на поръчка, като изискуем документ и 
доказателство за упражняване на професионална дейност по чл. 49. ал. I и 2 от ЗОП в Плик 
№1 - е посочен - Документ за регистрация по чл.12 от Закона за храните. Това изискване се 
потвърждава и с разяснение изх. № 9100-675 от 19.06.2015 г. на възложителя: „В съответствие с 
предварително обявените условия всеки участник трябва да представи - Документ за 
регистрация по чл.12 от Закона за храните (Удостоверение за регистрация на обекти за 
производство и/или търговия с храни) в обхвата на позицията, за която участва." 

В Плик 1. участникът ..Чех" ООД е представил заверено копие на: 
- Удостоверение за регистрация на обект за търговия па едро с храни № 62555/07.11.2012 

г.. в което е посочено, че обект за съхранение и търговия на едро с продукти от животински и 
неживотински произход, за които се изискват условия за съхранение с контролирана 
температура на фирма ..Чех" ООД. се регистрира като обект за търговия със следните групи 
храни, съгласно параграф 1. т.12 от ЗХ: групи: ..а"-мляко и млечни продукти; ..б" - месо и месни 
продукти; „в"-риба, рибни и други морски продукти; „г"-яйца и яйчни продукти: ..д"-масла и 
мазнини; ..е"-зърнени храни и храни на зърнена основа; ..ж"-картофи и кореноплодни: ..з"-
варива: ..и"-зеленчуци: ..к" - плодове: ..л"-ядкови плодове и маслодайни семена: ..м"-захар. 
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захарни и шоколадови изделия, мед: ..н"-подправки: ..о"-оезалкохолни напитки, натурални 
минерални изворни и трапезни води: ..п"- пиво. вина и високоалкохолни напитки; ..р"-кафе. чай. 
какао: ,.с"-други хранн; ..т""-месни и месно-растителни консерви: ..у"-готови за консумация 
храни в консервиран и замразен вид: ..ф""- храни със специално предназначение, които поради 
специфичния си състав или начин на производство ясно се разграничават от храните за 
нормална консумация. 

- Удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро с храни №4848/16.08.2012 
г.. в което е посочено че обект - Склад за търговия на едро с храни на фирма ..Чех" ООД се 
регистрира като обект за търговия със следните групи храни съгл. параграф 1. т.12 от ЗХ: 
групи..а"-мляко и млечни продукти: ..б" - месо и месни продукти: ..в"-риба, рибни и други 
морски .храни: ..г"-яйца и яйчни продукти: ..д"-масла и мазнини: ..е"-зърнени храни и храни на 
зърнена основа; ,.ж"-картофи и кореноплодни; ..з"-варива; ..и"-зеленчуци; ..к" - плодове; ..л"-
ядки и маслодайни семена; ..м"-захар. захарни и шоколадови изделия, мед; ..н"-подправки-
пресни и изсушени: ..о"-безалкохолни напитки, води; ..п"- пиво. вина. високоалкохолни 
напитки; . .р"- чай. кафе. какао: ..с"-други храни: ..т"-месни и месно-растителни консерви; ..у"-
готови за консумация храни; .,ф"- храни със специално предназначение. 

В чл. 12 от ЗХ е указана възможността за търговия/производство с храни, само в обекти, 
които отговарят на определени изисквания и регистрационния режим, на който подлежат 
производителите и търговците на храни. Съгласно чл. 12. ал.9 от ЗХ в резултат на 
регистрационния режим, компетентния орган издава удостоверение за регистрация, неразделна 
част от който е приложение ..Списък на групите храни". Съгласно актуалния правен режим 
..Списък на групите храни" е отделно приложение към удостоверението за регистрация и е 
неразделна част от него. като същото посочва конкретно хранителните продукти в обхвата на 
посочената група храни, за които се отнася регистрацията, поради което е възможна 
регистрация само за част или само за някои от храните в конкретна група храни. Предвид 
доставката на храни в съответствие с всички законови изисквания, възложителят е поставил 
изискване за регистрация на обекта за производство/ търговия с храни за всички храни в 
обхвата на позицията. 

От представеното удостоверение не може да се установи обхвата на хранителните 
продукти, включени в съответната група и ие може да се установи асортимента от 
хранителни стоки, за които се отнася регистрацията, поради което участникът трябва да 
представи информация/разяснение или документи, удостоверяващи регистрация 
отнасяща се за всички храни в обхвата на позицията. 

