
ПРОТОКОЛ № 3 

Днес 07.12.2015Г. в 10:00 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 
нродукти за структури, разположени на територията на Община Велико Търново, по 
обособени позиции", 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. 



С приложно писмо от 02.11.2015 г. подписано от председателя на комисията е изпратен 
Протокол от 02.11.2015 г.. с който на основание чл. 68. ал. 8 от ЗОП са изискани документи от 
следните участници: 

1. ..Ди И КУЦАРОВИ" ООД - получен на 03.11.2015 г. 
2. ..ЧЕХ-ЙОСИФНОВОСАД" ООД-получен на 03.11.2015 г. 
3. ..Стил-90 ООД - получен на 03.11.2015 г. 
4. ..Фаворит 98"" ООД - получен на 04.11.2015 г. 
5. ..ЧЕХ" ООД - получен на 03.11.2015 г. 
6. МИРА ФУУД ЕООД - получен на 04.11.2015 г. 
7. ..Лактима" ЕАД - получен на 03.11.2015 г. 
8. Консорциум ..Национална търговска корпорация" - получен на 03.11.2015 г. 
9. ЕТ ..ПИК 96-Николай Робов"-получен на 03.11.2015'г. 
10. ..Оримекс" ООД-получен на 06.11.2015 г. 
11. КИЛТЕКС ЕООД - получен на 03.11.2015 г. 
12. СТЕЛИТ1 ЕООД - получен на 03.11.2015 г. 
13. КОРЕКТ - ДЕ ЕООД - получен на 03.11.2015 г. 
14. Бойлс Фууд Къмпани ЕООД - получен на 03.11.2015 г. 
15. ..Млечна промишленост - Хасково" ЕООД - получен на 03.11.2015 г. 

Комисията пристъпи към проверка на постъпилите отговори от всички участници, по повод 
писма до участниците в процедурата с приложен протокол от дата 02.11.2015 г.. при което 
установи: 

Постъпили са отговори от следните участниците: 
-..Д и Н КУЦАРОВИ" ООД - вх. № 5300-6660/09.11.2015 г. 
-..ЧЕХ-ЙОСИФ НОВОСАД" ООД - вх. № 5300-6663/09.11.2015 г. 
- ..Стил-90 ООД - вх. № 5300-6656/09.11.2015 г., като на плика е посочено, че отговорът е за 
Обособена позиция №9 - Консерви, непопадащи в обхвата на доставките, които се възлагат на 
специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания". 
- ..Фаворит 98" ООД - вх. № 5300-6670/09.11.2015 г. 
- ..ЧЕХ" ООД - вх. № 5300-6710/10.11.2015 г. 
- МИРА ФУУД ЕООД - вх. № 5300-6672/10.11.2015 г. 
-..Лактима" Е А Д - в х . № 5300-6655/09.11.2015 г. 
-Консорциум ..Национална търговска корпорация" - вх. № 5300-6654/09.11.2015 г. 
-ЕТ ..ПИК 96 - Николай Робов" - вх. № 5300-6643/09.11.2015 г. 
-..Оримекс" ООД - вх. № 5300-6608/06.11.2015 г. 
-КИЛТЕКС ЕООД - вх. № 5300-6629/06.11.2015 г. 
-СТЕЛИТ 1 Е О О Д - в х . № 5300-6631/06.11.2015 г. 
-КОРЕКТ - ДЕ ЕООД - вх. № 5300-6630/06.11.2015 г. 
-Бойлс Фууд Къмпани ЕООД - вх. № 5300-6628/06.11.2015 г. 

Комисията установи, че в посоченият в Протокол № 2 от дата 02.11.2015 г. срок от 5 
работни дни не са постъпили отговори от следните участници: 

- „Млечна промишленост - Хасково" ЕООД. с адрес за кореспонденция: гр. Хасково. 
6300. Северна индустриална зона. комплекс ..Сердика", телефон: 0899/107 931; факс: 038/622 
448, e-mail: karagyozova_radka@abv.bg, за обособена позиция №4 - Млечни произведения за 
мероприятията към ЦСУ и за обектите към дирекция ОМДС. 

- ..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 №10 - „Домати цели. белени - кутия 0.800 кг", подал 
оферта с вх. № 5300-3974/29.06.2015г. от 10:43 ч.; 

- ..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. 
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ЕИК:104055828. за обособена позиция №11- ..Домати цели небелени/ 0.680 кг", подал оферта с 
вх. № 5300-3975/29.06.2015г. от 10:44 ч.: 

..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(ff mail.bg, 
ЕИК:104055828. за обособена позиция №13 -..Лютеница по браншови стандарт - 1 кг." подал 
оферта с вх. № 5300-3976/29.06.2015г. от 10:45 ч.; 

- ..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 №16 -„Кисели краставички 0.680 кг." подал оферта с вх. 
№ 5300-3977/29.06.2015г. от 10:46 ч.: 

- ..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 №17 -..Гъби стерилизирани 0,650 кг.", подал оферта с вх. 
№ 5300-3978/29.06.2015г. от 10:47 ч.; 

- „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 №18 -..Листа кисело зеле 1,600 кг." подал оферта с вх. № 
5300-3979/29.06.2015Г. от 10:48 ч.; 

- ..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 №33 -..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.". подал оферта с вх. № 5300-3980/29.06.2015г. от 10:49 ч.; 

- ..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 №53 -„Туршия мешана 1,600 кг.", подал оферта с вх. № 
5300-3981/29.06.2015Г. от 10:50 ч.; 

- ..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 №55 -,,Кисело зеле 1,680 кг.", подал оферта с вх. № 
5300-3982/29.06.2015Г. от 10:51 ч.; 

- ..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 №59 -..Консерва гювеч 0,680 кг.", подал оферта с вх. № 
5300-3983/29.06.2015Г. от 10:52 ч.; 

- ..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 № 61 -„Консерва зелен фасул 0,680 кг.", подал оферта с 
вх. № 5300-3984/29.06.2015г. от 10:53 ч.; 

- ..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 №63 -..Печена капия 0.680 кг. буркан", подал оферта с 
вх. № 5300-3985/29.06.2015г. от 10:55 ч.: 

- ..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 №64 -..Консерва паприкаш 0.680 кг.", подал оферта с вх. 
№ 5300-3986/29.06.2015г. от 10:56 ч.; 

- ..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", подал оферта с вх. 
№ 5300-3987/29.06.2015г. от 10:57 ч.; 

- ..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. 
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ЕИК: 104055828. за обособена позиция №70 -..Доматено пюре 0.500. стъкло"", подал оферта с вх. 
№ 5300-3988/29.06.2015г. от 10:58 ч.: 

- ..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 №71 -..Консерва грах -кутия 0.800"". подал оферта с вх. 
№ 5300-3989/29.06.2015г. от 10:59 ч.; 

- ..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 №72 -..Домати белени консерва 0.800 кг"", подал оферта с 
вх .№ 5300-3990/29.06.2015г. от 11:00 ч.; 

- ..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 №75 -..Консерва зелен боб 0,680"", подал оферта с вх. № 
5300-3991/29.06.2015г. от 11:01 ч.: 

- „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 №76 -..Конфитюр 0.800 кг-ягода"". нодал оферта с вх. № 
5300-3992/29.06.2015г. от 11:02 ч.; 

- ..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 №77-..Конфитюр 0.800 кг-горски плод"", подал оферта с 
вх. № 5300-3994/29.06.2015г. от 11:03 ч.; 

- ..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 №78 -„Конфитюр 0,800 кг-кайсия", подал оферта с вх. № 
5300-3995/29.06.2015г. от 11:04ч.; 

- „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"", подал оферта с вх. № 
5300-3996/29.06.2015г. от 11:05 ч.: 

- ..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 №81 -..Лютеница 0.400 кг.. БДС"", подал оферта с вх. № 
5300-3997/29.06.2015Г. от 11:06 ч.; 

Протокол №2 от 02.11.2015 г. е изпратен с придружително писмо с изх. № 9100-
1374/02.11.2015 г. подписано от председателя на комисията, като според куриерска разписка 
съгцият е получен от участника - ..Млечна промишленост - Хасково" ЕООД на 03.11.2015 г. 
Срокът в който е следвало участникът да представи отговор е 10.11.2015 г. 