Горното е необходимо с оглед преценката на комисията за съответствието на участника с 
изискването за регистрация по чл.12 от ЗХ за всички храни в обхвата на позицията, за която 
участва. 
От представените удостоверения не може да се установи обхвата на хранителните 
продукти, включени в съответната груна, поради което участникът трябва да представи 
приложенията към посочените по- горе удостоверения, които са перазделпа част от тях. 

Горното е необходимо с оглед преценката на комисията за съответствието на участника с 
изискването за регистрация по чл.12 от ЗХ за всички храни в обхвата на позицията, за която 
участва. 

Съгласно чл. 68, ал.9 от ЗОП. участникът може в съответствие с изискванията на възложителя, 
посочени в обявлението, да замени представени документи или да представи нови, с които 
смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя изисквания: за регистрация на обекта за 
всички храни в обхвата на позицията. 

36.2. Съгласно Раздел 111.2.3. „Технически възможности". „Изисквания и формалности 
които са необходими за оценяване дали са изпълпепи изискванията" в Обявлението за поръчка е 
посочено, че се изисква от участника да представи: 

69 



„- Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на позицията, за която 
участва, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с 
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената 
доставка (Образец № 8). Списъкът, се представя от Участника поотделно за всяка обособена 
позиция. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на 
удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на 
публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката." 

Съгласно Раздел III.2.3. ..Технически възможности", ..Изисквано минимално/ни ниво/а": 
..Участникът в настоящата процедура следва да има опит в доставки, които са еднакви или 
сходни с предмета на позицията за която участва, изпълнени през последните три години, 
считано от датата на подаване на офертата. Доставки, еднакви или сходни с предмета на 
позицията, са доставки включващи: - за позиция от № 1 до № 9 вкл. - доставка на минимум 
половината от артикулите, включени в обхвата на позицията 

Артикулите включени в обхвата на позиция № 6 ..Други хранителни и бакалски стоки, 
варива и яйца за мероприятията към ЦСУ. Други хранителни и бакалски стоки, варива и яйца за 
дирекция ОМДС". са конкретно посочени индивидуализирани по вид. разфасовка, опаковка, 
изискуем стандарт и т.н. в техническата спецификация в документацията. 

В представеният от участника Списък па доставките по (Образец № 8) е посочен 
предмета на доставките, но в колона ..Кратко описание на извършените доставки с посочване на 
конкретните артикули", са общо посочени - „Доставка на: Шоколадови десерти: Кексчета-
различни видове; Рула-различни видове ". 

С представената информация не са посочени конкретните артикули, както се изисква от 
образеца и не се удостоверява съответствие с минималното изискване за опит на доставка на 
минимум половината от конкретно посочените артикули в обхвата на позиция №6 съгласно 
техническата спецификация. 

В приложените 6 бр. Удостоверения за извършени доставки също не е представена 
информация за извършените доставки на конкретните артикулите а се припокрива 
информацията общо за артикулите така както е записана в списък Образец №8. С тази 
информация участника също не удостоверява съответствие с посоченото минимално изискване. 

Участникът трябва да представи нов „Списък на доставките, които са еднакви 
или сходни с предмета на позицията, за която участва, изпълнени през последните три 
години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, 
датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка" (Образец № 8) 
с коректно попълнена информация в колоната - „Кратко описание на извършените 
доставки с посочване на конкретните артикули" за удостоверяване на съответствието с 
поставеното минимално изискване за извършени доставки на минимум половината от 
артикулите, вкчючени в обхвата на позицията, като приложи и съответните 
доказателства за извършените доставки. 

31. Относно оферта с вх. № 5300-4024/29.06.2015г. от 16:36 ч. на участника „Чех-
Йосиф Новосад" ООД, с адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново 5000, ул. „Никола 
Габровски №41. ет.4, телефон: 062/53 83 93. 0887/333 023; факс: 062/53 83 93. е-
mail:cheh.trade(ggmail.com, за обособена позиция №3 - „Месо е месни произведения за 
мероприятията към ЦСУ. Месо и месни произведения за обектите към дирекция ОМДС", 
се установи: 

37.1. В Раздел III.2.1. от обявлението на поръчка, като изискуем документ и 
доказателство за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и 2 от ЗОП в Плик 
№1 - е посочен - Документ за регистрация по чл.12 от Закона за храните. Това изискване се 
потвърждава и с разяснение изх. № 9100-675 от 19.06.2015 г. на възложителя: „В съответствие с 
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предварително обявените условия всеки участник трябва да представи - Документ за 
регистрация по чл.12 от Закона за храните (Удостоверение за регистрация на обекти за 
производство и/или търговия с храни) в обхвата на позицията, за която участва." 

В Плик №1. Участникът ..Чех-Йосиф Новосад" ООД е представил следните документи: 
г Удостоверение за регистрация на обект за производство на .храни №20/05.02.2015 

г. и Удостоверение за вписване в списъка на наемателите - търговия на храни 
№63803/24.02.2015 г. 

В Удостоверение за регистрация на обект за производство па храни №20/05.02.2015 г. -
за производство на следните групи храни съгласно §1. т.12 от ЗХ е записано: 
..б) месо и месии продукти: 
-добив на месо от ЕПЖ. добив на месо от свине - драни, и ДПЖ. разделени по време: 
-производство от червени меса на: 

- месни разфасовки: 
- млени меса: 
- месни заготовки от червени меса: 
- малотрайни варенопушени колбаси: 
- трайни суровосугиепи колбаси: 
- трайни варенопушени колбаси: 

-производство от бели меса на: 
- месни разфасовки от бели меса (впие. 19.03.2013 г.) 

- съхранение на замразени червени и бели меса като суровина за месопреработка." 

В чл. 12 от ЗХ е указана възможността за търговия/производство с храни, само в обекти, 
които отговарят на определени изисквания и регистрационния режим, на който подлежат 
производителите и търговците па храни. Съгласно чл. 12. ал.9 от ЗХ в резултат на 
регистрационния режим, компетентния орган издава удостоверение за регистрация, неразделна 
част от който е приложение ..Списък на групите храни". Съгласно актуалния правен режим 
..Списък на групите храни" е отделно приложение към удостоверението за регистрация и е 
неразделна част от него, като същото посочва конкретно хранителните продукти в обхвата на 
посочената група храни, за които се отнася регистрацията, поради което е възможна 
регистрация само за част или само за някои от храните в конкретна група храни. Предвид 
доставката на храни в съответствие с всички законови изисквания, възложителят е поставил 
изискване за регистрация на обекта за производство/ търговия с храни за всички храни в 
обхвата на позицията. 

От представените удостоверения не може да се установи обхвата на хранителните 
продукти, включени в съответната груна, поради което участникът трябва да представи 
приложенията към посочените по- горе удостоверения, копто са неразделна част от тях. 

Горното е необходимо с оглед преценката на комисията за съответствието на участника с 
изискването за регистрация по чл.12 от ЗХ за всички храни в обхвата на позицията, за която 
участва. 

Участникът може в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да 
замени представени документи или да представи нови. с които смята, че ще удовлетвори 
поставените от възложителя изисквания: за регистрация на обекта за всички храни в обхвата на 
позицията. 

38. Относно оферта с вх. № 5300-4025/29.06.2015г. от 16:39 ч. на участника Консорциум 
„Национална търговска корпорация", със съдружници ЕТ "ТЕОДОРО БАБАРОВ -
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КЛИО КОМЕРС" с ЕИК: 826020530 и "ХЛЕБОЗАВОД ВЕЛИКО ТЪРНОВО" АД с ЕИК: 
201852905.С адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, м. Дълга лъка, тел.: 062/620 192. 
062/623 956, e-maiI:spehlivano\'(a^tarnovobaker\.eu, за обособена позиция №1, се установи: 

38.1. Съгласно ТОМ II ..УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА», раздел III «Оферта», т.21 информация за Плик 1 «Документи 
за подбор»., буква «к». на стр. 35 от Документацията за обществената поръчка - Информация за 
регистрация на Участника по ЗДДС. ако Участникът е регистриран по ЗДДС - попълва се 
информацията в документ Административни сведения - образец Л1в. 

В представеният от участника образец №3 не е попълнена изискуемата информация. 
Участникът трябва да представи нов образец М>3 - Адлпп1истратив)1и сведения -

Представяне на участника, съг.часио ч.ч.Зб. a.i. 1. т.1 от ЗОП с попъ.тена в него инфор.мация за 
липсата или на.шчието на регистрация по ЗДДС за консорциума. 

38.2. В документацията за участие в обществената поръчка на стр. 18 е посочено. - .. 
Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите по 
чл.56. ал. 1. т. 1. букви "а" и "б" от ЗОП - (посочване на единен идентификационен код по чл. 23 
от Закона за търговския регистър. БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в 
съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 
установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на 
процедурата, и декларация по чл. 47. ал. 9) се представят за всяко физическо или юридическо 
лице. включено в обединението". 

Видно от представеният в Плик 1 договор за учредяване на КОНСОРЦИУМ 
.ЛАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА КОРПОРАЦИЯ" партньорите за учредяването му са -
..Хлебозавод Велико Търново" АД. наричан ..ХВТ" и ЕТ ..Теодоро Бабаров - Клио Комерс". 
като е посочено, че консорциумът се представлява от ХВТ. 