Участникът ..Стил 90"" ООД е получил Протокол №2 от 02.11.2015 г. видно от 
куриерската разписка на дата 03.11.2015г. като е следвало да изпрати отговор на дата 
10.11.2015г. с документите необходими за покриване на минимално изискуемите изисквания 
при документите за подбор в Плик №1. 

Изрично в Протокол № 2 от 02.11.2015 г. е посочено, че предвид това. че 
участникът ..Стил 90"" ООД 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. В отговор на изисканата информация 
посочена в Протокол №2 от 02.11.2015 г. Участникът е представил документи само за позиция 
№9, а за останалите за които е нодал оферти не е представил изискуемата информация. 

Документите посочени в Протокол №2 от 02.11.2015 г. се изискват от участника на 
основание чл. 68. ал.8 от ЗОП и непредставянето им в срок от 5 работни дни от получаването на 
протокола е основание за прилагане на чл. 69, ал.1, т.1 от ЗОП. 

Комисията единодушно взе решение да предложи офертите на участниците: 
4 
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- ..Млечна промишленост - Хасково"' ЕООД. с адрес за кореспонденция: гр. Хасково. 
6300, Северна индустриална зона. комплекс ..Сердика", телефон: 0899/107 931: факс: 038/622 
448. e-mail: karagyozova_radka@abv.bg. за обособена позиция №4 - Млечни произведения за 
мероприятията към ЦСУ и за обектите към дирекция ОМДС. 

- ..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 №10 - „Домати цели, белени - кутия 0.800 кг", подал 
оферта с вх. № 5300-3974/29.06.2015г. от 10:43 ч.: 

„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: st[l90@mail.bg, 
ЕИК:104055828. за обособена позиция №11- „Домати цели небелени/ 0.680 кг", подал оферта с 
вх. № 5300-3975/29.06.2015г. от 10:44 ч.; 

- ..Стил 90" ООД. с адрес за кореспонденция: гр. Лясковец-5140. ул. ..Макси.м 
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." подал 
оферта с вх. № 5300-3976/29.06.2015г. от 10:45 ч.: 

- ..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: sti'l90@mail.bg, 
ЕИК: 104055828. за обособена позиция №16 -„Кисели краставички 0,680 кг." подал оферта с вх. 
№ 5300-3977/29.06.2015г. от 10:46 ч.; 

- „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 №17 -„Гъби стерилизирани 0,650 кг.", подал оферта с вх. 
№ 5300-3978/29.06.2015г. от 10:47 ч.; 

- ..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 №18 -..Листа кисело зеле 1.600 кг." подал оферта с вх. № 
5300-3979/29.06.2015г. от 10:48 ч.; 

- ..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 №33 -„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.". подал оферта с вх. № 5300-3980/29.06.2015г. от 10:49 ч.; 

- ..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 №53 -„Туршия мешана 1,600 кг.", подал оферта с вх. № 
5300-3981/29.06.2015Г. от 10:50 ч.; 

- ..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 №55 -„Кисело зеле 1,680 кг.", подал оферта с вх. № 
5300-3982/29.06.2015г. от 10:51 ч.: 

- ..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 №59 -..Консерва гювеч 0.680 кг.", подал оферта с вх. № 
5300-3983/29.06.2015г. от 10:52 ч.: 

- ..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 № 61 -„Консерва зелен фасул 0.680 кг.", подал оферта с 
вх. № 5300-3984/29.06.2015г. от 10:53 ч.; 

- „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 №63 -..Печена капия 0.680 кг. буркан", подал оферта с 
вх. № 5300-3985/29.06.2015г. от 10:55 ч.: 

mailto:karagyozova_radka@abv.bg
mailto:stil90@mail.bg
mailto:l90@mail.bg
mailto:stil90@mail.bg
mailto:l90@mail.bg
mailto:stil90@mail.bg
mailto:stil90@mail.bg
mailto:stil90@mail.bg
mailto:stil90@mail.bg
mailto:stil90@mail.bg
mailto:stil90@mail.bg
mailto:stil90@mail.bg
mailto:stil90@mail.bg


- ..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: stil9p@:mail.bg. 
ЕИК: 104055828. за обособена позиция №64 -..Консерва паприкагц 0.680 кг.", подал оферта с вх. 
№ 5300-3986/29.06.2015г. от 10:56 ч.: 

- ..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", подал оферта с вх. 
№ 5300-3987/29.06.2015г. от 10:57 ч.; 

- ..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 №70 -„Доматено пюре 0.500. стъкло", подал оферта с вх. 
№ 5300-3988/29.06.2015г. от 10:58 ч.; 

- ..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 №71 -..Консерва грах -кутия 0,800". подал оферта с вх. 
№ 5300-3989/29.06.2015г. от 10:59 ч.: 

- ..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 №72 -„Домати белени консерва 0.800 кг", подал оферта с 
вх. № 5300-3990/29.06.2015г. от 11:00 ч.: 

- ..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 №75 -..Консерва зелен боб 0,680", подал оферта с вх. № 
5300-3991/29.06.2015Г. от 11:01 ч.; 

- „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 №76 -,.Конфитюр 0.800 кг-ягода". подал оферта с вх. № 
5300-3992/29.06.2015г. от 11:02 ч.; 

- ..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 №77-„Конфитюр 0,800 кг-горски плод", подал оферта с 
вх .№ 5300-3994/29.06.2015г. от 11:03 ч.; 

- ..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 №78 -..Конфитюр 0,800 кг-кайсия". подал оферта с вх. № 
5300-3995/29.06.2015г. от 11:04 ч.: 

- ..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", подал оферта с вх. № 
5300-3996/29.06.2015г. от 11:05 ч.; 

- „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: sti'l90@mail.bg, 
ЕИК:104055828, за обособена позиция №81 -,.Лютеница 0.400 кг.. БДС", подал оферта с вх. № 
5300-3997/29.06.2015г. от 11:06ч.; 

за отстраняване от процедурата. 

Мотиви за отстраняване на „Млечна промишленост - Хасково" ЕООД, с адрес за 
кореспонденция: гр. Хасково, 6300, Северна индустриална зона. комплекс ..Сердика", телефон: 
0899/107 931; факс: 038/622 448. e-mail: karagyozova_radka@abv.bg. за обособена позиция №4 -
Млечни произведения за мероприятията къ.м ЦСУ и за обектите към дирекция ОМДС. 
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в протокол от дата 02.11.2015г. на KONnic^wTa са установени несъответствия на 
офертата с предварително обявените изисквания и пропуски, които са обстоятелствено описани 
в същия протокол. В протокол от дата 02.11.2015г. е указано също. че 

..Съгласно чл. 68. ал.9 от ЗОП участниците представят на комисията съответните 
документи в срок от 5/пет/ работни дни от получаването на настоящия протокол. Когато е 
установена липса на документи и /или несъответствие с критериите за подбор, 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 критерии за подбор. 

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." 

В указания срок участникът не представя отговор. 
Изложените обстоятелства мотивира комисията единодушно да предложи участника за 

отстраняване от последващо участие на правно основание чл. 69. ал.1. т.1 и т.З от ЗОП. 

Мотиви за отстраняване на ..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 №10 - „Домати цели. белени - кутия 
0.800 кг", подал оферта с вх. № 5300-3974/29.06.2015г. от 10:43 ч.: 

В протокол от дата 02.11.2015г. на комисията са установени несъответствия на 
офертата с предварително обявените изисквания и пропуски, които са обстоятелствено описани 
в същия протокол. В протокол от дата 02.11.2015г. е указано също. че 

Предвртд 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 документи. В приложно писмо за изпращане на 
протокол от дата 02.11.2015г. е указано на участника: ..Отделен отговор по всяка една от 
офертите, подадени от Вас за всяка от позициите трябва да се представите в изискуемия срок." 