Представени са две Декларации по чл.47. ал.9 от ЗОП - Образец №7. от Александър 
Шеврикуко и от Теодоро Бабаров. 

И в двете декларации по чл. 47, ал.9 от ЗОП не е попълнена информация относно 
публичните регистри, в които се съдържа информацията за посочените по т.1-4 
обстоятелства от декларациите. Предвид изложените обстоятелства нартнъорите в 
обединението трябва отново да представят декларация но чл. 47, ал.9 от ЗОП, с посочване 
на публични регистри по т.1-4 в образеца. 

38.3. В Раздел III.2.1. от обявлението на поръчка, като изискуем документ и 
доказателство за упражняване на професионална дейност но чл. 49. ал. 1 и 2 от ЗОП в Плик 
№1 - е посочен - Документ за регистрация по чл.12 от Закона за храните. Това рпискване се 
потвърждава и с разяснение изх. № 9100-675 от 19.06.2015 г. на възложителя: ..В съответствие с 
предварително обявените условия всеки участник трябва да представи - Документ за 
регистрация по чл.12 от Закона за храните (Удостоверение за регистрация на обекти за 
производство и/или търговия с храни) в обхвата на позицията, за която участва." 

В Плик 1 Участникът „НАЦИОНАЛНА ТЪРЕОВСКА КОРПОРАЦИЯ" е представил 
следните документи: 

- Удостоверение за регистрация на обект за производство на храни №7132/10.05.2014 г. 
на фирма ..ХЛЕБОЗАВОД ВЕЛИКО ТЪРНОВО" АД. в което е посочено, че се регистрира с per. 
№ 04010017 като обект за производство на следните групи храни, съгл. §1, т.12 от ЗХ за група е 
- „зърнени храни и храни на зърнена основа". Към Удостоверението не е представен Списък 
иа групите храни. 

От така представеното удостоверение без Списък на групите храии, което е 
неразделна част от удостоверението не се удостоверява регистрация па обекта, съгласно 
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ЗХ за всички хранителни продукти, в обхвата на позицията. От представеното 
удостоверение не може да се установи обхвата на хранителните продукти, включени в 
съответната груна. 

- Удостоверение за регистрация на обект за търговия едро с храни №032/13.03.2015 г. на 
ЕТ ....Теодоро Бабаров - Клио Комерс" . в което е посочено, че се регистрира с per. №07090032 
като обект за търговия на едро/със следните групи .храни. съгл. §1. т.12 от ЗХ за групите: 

а) МлП мляко и млечни продукти. 
д) ММ масла и мазнини. 
е) ЗХ зърнени храни и храни на зърнена основа. 
ж) КК картофи и кореноплодни. 

з) В варива. 
и) 3 зеленчуци, 
к) Пл плодове, 
л) ЯМс ядки. 
м) ЗхИ захар, захарни и шоколадови изделия, мед, 
н) П подправки, 
о) БНВ безалкохолни напитки, натурални минерални, изворни и трапезни води. 
п) АН пиво. вина и високоалкохолни напитки. 
р) Н кафе. чай. какао, заместители на кафето, мате, 
с) ДрХ други храни, 
т) МК месни и месно-растителни консерви, 
у) ГКХ готови за консумация храни. Към Удостоверението е представен Списък на 

групите храни. 

- Удостоверение за вписване в списъка на наемателите - търговци на храни № 
7303/15.07.2014 г. на ЕТ ..Теодоро Бабаров - Клио Комерс". 

за следните групи храни: група д - масла мазнини, група е - зърнени храни и храни на 
зърнена основа, група ж - картофи и кореноплодни, група з - варива, група и - зеленчуци, група 
к - плодове, група л - ядкови плодове и маслодайни семена, група м - захар, захарни и 
шоколадови изделия, мед, група н - подправки, група о - безалкохолни напитки, води, група п -
пиво, вина и високоалкохолни напитки, група р - кафе. чай, какао, група т - месни и месно-
растителни консерви, група у - готови за консумация храни. Към Удостоверението е 
представен Списък на групите храии. 

Като взе предвид «Списъка на групите храни» към Удостоверение за регистрация на обект 
за търговия едро с храни №032/13.03.2015 г. и Удостоверение за вписване в списъка на 
наемателите - търговци на храни № 7303/15.07.2014 г. . комисията констатира липса на 
регистрация за следните храни: хляб, козунак, козуначено руло; нитка хамбургер, 
закуски, галета, пица, фиде, сухар, тесто. 

В чл. 12 от ЗХ е указана възможността за търговия/производство с храни, само в обекти, 
които отговарят на определени изисквания и регистрационния режим, на който подлежат 
производителите и търговците на храни. Съгласно чл. 12, ал.9 от ЗХ в резултат на 
регистрационния режим, компетентния орган издава удостоверение за регистрация, неразделна 
част от който е приложение „Списък на групите храни". Съгласно актуалния правен режим 
„Списък на групите храни" е отделно приложение към удостоверението за регистрация и е 
неразделна част от него, като същото посочва конкретно хранителните продукти в обхвата на 
посочената група храни, за които се отнася регистрацията, поради което е възможна 
регистрация само за част или само за някои от храните в конкретна група храни. Предвид 
доставката на храни в съответствие с всички законови изисквания, възложителят е поставил 
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изискване за регистрация на обекта за производство/ търговия с храни за всички храни в 
обхвата на позицията. 

38.4. Па следващо място удостоверение № 7303/15.07.2014г. е подпечатано с печат на 
ЕТ ..Теодоро Бабаров - Клио Комерс" с гриф ..вярно с оригинала", като липсва подпис. 
Удостоверението трябва да се представи отново, заверено с подпис на лицето, което 
представлява консорциума -Александър Шеврикуко. 

38.5. В плик №1 участникът е представил заверено копие на Договор за учредяване на 
консорциум ..Национална търговска корпорация" сключен на дата 17.07.2014 г. между 
партньорите ..Хлебозавод Велико Търново" АД и ЕТ ..Теодоро Бабаров - Клио Комерс". 
Съгласно чл. 1.9. от договора - ..Партньорите участват чрез КОНСОРЦИУМА в дадени 
процедури по ЗОП. когато за това е взето рещение (постигнато съгласие) съгласно Член 2.7. и 
Член 3 по-долу (чрез подписване на протокол, анекс, приложение или допълнително 
споразумение, което отразява съгласието за участие в дадена процедура по ЗОП и разпределя 
правата и задълженията в тази връзка). Според чл.2.7. ..Партньорите вземат решение дали да 
участват в дадена процедура по ЗОП по реда на Член 3 по-долу. което следва да се документира 
в отделен протокол, споразумение, приложение или анекс (където се уреждат и въпросите по 
разпределянето на задълженията между Партньорите по участието)." А в Член 3 са разписани -
Дялове. Решения. Управление, Разпределяне на печалбите и загубите от съвместната дейност. 

В приложените в Плик №1 документи не е представен протокол, анекс, приложение или 
допълнително споразумение, което отразява съгласието за участие в дадена процедура по ЗОП и 
разпределя правата и задълженията в тази връзка относно участието на Консорциума в 
обществена поръчка с предмет ..Доставка на хранителни продукти за структури, разположени на 
територията на Община Велико Търново, но обособена позиция №1 „Хляб и хлебни изделия за 
мероприятията към ЦСУ. Хляб и хлебни изделия за дирекция ОМДС". 

Участникът следва да представи протокол, аиекс, прилолсате или допълнително 
споразумение към Договора за учредяване на консорциум .,На11ионална търговска корпорация", 
който да отразява съгласие за участие в обществена поръчка с предмет „Доставка на 
хранителни продукти за структури, разположени на територията на Община Велико 
Търново, по обособена позиция №1 „Хляб и хлебни изделия за мероприятията към ЦСУ. Хляб и 
хлебни изделия за дирекция ОМДС" и в конто да са разпределени правата и задъл-женията 
относно участието на Консорциума в тази поръчка 

38.6. Съгласно Раздел III.2.3. „Технически възможности", ..Изисквания и формалности 
които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията" в Обявлението за поръчка е 
посочено, че се изисква от участника да представи: 

..- Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на позицията, за която 
участва, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с 
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената 
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Предвид констатациите ио- горе участникът може съгласно чл. 68. ал.9 от ЗОП в 
съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени 
документи или да представи нови. с които смята, че ще удовлетвори поставените от 
възложителя изисквания: за регистрация на обекта за всички храни в обхвата на позицията. 
Съгласно ЧЛ.25, ал.8 от ЗОП «При участие на обединения, които не са юридически лица, 
съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в 
обединението. В случаите ио чл. 49 изискването за регистрация се доказва от участника в 
обединението, които ще изпълни съответната дейност.» Предвид гореизложените 
обстоятелства в зависимост от разиределение на дейностите между партньорите в 
обединението, участникът съгласно чл. 25, ал.8 от ЗОП трябва да удостовери, 
изискващата се за всеки един регистрация по ЗХ. 