Участника представя отговор само за обособена позиция №9. Изложените обстоятелства 
мотивира комисията единодушно да предложи участника за отстраняване от последващо 
участие на правно основание чл. 69, ал.1, т.1 и т.З от ЗОП. 

Мотиви за отстраняване на ..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 №11- ..Домати цели небелени/ 0.680 кг", 
подал оферта с вх. № 5300-3975/29.06.2015г. от 10:44 ч.; 

В протокол от дата 02.11.2015г. на комисията са установени несъответствия на 
офертата с предварително обявените изисквания и пропуски, които са обстоятелствено описани 
в същия протокол. В протокол от дата 02.11.2015г. е указано също, че 

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 документи. В приложно писмо за изпращане на 
протокол от дата 02.11.2015г. е указано на участника: ..Отделен отговор по всяка една от 
офертите, подадени от Вас за всяка от позициите трябва да се представите в изискуемия срок." 

Участника представя отговор само за обособена позиция №9. Изложените обстоятелства 
мотивира комисията единодушно да предложи участника за отстраняване от последващо 
участие на правно основание чл. 69. ал.1. т.1 и т.З от ЗОП. 

Мотиви за отстраняване на ..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: 
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stil90@mail.bg. ЕИК: 104055828. за обособена позиция №13 -..Лютеница по браншови стандарт -
1 кг." подал оферта с вх. № 5300-3976/29.06.2015г. от 10:45 ч.: 

В протокол от дата 02.11.2015г. на комисията са установени несъответствия на 
офертата с предварително обявените изисквания и пропуски, които са обстоятелствено описани 
в същия протокол. В протокол от дата 02.11.2015г. е указано също, че 

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 документи. В приложно писмо за изпращане на 
протокол от дата 02.11.2015г. е указано на участника: ..Отделен отговор по всяка една от 
офертите, подадени от Вас за всяка от позициите трябва да се представите в изискуемия срок." 

Участника представя отговор само за обособена позиция №9. Изложените обстоятелства 
мотивира комисията единодушно да предложи участника за отстраняване от последващо 
участие на правно основание чл. 69. ал.1. т.1 и т.З от ЗОП. 

Мотиви за отстраняване на ..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 №16 -„Кисели краставички 0,680 кг." 
подал оферта с вх. № 5300-3977/29.06.2015г. от 10:46 ч.; 

В протокол от дата 02.11.2015г. на комисията са установени несъответствия на 
офертата с предварително обявените изисквания и пропуски, които са обстоятелствено описани 
в същия протокол. В протокол от дата 02.11.2015г. е указано също. че 

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 документи.. В приложно писмо за изпращане на 
протокол от дата 02.11.2015г. е указано на участника: ..Отделен отговор по всяка една от 
офертите, подадени от Вас за всяка от позициите трябва да се представите в изискуемия срок." 

Участника представя отговор само за обособена позиция №9. Изложените обстоятелства 
мотивира комисията единодушно да предложи участника за отстраняване от последващо 
участие на правно основание чл. 69. ал.1. т.1 и т.З от ЗОП. 

Мотиви за отстраняване на ..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 №17 -..Гъби стерилизирани 0,650 кг.", 
подал оферта с вх. № 5300-3978/29.06.2015г. от 10:47 ч.; 

В протокол от дата 02.11.2015г. на комисията са установени несъответствия на 
офертата с предварително обявените изисквания и пропуски, които са обстоятелствено описани 
в същия протокол. В протокол от дата 02.11.2015г. е указано също. че 

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 документи. В приложно писмо за изпращане на 
протокол от дата 02.11.2015г. е указано на участника: ..Отделен отговор по всяка една от 
офертите, подадени от Вас за всяка от позициите трябва да се представите в изискуемия срок." 

Участника представя отговор само за обособена позиция №9. Изложените обстоятелства 
мотивира комисията единодушно да предложи участника за отстраняване от последващо 
участие на правно основание чл. 69. ал.1. т.1 и т.З от ЗОП. 

Мотиви за отстраняване на ..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: 
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stil90(a'mail.bg. ЕИК: 104055828. за обособена позиция №18 -..Листа кисело зеле 1.600 кг." подал 
оферта с вх. № 5300-3979/29.06.2015г. от 10:48 ч.: 

В протокол от дата 02.11.2015г. на ко\п1сията са установени несъответствия на 
офертата с предварително обявените изисквания и пропуски, които са обстоятелствено описани 
в същия протокол. В протокол от дата 02.11.2015г. е указано също. че 

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 изискуелп! документи. В прилол<но писмо за изпращане на 
протокол от дата 02.11.2015г. е указано на участника: ..Отделен отговор по всяка една от 
офертите, подадени от Вас за всяка от позициите трябва да се представите в изискуемия срок." 

Участника представя отговор само за обособена позиция №9. Изложените обстоятелства 
мотивира комисията единодушно да предложи участника за отстраняване от последващо 
участие на правно основание чл. 69. ал.1. т.1 и т.З от ЗОП. 

Мотиви за отстраняване на ..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 №33 -..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.". подал оферта с вх. № 5300-
3980/29.06.2015Г. от 10:49 ч.; 

В протокол от дата 02.11.2015г. на комисията са установени несъответствия на 
офертата с предварително обявените изисквания и пропуски, които са обстоятелствено описани 
в същия протокол. В протокол от дата 02.11.2015г. е указано също. че 

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 документи. В приложно писмо за изпращане на 
протокол от дата 02.11.2015г. е указано на участника: ..Отделен отговор по всяка една от 
офертите, подадени от Вас за всяка от позициите трябва да се представите в изискуемия срок." 

Участника представя отговор само за обособена позиция №9. Изложените обстоятелства 
мотивира комисията единодушно да предложи участника за отстраняване от последващо 
участие на правно основание чл. 69. ал.1. т.1 и т.З от ЗОП. 

Мотиви за отстраняване на ..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 №53 -..Туршия мешана 1.600 кг.", подал 
оферта с вх. № 5300-3981/29.06.2015г. от 10:50 ч.; 

В протокол от дата 02.11.2015г. на комисията са установени несъответствия на 
офертата с предварително обявените изисквания и пропуски, които са обстоятелствено описани 
в същия протокол. В протокол от дата 02.11.2015г. е указано също. че 

Предвид това. че участникът е подал отделни оферти за отделни позиции, всяка една от 
подадените оферти с ршдивидуален входящ номер трябва да има изискуемото съдържание и в 
този смисъл да съдържа всички изискуеми документи. В приложно пислю за изпращане на 
протокол от дата 02.11.2015г. е указано на участника: ..Отделен отговор по всяка една от 
офертите, подадени от Вас за всяка от позициите трябва да се представите в изискуемия срок." 

Участника представя отговор само за обособена позиция №9. Изложените обстоятелства 
мотивира комисията единодушно да предложи участника за отстраняване от последващо 
участие на правно основание чл. 69. ал.1. т.1 и т.З от ЗОП. 
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Мотиви за отстраняване на ..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 №55 -..Кисело зеле 1,680 кг.", подал 
оферта с вх. № 5300-3982/29.06.2015г. от 10:51 ч.; 

В протокол от дата 02.11.2015г. на комисията са установени несъответствия на 
офертата с предварително обявените изисквания п пропуски, които са обстоятелствено описани 
в същия протокол. В протокол от дата 02.11.2015г. е указано също, че 

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 документи. В приложно писмо за изпращане на 
протокол от дата 02.11.2015г. е указано на участника: „Отделен отговор по всяка една от 
офертите, подадени от Вас за всяка от позициите трябва да се представите в изискуелтя срок." 

Участника представя отговор само за обособена позиция №9. Излол<ените обстоятелства 
мотивира кo^п^cиятa единодушно да предложи участника за отстраняване от последващо 
участие на правно основание чл. 69. ал.1. т.1 и т.З от ЗОП. 