доставка (Образец № 8). Списъкът, се представя от Участника поотделно за всяка обособена 
позиция. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на 
удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на 
публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката." 

Съгласно Раздел III.2.3. ..Технически възможности". ..Изисквано минимално/ни ниво/а": 
..Участникът в настоящата процедура следва да има опит в доставки, които са еднакви или 
сходни с предмета па позицията за която участва, изпълнени през последните три години, 
считано от датата на подаване на офертата. Доставки, еднакви или сходни с предмета на 
позицията, са доставки включващи: - за позиция от № 1 до № 9 вкл. - доставка на МИНИМУМ 

половината от артикулите, включени в обхвата на позицията 
Артикулите включени в обхвата на позиция № 1 са конкретно посочени 

индивидуализирапи ио вид, разфасовка, опаковка, изискуем стандарт и т.н. в 
техническата спецификация в документацията. 

В представеният от участника Списък на доставките по (Образец № 8) в колона ..Кратко 
описание на извършените доставки с посочване на конкретните артикули", са общо посочени - .. 
хранителни продукти. 

С представената информация не са посочени конкретните артикули, както се изисква от 
образеца и не се удостоверява съответствие с минималното изискване за опит на доставка на 
минимум половината от конкретно посочените артикули в обхвата на позиция №1 съгласно 
техническата спецификация. 

Отделно от това. са приложени Удостоверения 3 бр. и Референция 2 бр. . като само в 
удостоверението от ЕТ ..Димитър Димитров" са конкретно посочени артикули, за да служи като 
доказателство за удостоверяване на обстоятелствата, посочени в списъка, като със същото, 
заедно с общата информация в останалите 2 бр. референции и 2 бр. удостоверения участника 
не удостоверява съответствие с посоченото минимално изискване, доставка на минимум 
половината от артикулите, включени в обхвата на позицията. 

Участникът трябва да представи нов „Списък на доставките, които са еднакви 
или сходни с предмета на позицията, за която участва, изпълнени през последните три 
години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, 
датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка" (Образец М 8) 
с коректно попълнена информация в колоната - „Кратко описание на извършените 
доставки с посочване на конкретните артикули" за удостоверяване на съответствието с 
поставеното минимално изискване за извършени доставки на минимум половината от 
артикулите, включени в обхвата на позицията, като приложи и съответните 
доказателства за извършените доставки.С представените удостоверения/референции в 
офертата участникът не доказва доставки на минимум половината от артикулите, 
включени в обхвата на позицията. 

39. Относно оферта с вх. № 5300-4026/29.06.2015г. от 16;48 ч. на участника 
„Лактима" ЕАД, с адрес за кореспонденция; гр. София, 1680 р-н Витоша, кв. Манастирски 
ливади, ул. Ралевица 98, ет.1, телефон; 02/980 22 99, факс; 02/986 22 36, ел. адрес; 
office(Slactima.net, за обособена позиция №4 - Млечни произведения за мероприятията 
към ЦСУ и за обектите към дирекция ОМДС, се установи; 

39.1. В Раздел III.2.1. от обявлението на поръчка, като изискуем документ и 
доказателство за упражняване на професионална дейност по чл. 49. ал. 1 и 2 от ЗОП в Плик 
№1 - е посочен - Документ за регистрация по чл.12 от Закона за храните. Това изискване се 
потвърждава и с разяснение изх. № 9100-675 от 19.06.2015 г. на възложителя: ..В съответствие с 
предварително обявените условия всеки участник трябва да представи - Документ за 
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регистрация по чл,12 от Закона за храните (Удостоверение за регистрация на обекти за 
производство и/или търговия с храни) в обхвата на позицията, за която участва." 
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В Плик №1. Участникът ..Лактима" ЕАД е представил следните документи: 
г Удостоверение за регистрация на обект за производство на храни 

№6186/04.07.2013 г.. в което е посочено че фирмата е регистрирана като обект за производство 
на следните групи храни. съгл. §1. т.12 от ЗХ: 

Група а - ..мляко и млечни продукти". 
- Група 0 - ..безалкохолни напитки". 
Приложение № 1 към Заповед № РД 11-919/05.08.2011г. на Изп. директор на БАБХ. 