Мотиви за отстраняване на ..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(STTiail.bg. ЕИК: 104055828. за обособена позиция №59 -..Консерва гювеч 0,680 кг.", подал 
оферта с вх. № 5300-3983/29.06.2015г. от 10:52 ч.: 

В протокол от дата 02.11.2015г. на комисията са установени несъответствия на 
офертата с предварително обявените изисквания и пропуски, които са обстоятелствено описани 
в същия протокол. В протокол от дата 02.11.2015г. е указано също. че 

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 документи. В приложно писмо за изпращане на 
протокол от дата 02.11.2015г. е указано на участника: „Отделен отговор по всяка една от 
офертите, подадени от Вас за всяка от позициите трябва да се представите в изискуемия срок." 

Участника представя отговор само за обособена позиция №9. Изложените обстоятелства 
мотивира комисията единодушно да предложи участника за отстраняване от последващо 
участие на правно основание чл. 69. ал.1. т.1 и т.З от ЗОП. 

„Мотиви за отстраняване на 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 № 61 -„Консерва зелен фасул 0.680 кг.", 
подал оферта с вх. № 5300-3984/29.06.2015г. от 10:53 ч.; 

В протокол от дата 02.11.2015г. на комисията са установени несъответствия на 
офертата с предварително обявените изисквания и пропуски, които са обстоятелствено оиисани 
в същия протокол. В протокол от дата 02.11.2015г. е указано също. че 

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 документи. В приложно писмо за изпращане на 
протокол от дата 02.11.2015г. е указано на участника: ..Отделен отговор по всяка една от 
офертите, подадени от Вас за всяка от позициите трябва да се представите в изискуемия срок." 

Участника представя отговор само за обособена позиция №9. Изложените обстоятелства 
мотивира комисията единодушно да предложи участника за отстраняване от последващо 
участие на правно основание чл. 69. ал.1. т.1 и т.З от ЗОП. 
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Мотиви за отстраняване на ..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 №63 -..Печена капия 0,680 кг. буркан", 
подал оферта^с вх. № 5300-3985/29.06.2015г. от 10:55 ч.: 

В протокол от дата 02.11.2015г. на комисията са установени несъответствия на 
офертата с предварително обявените изисквания и пропуски, които са обстоятелствено описани 
в същия протокол. В протокол от дата 02.11.2015г. е указано също. че 

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 документи. В приложно писмо за изпращане на 
протокол от дата 02.11.2015г. е указано на участника: „Отделен отговор по всяка една от 
офертите, подадени от Вас за всяка от позициите трябва да се представите в изискуемия срок." 

Участника представя отговор само за обособена позиция №9. Изложените обстоятелства 
мотивира комисията единодушно да предложи участника за отстраняване от последващо 
участие на правно основание чл. 69. ал.1. т.1 и т.З от ЗОП. 

Мотиви за отстраняване на „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 №64 -„Консерва паприкаш 0,680 кг.", 
подал оферта с вх. № 5300-3986/29.06.2015г. от 10:56 ч.; 

В протокол от дата 02.11.2015г. на комисията са установени несъответствия на 
офертата с предварително обявените изисквания и пропуски, които са обстоятелствено оиисани 
в същия протокол. В протокол от дата 02.11.2015г. е указано също, че 

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 документи. В приложно писмо за изпращане на 
протокол от дата 02.11.2015г. е указано на участника: ..Отделен отговор по всяка една от 
офертите, подадени от Вас за всяка от позициите трябва да се представите в изискуемия срок." 

Участника представя отговор само за обособена позиция №9. Изложените обстоятелства 
мотивира комисията единодушно да предложи участника за отстраняване от последващо 
участие на правно основание чл. 69. ал.1. т.1 и т.З от ЗОП. 

Мотиви за отстраняване на ..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", 
подал оферта с вх. № 5300-3987/29.06.2015г. от 10:57 ч.; 

В протокол от дата 02.11.2015г. на комисията са установени несъответствия на 
офертата с предварително обявените изисквания и пропуски, които са обстоятелствено описани 
в същия протокол. В протокол от дата 02.11.2015г. е указано също. че 

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 документи. В приложно писмо за изпращане на 
протокол от дата 02.11.2015г. е указано на участника: ..Отделен отговор по всяка една от 
офертите, подадени от Вас за всяка от позициите трябва да се представите в изискуемия срок." 
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Участника представя отговор само за обособена позиция №9. Изложените обстоятелства 
мотивира ко^пгсията единодушно да предложи участника за отстраняване от последващо 
участие на правно основание чл. 69. ал.1. т.1 и т.З от ЗОП. 

Мотиви за отстраняване на ..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 №70 -..Доматено пюре 0.500. стъкло", 
подал оферта с вх. № 5300-3988/29.06.2015г. от 10:58 ч.; 

В протокол от дата 02.11.2015г. на комисията са установени несъответствия на 
офертата с предварително обявените изисквания и пропуски, които са обстоятелствено описани 
в същия протокол. В протокол от дата 02.11.2015г. е указано също. че 

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 документи. В приложно писмо за изпращане на 
протокол от дата 02.11.2015г. е указано на участника: ..Отделен отговор по всяка една от 
офертите, подадени от Вас за всяка от позициите трябва да се представите в изискуемия срок." 

Участника представя отговор само за обособена позиция №9. Изложените обстоятелства 
мотивира комисията единодушно да предложи участника за отстраняване от последващо 
участие на правно основание чл. 69. ал.1. т.1 и т.З от ЗОП. 

Мотиви за отстраняване на ..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(rt'mail.bg. ЕИК: 104055828. за обособена позиция №71 -..Консерва грах -кутия 0.800". 
подал оферта с вх. № 5300-3989/29.06.2015г. от 10:59 ч.; 

В протокол от дата 02.11.2015г. на комисията са установени несъответствия на 
офертата с предварително обявените изисквания и пропуски, които са обстоятелствено описани 
в същия протокол. В протокол от дата 02.11.2015г. е указано също. че 

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 документи. В приложно писмо за изпращане на 
протокол от дата 02.11.2015г. е указано на участника: ..Отделен отговор по всяка една от 
офертите, подадени от Вас за всяка от позициите трябва да се представите в изискуемия срок." 

Участника представя отговор само за обособена позиция №9. Изложените обстоятелства 
мотивира комисията единодушно да предложи участника за отстраняване от последващо 
участие на правно основание чл. 69. ал.1. т.1 и т.З от ЗОП. 

Мотиви за отстраняване на ..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 №72 -..Домати белени консерва 0.800 кг", 
подал оферта с вх. № 5300-3990/29.06.2015г. от 11:00 ч.: 

В протокол от дата 02.11.2015г. на комисията са установени несъответствия на 
офертата с предварително обявените изисквания и пропуски, които са обстоятелствено описани 
в същия протокол. В протокол от дата 02.11.2015г. е указано също. че 

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 документи. В приложно писмо за изпращане на 
протокол от дата 02.11.2015г. е указано на участника: ..Отделен отговор но всяка една от 
офертите, подадени от Вас за всяка от позициите трябва да се представите в изискуемия срок." 
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Участника представя отговор само за обособена позиция №9. Изложените обстоятелства 
мотивира комисията единодугино да предложи участника за отстраняване от последващо 
участие на правно основание чл. 69. ал.1. т.1 и т.З от ЗОП. 

Мотиви за отстраняване на ..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 №75 -..Консерва зелен боб 0,680". подал 
оферта с вх. № 5300-3991/29.06.2015г. от 11:01 ч.; 

В протокол от дата 02.11.2015г. на комисията са установени несъответствия на 
офертата с предварително обявените изисквания и пропуски, които са обстоятелствено описани 
в същия протокол. В протокол от дата 02.11.2015г. е указано също. че 

Предвгщ 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 документи. В приложно писмо за изпращане на 
протокол от дата 02.11.2015г. е указано на участника: ..Отделен отговор по всяка една от 
офертите, подадени от Вас за всяка от позициите трябва да се представите в изискуемия срок." 

Участника представя отговор само за обособена позиция №9. Изложените обстоятелства 
мотивира комисията единодушно да предложи участника за отстраняване от последващо 
участие на правно основание чл. 69. ал.1. т.1 и т.З от ЗОП. 

Мотиви за отстраняване на ..Стил 90" ООД. с адрес за кореспонденция: гр. Лясковец-5140. ул. 
..Максим Райкович" №29. те.лефон: 0619/2-20-17; 0619/2-40-99; факс: 0619/2-20-17; e-mail: 
stil90@mail.bg. ЕИК: 104055828. за обособена позиция №76 -..Конфитюр 0.800 кг-ягода". подал 
оферта с вх. № 5300-3992/29.06.2015г. от 11:02 ч.; 

В протокол от дата 02.11.2015г. на комисията са установени несъответствия на 
офертата с предварително обявените изисквания и пропуски, които са обстоятелствено описани 
в същия протокол. В протокол от дата 02.11.2015г. е указано също. че 

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 документи. В приложно писмо за изпращане на 
протокол от дата 02.11.2015г. е указано на участника: ..Отделен отговор по всяка една от 
офертите, подадени от Вас за всяка от позициите трябва да се представите в изискуемия срок." 

Участника представя отговор само за обособена позиция №9. Изложените обстоятелства 
мотивира комисията единодушно да предложи участника за отстраняване от последващо 
участие на правно основание чл. 69. ал.1. т.1 и т.З от ЗОП. 

Мотиви за отстраняване на ..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 №77-,.Конфитюр 0.800 кг-горски плод", 
подал оферта с вх. № 5300-3994/29.06.2015г. от 11:03 ч.; 

В протокол от дата 02.11.2015г. на комисията са установени несъответствия на 
офертата с предварително обявените изисквания и пропуски, които са обстоятелствено описани 
в същия протокол. В протокол от дата 02.11.2015г. е указано също, че 
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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 с.\н1съл да съдържа всички изискхеми документи. В приложно писмо за изпращане на 
протокол от дата 02.11.2015г. е указано на участника: ..Отделен отговор по всяка една от 
офертите, подадени от Вас за всяка от поз1щиите трябва да се представите в изискуемия срок." 

Участника представя отговор само за обособена позиция №9. Изложените обстоятелства 
мотивира комисията единодушно да предложи участника за отстраняване от последващо 
участие на правно основание чл. 69. ал.1. т.1 и т.З от ЗОП. 

Мотиви за отстраняване на ..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 №78 -..Конфитюр 0.800 кг-кайсия". подал 
оферта с вх. № 5300-3995/29.06.2015г. от 11:04 ч.; 

В протокол от дата 02.11.2015г. на комисията са установени несъответствия на 
офертата с предварително обявените изисквания и пропуски, които са обстоятелствено описани 
в същия протокол. В протокол от дата 02.11.2015г. е указано също. че 

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 документи. В приложно писмо за изпращане на 
протокол от дата 02.11.2015г. е указано на участника: ..Отделен отговор по всяка една от 
офертите, подадени от Вас за всяка от позициите трябва да се представите в изискуемия срок." 

Участника представя отговор само за обособена позиция №9. Изложените обстоятелства 
мотивира комисията единодушно да предложи участника за отстраняване от последващо 
участие на правно основание чл. 69. ал.1. т.1 и т.З от ЗОП. 

Мотиви за отстраняване на ..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", подал 
оферта с вх. № 5300-3996/29.06.2015г. от 11:05 ч.: 

В протокол от дата 02.11.2015г. на комисията са установени несъответствия на 
офертата с предварително обявените изисквания и пропуски, които са обстоятелствено описани 
в същия протокол. В протокол от дата 02.11.2015г. е указано също. че 

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 документи. В приложно писмо за изпращане на 
протокол от дата 02.1 1.2015г. е указано на участника: ..Отделен отговор по всяка една от 
офертите, подадени от Вас за всяка от позициите трябва да се представите в изискуемия срок." 

Участника представя отговор само за обособена позиция №9. Изложените обстоятелства 
мотивира комисията единодушно да предложи участника за отстраняване от последващо 
участие на правно основание чл. 69. ал.1. т.1 и т.З от ЗОП. 

Мотиви за отстраняване на „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 №81 -..Лютеница 0.400 кг.. БДС", подал 
оферта с вх. № 5300-3997/29.06.2015г. от 11:06 ч.: 
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в протокол от дата 02.11.2015г. на комисията са установени несъответствия на 
офертата с предварително обявените изисквания и пропуски, които са обстоятелствено описани 
в същия протокол. В протокол от дата 02.11.2015г. е указано също. че 

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 n 3 H C K y e N H i документи. В приложно писмо за изпращане на 
протокол от дата 02.11.2015г. е указано на участника: ..Отделен отговор по всяка една от 
офертите, подадени от Вас за всяка от позициите трябва да се представите в изискуемия срок." 

Участника представя отговор само за обособена позиция №9. Изложените обстоятелства 
мотивира комисията единодушно да предложи участника за отстраняване от последващо 
участие на правно основание чл. 69. ал.1. т.1 и т.З от ЗОП. 

Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на отговорите на останалите 
участници: 

1. Отговор с вх. № 5300-6660/09.11.2015 г. от участника „Д и Н Куцарови" ООД, с 
адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново - 5000, ул. „Мария Габровска" №2, вх. А, 
ет.5, аи.17, телефон: 062 62 03 80, факс: 062 62 03 80, e-maiI:kucarov77(«^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. съдържа: 

1.1. Придружително HPICMO подписано от Николай Куцаров. 
1.2. Декларация по чл.47. ал.9 от ЗОП обр. №7 подписана от Диян Стоянов Куцаров -

оригинал. 
1.3. Декларация по чл.47. ал.9 от ЗОП обр. №7 подписана от Николай Стоянов Куцаров-

оригинал. 

Комисията установи, че участникът е представил всички необходими документи и е 
налице съответствие на участника с критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

2. Отговор с вх. № 5300-6663/09.11.2015 г. от 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, e-mail:cheh.tradefa^gmail.com, за 
обособена позиция №3 - „Месо е месни произведения за мероприятията към ЦСУ. Месо и 
месни произведения за обектите към дирекция ОМДС", съдържа: 

2.1. Придружително писмо с изх. № 31/09.11.2015 г. подписано от Йосиф Новосад. 
2.2. Удостоверение за регистрация на обект за производство на храни №20/05.02.2015 г. 

за обект Предприятие за добив на месо и месопреработка с цех за производство на малотрайни 
колбаси и мляно месо. издадено на фирма ..ЧЕХ - ЙОСИФ НОВОСАД" ООД. като обект за 
производство на следните групи храни. съгл. §1. т.12 от ЗХ със Списък на групите храни 
неразделна част към Удостоверението-заверено копие. 

2.3. Удостоверение за вписване в списъка на наемателите - търговски на храни 
№63803/24.02.2015 г. за съхранение и търговия на едро с продукти от животински и 
неживотински произход, за които се изискват условия за съхранение с контролирана 
температура с посочен ползвател на складовото помещение ..Чех - Йосиф Новосад" ООД въз 
основа на договор за наем с ..Чех" ООД - заверено копие. 

2.4. Удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро с храни 
№62555/07.11.2012 г. за обекта за съхранение и търговия на едро с продукти от животински и 
неживотински произход, за които се изискват условия за съхраняване с контролирана 
температура издадено на фирма ..Чех" ООД за обект за търговия със списък на групите храни. 

2.5. Удостоверение за вписване в списъка на наемателите - търговци на храни 
№63965/01.09.2015 г. за обект за съхранение и търговия на едро с продукти от животински и 
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неживотински произход- за които се изискват условия за съхраняване с контролирана 
температура с посочен ползвател на складовото помещение ..Чех - Йосиф Новосад" ООД въз 
основа на договор за наем с ..Чех" ООД - заверено копие. 

Комисията установи, че участникът е представил всички необходими документи и е 
налице съответствие на участника с критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

3. Отговор с вх. № 5300-6656/09.112015 г. от 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 №9 „Консерви, непопадащи в обхвата па доставките, които се възлагат па 
специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания", съдържа: 

3.1. Приложно писмо подписано от Стефан Стефанов за обособена позиция №9. 
3.2. Удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро с храни 

№7925/28.04.2015 г. с приложен Списък на групите храни - заверено копие. 
3.3. 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, с 
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената 
доставка - Образец №8 - оригинал. 