В чл. 12 от ЗХ е указана възможността за търговия/производство с храни, само в обекти, 
които отговарят на определени изисквания и регистрационния режим, на който подлежат 
производителите и търговците на храни. Съгласно чл. 12, ал.9 от ЗХ в резултат на 
регистрационния режим, компетентния орган издава удостоверение за регистрация, неразделна 
част от който е приложение ..Списък на групите храни". Съгласно актуалния правен режим 
..Списък на групите храни" е отделно приложение към удостоверението за регистрация и е 
неразделна част от него, като същото посочва конкретно хранителните продукти в обхвата на 
посочената група храни, за които се отнася регистрацията, поради което е възможна 
регистрация само за част или само за някои от храните в конкретна група .храни. Предвид 
доставката на храни в съответствие с всички законови изисквания, възложителят е поставил 
изискване за регистрация на обекта за производство/ търговия с храни за всички храни в 
обхвата на позицията. 

В съответствие с предмета на доставката с включена: 

-доставка на майонеза, пластмасова опаковка- 1917 кг: 
- майонеза 0.250 кг.- 1860 бр. 
и в съответствие с § 1, т. 12 от ЗХ, комисията констатира, че в представеното 
удостоверение не е посочена група хранн: 
„с) другн храни - майонези и салатни сосове; детски храни; плодови и билкови чайове; 

трапезна сол". 
От така представеното удостоверение не става ясно наличието на регистрация за група 
"с) други храни", в част майонези. 

39.2 В обхвата па позицията е включен хранителен продукт „роле с кашкавал и 
шунка". От така представеното удостоверение ие става ясио наличието на регистрация за 
шунка, която е в обхвата на група „б) месо и месни продукти", съгласно § 1, т. 12 от ЗХ. 

39.3 От представеното удостоверение и Приложение към него, участникът не показва 
регистрация за всички хранителни продукти, включени в обхвата на позицията, към 
група „а" , „мляко и млечни продукти", например за сирене, сметана, масло. 

Не се удостоверява регистрация за доставка на „Преходно мляко / за деца от 6-12 мес. 
възраст- 0,400кг, 300 бр., което спада към „храии със специално предназначение" /храни, 
които поради специфичния си състав или начин на производство ясно се отграничават от храните за 
нормална консумация, като съответстват на заявените специфични .хранителни цели и се предлагат по 
начин, указващ тяхното предназначение./. 

Участникът трябва да представи Удостоверение за регистрация по чл.12 от Закона за храните 
на обект за производство и/или търговия е храните в обхвата на позицията, за която участва с 
приложението към него ..Списък на групите храни", което е негова неразделна част. 
Удостоверението трябва да показва регистрация за всички храни, включени в обхвата на 
обособената позиция. 



Предвид констатациите по т. 39.1, 39.2 и 39.3 по офертата па ..Лактима" ЕАД и съгласно чл. 
68. ал.9 от ЗОП участникът може в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в 
обявлението, да замени представени документи или да представи нови. с които смята, че ще 
удовлетвори поставените от възложителя изисквания: за регистрация на обекта за всички 
храни в обхвата на позицията. 

39.4. Съгласно ТОМ II ..УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА», раздел III «Оферта», т.21 информация за Плик 1 «Документи 
за подбор»., буква «к». на стр. 35 от Документацията за обществената поръчка се изисква от 
участниците представяне на ..Информация за регистрация па Участника по ЗДДС. ако 
Участникът е регистриран по ЗДДС - попълва се информацията в документ Административни 
сведения - образец №3." 

В представеният от участника образец №3 не е попълнена изискуемата информация. Не е 
приложен и друг документ или информация от които да е видно регистрация ио ЗДДС или 
липсата на такива. 

Учасптикът трябва да представи нов образег! JM'3 - Адлптистраптвии сведения -
Представяне иа участника, сьг.часно ч.ч.Зб. ал.1, т.1 от ЗОП с попь.чнена в него ннфор.магщя за 
регистрация по ЗДДС. 

39.5. Съгласно Раздел III.2.3. ..Технически възможности". ..Изисквания и формалности 
които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията" в Обявлението за поръчка е 
посочено, че се изисква от участника да представи: 

..- Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на позицията, за която 
участва, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с 
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената 
доставка (Образец № 8). Списъкът, се представя от Участника поотделно за всяка обособена 
позиция. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на 
удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на 
публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката." 

Съгласно Раздел III.2.3. ..Технически възможности". ..Изисквано минимално/ни ниво/а": 
„Участникът в настоящата процедура следва да има опит в доставки, които са еднакви или 
сходни с предмета на позицията за която участва, изпълнени през последните три години, 
считано от датата на подаване на офертата. Доставки, еднакви или сходни с предмета на 
позицията, са доставки включващи: - за позиция от № 1 до № 9 вкл. - доставка на минимум 
половината от артикулите, включени в обхвата на позицията 

Артикулите включени в обхвата на позиция № 4 „Млечни произведения за 
мероприятията към ЦСУ и за обектите към дирекция ОМДС" са конкретно посочени 
индивидуализирани по вид, разфасовка, опаковка, изискуем стандарт и т.н. в 
техническата спецификация в документацията. 

В представеният от участника Списък на доставките по (Образец № 8) е представена 
информацр1я относно „предмета на доставките", като част от артикулите са посочени общо. а 
не като ..конкретни артикули", както се изисква от образеца. 

С така представената информация не се удостоверява съответствие с минималното 
изискване за опит на доставка на минимум половината от конкретно посочените артикули в 
обхвата на позиция №4 съгласно техническата спецификация. 

Отделно от това. в приложеното удостоверение, също част от артикулите са посочени 
общо, като с тази информация участника също не удостоверява съответствие с посоченото 
минимално изискване. 

77 



Участникът трябва да представи нов „Списък на доставките, които са еднакви 
или сходни с предмета на позицията, за която участва, изпълнени през последните три 
години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, 
датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка" (Образец № 8) 
с коректно попълнена информация в колона - „Кратко описание на извършените доставки 
с посочване на конкретните артикули" за удостоверяване на съответствието с 
поставеното минимално изискване за извършени доставки на минимум половината от 
артикулите, включени в обхвата на позицията, като приложи и съответните 
доказателства за извършените доставки. Доказателството за извършената доставка се 
предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен 
орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана инфор.мация за 
доставката. 

Съгласно чл. 68. ал.8 от ЗОП. комисията уведомява участниците, като им изпраща 
протокола с констатациите относно установени несъответствия е критериите за подбор и/ или 
липса на документи и/ или друга нередовност и/или установена фактическа грешка. 

Съгласно чл. 68, ал.9 от ЗОП участниците представят на комисията съответните 
документи в срок от 5/нет/ работни дни от получаването на настоящия протокол. Когато 
е установена липса па документи и /или несъответствие с критериите за подбор, 
участникът може в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението. 
да замени иредставени документи или да представи нови, с които 
удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор. 

смята, че ще 

Отговори, постъпили в деловодството на Община Велико Търново след изтичане на 
срока няма да се разглеждат от комисията. При изпращане по пощата с препоръчано писмо или 
по куриер, участникът следва да се съобрази с последната дата за постъпване на отговора. 

Отговорите на участниците се представят в Общински център за услуги и информация на 
гражданите (ОЦУИГ) в сградата на общината на адрес гр. Велико Търново, пл. ..Майка 
България" № 2. Пощенски код 5000 в запечатан непрозрачен плик върху който, освен 
идентификацията на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail, се изписва: 

О Т Г О В О Р 

На писмо с из.х. № / 201 . . . г. 
До /посочват се имената/. Председател на комисията, определена от 
Кмета на Община Велико Търново по обществена поръчка с предмет: 

От участник: ЕИК 
Адрес за кореспонденция: град: Пощенски код 
Улица вх. ... № 
Телефон: факс: 
Електронна поща 
Лице за контакти: 

, ет. 

определена от 
ДА СЕ ОТВОРИ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА 

Кмета на Община Велико Търново по обществена поръчка с предмет: 
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След изтичането на срока от 5 работни дни комисията пристъпва към разглеждане на 
допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за 
подбор, поставени от възложителя. 

Информацията се адресира до председателя на кo^ПICИятa с посочване ..отговор на писмо 
с изходящ номер", като се посочва изходящия номер на приложното писмо за изпращане на 
настоящия протокол". 

Комисията приключи работа в 15:00 часа и насрочи следващо заседание след получаване 
на отговорите на участниците по констатациите в настоящия протокол. 

Настоящия протокол се състави в два еднообразни екземпляра и в съответствие с чл. 68, 
ал.8 от ЗОП ще бъде публикуван на профила на купувача на Община Велико Търново. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕ,^АТ^О: Ганчо Карабаджаков - Заместник-кмет "Култура, образование и социални 
дейности" в Община Велико Търново 

И ЧЛЕНОВЕ: 

1. русанка А л е к с ^ ^ о в а - Главен юрисконсулт в отдел ПО в Община Велико Търново 

^J-'^" v 
2. Пенка Игнатова - Директор на дирекция „Образование, младежки дейности и спорт" в 
Община Велико Търново 

3. Росица Димитрова - Директор на дирекция „Социални дейности и здравеопазване" в Община 
Велико/1'ърново 

4 Надя Петрова - Директор на дирекция ОСОП в Община В. Търново 
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Заличена информация на основание чл.22б, ал.З от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД. 