3.4. Удостоверение с изх. № 5300-6599/05.11.2015 г. издадено от Община Велико 
Търново, доказателство за извършените доставки - заверено когше. 

3.5. Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за 
обществената поръчка - Образец №4 за обособена позиция № 9 - оригинал. 

3.6. Декларация Образец №5 за обособена позиция № 9 - оригинал. 
3.7. Декларация Образец №9 за обособена позиция № 9 - оригинал. 

Комисията установи, че участникът е представил всички необходими документи и е 
налице съответствие на участника с критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

4. Отговор с вх. № 5300-6628/06.11.2015 г. от участника „Бойлс фууд къмнани" 
ЕООД, е адрес за коресиоиденция:гр. Севлиево, ул. „Стойчо Часовннкаров №1, телефон, 
факс:+359675/30636, e-mail:boiIsfood(^abv.bg, за обособена позиция №6 -„Други хранителни 
и бакалскп стоки, варива п яйца за мероприятията към ЦСУ. Други хранителни и 
бакалски стоки, варива и яйца за дирекция ОМДС", съдържа: 

4.1. Приложно писмо с изх. № 378/06.11.2015 г. подписано от Ботьо Богданов. 
4.2. Административни сведения - представяне на участника, съгласно чл.56. ал.1, т.1 от 

ЗОП - Образец №3 с попълнена информация за регистрация по ЗДДС - оригинал. 
4.3. Заверено копие на удостоверение за регистрация по ЗДДС. 
4.4. 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, с 
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената 
доставка - Образец №8 - оригинал. 

4.5. Удостоверение изх. №395/04.11.2015 г. . доказателство за извършените доставки -
заверено копие. 

4.6. Удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро с храни №196/29.06.2015 
г. с приложен Списък на групите храни - заверено копие. 

Комисията установи, че участникът е представил всички необходими документи и е 
налице съответствие на участника с критериите за подбор, поставени от Възложителя. 
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5. Отговор с вх. № 5300-6630/06.11.2015 г. от участника „КОРЕКТ - ДЕ" ЕООД, с 
адрес за кореснонденцня:гр. Севлиево - 5400, ул. „Стойчо Часовннкаров" №1, телефон: 
0675/33032; факс: 0675/89090;e-mail:korekt_dfa abv.bg, за обособена позиция №2 - „Риба за 
мероприятията към ЦСУ. Риба за дирекция ОМДС", съдържа: 

5.1. Придружително писмо подписано от Десислава Илиева. 
5.2. 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, с 
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената 
доставка - Образец №8 - оригинал. 

5.3. Договор за доставка на хранителни продукти от дата 01.02.2013 г. - заверено копие. 
5.4. Удостоверение изх.№52/05.11.2015 г. . доказателство за извършените доставки -

заверено копие. 
5.5. Информация за банковата сметка и обслужващата банка за връщане на гаранцията за 

участие в парична форма - оригинал. 

Комисията установи, че участникът е представил всички необходрши документи и е 
налице съответствие на участника с критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

6. Отговор с вх. № 5300-6629/06.11.2015 г. от участника „Килтекс" ЕООД, с адрес за 
кореспонденция: град Севлиево 5400, ул. „Стойчо Часовннкаров", № 1, телефон 
0877937272; факс: 0675/30113, съдържа: 

6.1. Придружително писмо от 06.11.2015 г. подписано от Деян Ганев. 
6.2. Административни сведения - представяне на участника, съгласно чл.56. ал.1. т.1 от 

ЗОП - Образец №3 с попълнена информация за регистрация по ЗДДС - оригинал. 
6.3. Заверено копие на удостоверение за регистрация по ЗДДС. 

Комисията установи, че участникът е представил всички необходими документи и е 
налице съответствие на участника с критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

7. Отговор с вх. № 5300-6631/06.11.2015 г. от участника „Стелит 1" ЕООД, с адрес за 
кореснондепция: гр. Севлиево-5400, ул. „Стойчо Часовннкаров №1, телефон - 0675/32024, 
0675/34275, e-mail: era_ltd@abv.bg, за обособена позиция №5, съдържа: 

7.1. Придружително писмо от 06.11.2015 г. подписано от Цветан Макавеев. 
7.2. 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, с 
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената 
доставка - Образец №8 - оригинал. 

7.3 Заверени копия на доказателства за извършените доставки /удостоверения за добро 
изпълнение, договори и др./ 

Комисията установи, че участникът е представил всички необходими документи и е 
налице съответствие на участника с критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

8. Отговор с вх. № 5300-6608/06.11.2015 г. от участника „Оримекс" ООД, с адрес за 
кореспонденция: гр. Свищов-5250, ул. „Георги Сава Раковски" №23, телефон: 0631-6-09-
62, e-mail: nove_anna@ 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, 
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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, съдържа: 

8.1. Уведомително писмо от 05.11.2015 г. подписано от Маргарита Маринова. 
8.2. Декларация по чл.47. ал.9 от ЗОП обр. №7 подписана от Маргарита Маринова 

Маринова за обособени позиция от №10-81- оригинал. 

Комисията установи, че участникът е представил всички необходими документи и е 
налице съответствие на участника с критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

9. Отговор с вх. № 5300-6643/09.11.2015 г. от участника ЕТ „Ник 96-Нико.г1ай Робов", 
с адрес за кореспонденция: Гр. Велико Търново-5000, ул. „Мир" JVbl3, за контакти: 
Николай Робов, 0886/739853, e_mail: aznik96@abv.bg, за обособена позиция № 1, съдържа: 

9.1. Придружително нисмо с изх.№85/09.11.2015 г. подписано от Н. Робов. 
9.2. 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, с 
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената 
доставка - Образец №8 - оригинал. В списъка за доказателство за извършената доставка по 
смисъла на чл. 51. ал.4 от ЗОП е посочено: . .1. Търговски регистър на договорите. 2. Сайта на 
съответния контрагент." Комисията установява, че участника не посочва публични регистри, а 
сайтове, дори социални мрежи. 

С оглед л^гостоверяване на изискването за извършване на доставка на минимум 
половината от артикулите, включени в обхвата на позицията... комисията извърши проверка на 
публикуваната информация на всеки един сайт от посочените от участника в списъка обр. №8 
предмети на доставки. 

9.2.1. Посочен Възложител: МОБАЛ ..Д-р Ст. Черкезов" гр. В. Търново, ул. ..Ниш" №1: 
www.mobaltarnovo.com. Участникът е посочил, че на този сайт люже да бъде намерена 
информация за периода 30.06.2012-31.12.2012 за .хляб и хлебни изделия, на стойност 42945.00 
лв. без ДДС. На посоченият от участника сайт. се установи, че в секция ..Профил на купувача", е 
публикувана информация за обществени поръчки от 26.04.2014 г. към момента. Комисията не 
намери в сайта друга информация преди датата - 26.04.2014 г., относно доставка на 
хранителните продукти в посоченият от участника период. 

9.2.2. Посочен Възложител: Община Полски Тръмбеш. ул. ..Черно море" №4; 
www.trambesh.eu. Участникът е посочил, че на този сайт може да бъде намерена информация за 
периода 30.06.2012-31.12.2012 за хляб и хлебни изделия, на стойност 5950.00 лв. без ДДС. На 
посоченият от участника сайт. се установи, че в секция ..Профил на купувача", е публикувана 
информация за обществени поръчки от 12.04.2013 г. към момента. Комисията не намери в сайта 
друга информация преди датата - 12.04.2013 г., относно доставка на хранителните продукти в 
посоченият от участника период. 

9.2.3. Посочен Възложител: Държавна Психиатрична Болница гр. Бяла. ул. ..Дряново" №3: 
www.dpb-bvala.org. Участникът е посочил, че на този сайт люже да бъде намерена информация 
за периода 30.06.2012-31.12.2012 за хляб и хлебни изделия, на стойност 10490.00 лв. без ДДС. 
На посоченият от участника сайт. се установи, че в секция ..Обществени поръчки", е 
публикувана информация за обществени поръчки от 14.10.2013 г. към момента. Ко.мисията не 
намери в сайта друга информация преди датата - 14.10.2013 г.. относно доставка на 
хранителните продукти в посоченият от участника период. 

9.2.4. Посочен Възложител: Държавна Психиатрична Болница с. Ц. Кория. ул. ..Втора" №7; 
www.dpb-bvala.org. Участникът е посочил, че на този сайт може да бъде намерена информация 
за периода 30.06.2012-31.12.2012 за хляб и хлебни изделия, на стойност 1000.00 лв. без ДДС. На 
посоченият от участника сайт. се установи, че в секция ..Обществени поръчки", е публикувана 
информация за обществени поръчки от 14.10.2013 г. към момента. Комисията не на.мери в сайта 
друга информация преди датата - 14.10.2013 г.. относно доставка на хранителните продукти в 
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посоченият от участника период. Колтспята установи, че посочения сайт е на Държавна 
пси.чиатрична болница град Бяла. 

9.2.5. Посочен Възложител: ОУ ..Св. Климент Охридски" с. Виноград. ул. ..Трета" №1: 
т.econ.bg. Участникът е записал, че на този сайт може да бъде намерена информация за 
периода 30.06.2012-31.12.2012 за хляб и хлебни изделия, на стойност 1570.00 лв. без ДДС. На 
посоченият сайт. комисията не намери никаква информация, относно доставка на хранителните 
продукти от участника. 

9.2.6. Посочен Възложител: МОБАЛ ..Д-р Ст. Черкезов" гр. В. Търново, ул. ..Ниш" №1: 
www.mobaltarnovo.com. Участникът е посочил, че на този сайт може да бъде намерена 
информация за периода 01.01.2013-31.12.2013 за хляб и .хлебни изделия, на стойност 100385.00 
лв. без ДДС. На посоченият от участника сайт. се установи, че в секция ..Профил на купувача", е 
публикувана информация за обществени поръчки от 26.03.2014 г. към момента. Комисията не 
намери в сайта друга информация преди датата - 26.03.2014 г.. относно доставка на 
хранителните продукти в посоченият от участника период. 

- Посочен Възложител: МОБАЛ ..Д-р Ст. Черкезов" гр. В. Търново, ул. ..Ниш" №1: 
www.mobaltarnovo.com. Участникът е посочил, че на този сайт може да бъде намерена 
информация за периода 01.01.2014-31.12.2014 за хляб и хлебни изделия, на стойност 19470.00 
лв. без ДДС. На посоченият сайт. се установи, че не може да се намери информация за 
извършени доставки на хранителните продукти в посоченият от участника период. Комисията 
реши да извърши проверка и в секция ..Профил на купувача", където също не намери 
информация за извършени от участника доставки на хранителни продукти за периода 
01.01.2014-31.12.2014 г.. и за стойността от 19470.00 лв. 

9.2.7. Посочен Възложител: Община Полски Тръмбеш. ул. ..Черно море" №4: 
wwvv.trambesh.eu. Участникът е посочил, че на този сайт може да бъде намерена информация за 
периода 01.01.2013- 31.12.2013 за хляб и хлебни изделия, на стойност 11226.00 лв. без ДДС. На 
посоченият сайт. се установи, че не може да се намери информация за извършени доставки на 
хранителните продукти в посоченият от >частника период. Комисията реши да извърши 
проверка и в секция „Профил на купувача", където също не установи наличие на информация за 
извършени от участника доставки на хранителни продукти за периода 01.01.2013-31.12.2013 г.. 
и за стойността от 11226.00 лв. 

9.2.8. Посочен Възложител: Община Лясковец, нл. Възраждане №1; www.lvaskovets.net. 
Участникът е посочил, че на този сайт може да бъде на.мерена информация за периода 
01.01.2013- 31.12.2013 за хляб и хлебни изделия, на стойност 23500.00 лв. без ДДС. На 
посоченият сайт. се установи, че не може да се намери информация за извършени доставки на 
хранителните продукти в посоченият от участника период. Комисията извърши проверка и на 
линк с наименование http://www.lvaskovets.net/cgi-bin/d4 adm buverproFile.cgi?NYear=2013. 
който е с продължение на посоченият от участникът като установи, че и в него няма 
публикувана информация за извършени доставки на хляб и хлебни изделия на стойност 
23500.00 лв. без ДДС. 

9.2.9. Посочен Възложител: Община Свищов, ул. ..Ц .Церковски" №2: www.svishtov.bg. 
Участникът' е посочил, че на този сайт може да бъде намерена информация за периода 
01.01.2013 - 31.12.2013 за хляб и хлебни изделия, на стойност 43275.00 лв. подробно описани в 
колона с наименование „Кратко описание на извършените доставки с посочване на конкретните 
артикули". На посоченият сайт. се установи, че не може да се намери информация за извършени 
доставки на хранителните нродукти в посоченият от участника период. Комисията извърши 
проверка и в секция „Профил на купувача (обществени поръчки) до 01.10.2014 г. ..Архив 
обществени поръчки", с наименование http://www.svishtov.bg/orders.php?act=^past. където 
установи, че е публикувана обществена поръчка с наименование - ..Доставка на хранителни и 
нехранителни стоки, плодове и зеленчуци и хляб за нулсдите на детските заведения на 
територията на Община Свищов за 2012/2013 година по обособени позиции: 1. Доставка на 
хранителни и нехранителни стоки, плодове и зеленчуци. 2. Доставка на .хляб ". В лннка не се 
установи информация по изпълнението на тази обществена поръчка. В същият линк се 
установи информация и за обявена обществена поръчка - ..Доставка на .хляб и хлебни изделия за 
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нуждите на специализираните институции, социалните услуги в оощността и детските 
заведения на територията на Община Свищов" по обособени позиции." Публикувана е на 2013-
05-22, 15:00:46.. За нея също не се установи информация за изпълнените доставки на 
хранителни продукти както и от кого са изпълнени. 

9.2.10. Посочен Възложител: Община Свищов, ул. ..Ц. Церковски" №2: www.svishtov.bg. 
Участникът е посочил, че на този сайт може да бъде намерена информация за периода 
01.01.2013- 31.12.2013 за хлебни изделия, на стойност 49100.00 лв. подробно описани в колона 
с наименование ..Кратко описание на 1Г5вършените доставки с посочване на конкретните 
артикули". Па посоченият сайт, се установи, че не може да се намери информация за извършени 
доставки на хранителните продукти в посоченият от участника период. Комисията реши да 
извърши проверка и в секция ..Профил на купувача (обществени поръчки) до 01.10.2014 г. 
..Архив обществени поръчки", в линк с наименование http://www.svishtov.bg/orders.php?act=past. 
където установи че Възложителят е обявил обществена поръчка с наименование - ..Доставка на 
хранителни и нехранителни стоки, плодове и зеленчуци и хляб за нуждите на детските 
заведения на територията на Община Свищов за 2012/2013 година по обособени позиции: 1. 
Доставка на хранителни и нехранителни стоки, плодове и зеленчуци. 2. Доставка на хляб ". В 
линка не се установи информация по изпълнението на тази обществена поръчка. В същият линк 
се установи информация и за обявена обществена поръчка - ..Доставка на хляб и хлебни изделия 
за нуждите на специализираните институции, социалните услуги в общността и детските 
заведения на територията на Община Свищов" по обособени позиции." Публикувана е на 2013-
05-22, 15:00:46. За нея също не се установи информация за изпълнените доставки на хранителни 
продукти както и от кого са изпълнени. 

9.2.11. Посочен Възложител: Държавна Психиатрична Болница с. Ц. Кория. ул. ..Втора" №7: 
www.dpb-byala.org. Участникът е посочил, че на този сайт може да бъде намерена информация 
за периода 01.01.2013-31.12.2013 за хляб и хлебни изделия, на стойност 18825.00 лв. без ДДС. 
подробно описани в колона с наименование ..Кратко описание на извършените доставки с 
посочване на конкретните артикули". На посоченият сайт. в секция ..Обществени поръчки" в 
подсекция ..Инф. Общ. пор. (преди 01.10.2014 г.) не се намери информация относно изпълнени 
доставки на хляб н хлебни изделия за периода 01.01.2013-31.12.2013 г. за стойността от 18825.00 
лв. без ДДС. Комисията установи, че посочения сайт е на Държавна психиатрична болница град 
Бяла. 

9.2.12. Посочен Възложител: ДМСГД гр. Дебелец, ул. ..П. Евтимий" №49: dmsgd-
debelets.org. Участникът е посочил, че на този сайт може да бъде намерена информация за 
периода 30.06.2012-31.12.2012 за хляб и хлебни изделия, на стойност 1114.00 лв. без ДДС. 
подробно описани в колона с наименование ..Кратко описание на извършените доставки с 
посочване на конкретните артикули". На посоченият сайт. в секция ..Обществени поръчки" е 
публикувана информация за обществена поръчка с наименование - ..Доставка на 60000 литра 
-1-/-10% газьол за отопление, чрез периодични доставки със специализиран транспорт снабден с 
измервателни уреди за срок от 2 години." Друга информация не беше установена от комисията. 

- Посочен Възложител: ДМСГД гр. Дебелец, ул. ..П. Евтимий" №49: dmsgd-debelets.org. 
Участникът е посочил, че на този сайт може да бъде намерена информация за периода 
01.01.2013 - 31.12.2013 за хляб и хлебни изделия, на стойност 3400.00 лв. без ДДС подробно 
описани в колона с наименование ..Кратко описание на извършените доставки с посочване на 
конкретните артикули". На посоченият сайт. в секция ..Обществени поръчки" е публикувана 
информация за обществена поръчка с наименование - ..Доставка на 60000 литра +/-10% газьол 
за отопление, чрез периодични доставки със сиециализиран транспорт снабден с измервателни 
уреди за срок от 2 години." Друга информация не беше установена от комисията: 

- Посочен Възложител: ДМСГД гр. Дебелец, ул. „П. Евтимий" №49: dmsgd-debelets.org. 
Участникът е посочил, че на този сайт може да бъде намерена информация за периода 
01.01.2014 - 31.12.2014 за хляб и хлебни изделия, на стойност 3122.00 лв. без ДДС подробно 
описани в колона с наименование ..Кратко описание на извършените доставки с посочване на 
конкретните артикули". На посоченият сайт. в секция ..Обществени поръчки" е публикувана 
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информация за обществена поръчка с наименование - ..Доставка на 60000 литра +/-10% газьол 
за отопление, чрез периодични доставки със специализиран транспорт снабден с измервателни 
уреди за срок от 2 години." Друга информация не беше установена от комисията: 

- Посочен Възложител: ДМСГД гр. Дебелец, ул. ..П. Евтимий" №49: dmsgd-debelets.org. 
Участникът е посочил, че на ТОЗР1 сайт може да бъде намерена информация за периода 
01.01.2015 - 29.06.2015 за .хляб и хлебни изделия, на стойност 792.00 лв. без ДДС подробно 
описани в колона с наименование ..Кратко описание на извършените доставки с посочване на 
конкретните артикули". Па посоченият сайт. в секция ..Обществени поръчки" е публикувана 
информация за обществена поръчка с наименование - ..Доставка на 60000 литра +/-10% газьол 
за отопление, чрез периодични доставки със специализиран транспорт снабден с измервателни 
уреди за срок от 2 години." Др\та информация не беше установена от комисията: 

9.2.13. Посочен Възложител: ОУ ..Св. Иван Рилски" с. Балван: www.veliko-tamovo. 
Участникът е посочил, че на този сайт може да бъде намерена информация за периода 
01.01.2013 - 31.12.2013 за хлебни изделия, на стойност 903.00 лв. без ДДС подробно описани в 
колона с наименование ..Кратко описание на извършените доставки с посочване на конкретните 
артикули". На посоченият сайт. в секция ..Профил на купувача" не се установи публикувана 
информация за хлебни изделия. В секция ..Профил на купувача" на посоченият сайт е 
публикувана информация единствено и само на обществените поръчки по които кметът на 
Община Велико Търново е Възложител. 

- Посочен Възложител: ОУ ..Св. Иван Рилски" с. Балван: www.veliko-tarnovo. Участникът е 
посочил, че на този сайт може да бъде намерена информация за периода 30.06.2012г.- 31.12.2012 
за хлебни изделия, на стойност 808.00 лв. без ДДС подробно описани в колона с наименование 
..Кратко описание на извършените доставки с посочване на конкретните артикули". На 
посоченият сайт. в секция ..Профил на купувача" не се установи публикувана информация за 
хлебни изделия. В секция ..Профил на купувача" на посоченият сайт е публикувана информация 
единствено и само на обществените поръчки по които кметът на Община Велико Търново е 
Възлол<ител. 

9.2.14. Посочен Възложител: ОУ ..Св. Климент Охридски" с. Виноград: facebook.com. 
Участникът е посочил, че на този сайт може да бъде намерена информация за периода 
01.01.2013 - 31.12.2013 за .хлебни изделия, на стойност 2593,00 лв. без ДДС подробно описани 
в колона с наименование „Кратко описание на извършените доставки с посочване на 
конкретните артикули". На посоченият интернет адрес, не се установи публикувана 
информация за хлебни изделия. 

- Посочен Възложител: ОУ ..Св. Климент Охридски" с. Виноград: facebook.com. Участникът 
е посочил, че на този сайт може да бъде намерена информация за периода 01.01.2014 -
31.12.2014 за хлебни изделия, на стойност 2137.00 лв. без ДДС подробно описани в колона с 
наи.менование ..Кратко описание на извършените доставки с посочване на конкретните 
артикули". На посоченият интернет адрес, не се установи публикувана информация за хлебни 
изделия. 

9.2.15. Посочен Възложител: ПУ ..Св. Т. Търновски" гр. В. Търново; www.veliko-tamovo. 
Участникът е посочил, че на този сайт може да бъде намерена информация за периода 
01.01.2013 - 31.12.2013 за хлебни изделия, на стойност 4182.00 лв. без ДДС подробно описани 
в колона с наименование „Кратко описание на извършените доставки с посочване на 
конкретните артикули". На посоченият сайт. в секция „Профил на купувача" не се установи 
публикувана информация за хлебни изделия. В секция ..Профил на купувача" на посоченият 
сайт е публикувана информация единствено и само на обществените поръчки по които кметът 
на Община Велико Търново е Възложител. 

- Посочен Възложител: ПУ ..Св. Т. Търновски" гр. В. Търново: www.veliko-tamovo. 
Участникът е посочил, че на този сайт може да бъде намерена информация за периода 
01.01.2013 - 31.12.2013 за .хлебни изделия, на стойност 1517.00 лв. без ДДС подробно описани 
в колона с наименование ..Кратко описание на извършените доставки с посочване на 
конкретните артикули". На посоченият сайт. в секция ..Профил на купувача" не се установи 
публикувана информация за хлебни изделия. В секция ..Профил на купувача" на посоченият 
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сайт е публикувана информация единствено и само на ооществените поръчки по които кметът 
на Община Велико Търново е Възложител. 

-Посочен Възложител: ПУ ..Св. Т. Търновски" гр. В. Търново; www.\'eliko-tarnovo. 
Участникът е посочил, че на този сайт може да бъде намерена информация за периода 
01.01.2014 - 31.12.2014 за хлебни изделия, на стойност 3007.00 лв. без ДДС подробно описани 
в колона с наименование ..Кратко описание на извършените доставки с посочване на 
конкретните артикули". Па посоченият сайт. в секция ..Профил на купувача" не се установи 
публикувана информация за хлебни изделия. В секция ..Профил на купувача" на посоченият 
сайт е публикувана информация единствено и само на обществените поръчки по които кметът 
на Община Велико Търново е Възложител. 

9.2.16. Посочен Възложител: МБАЛ ..Св. Иван Рилски" ЕООД гр.Горна Оряховица; 
www.mbal-go.com. Участникът е посочил, че на този сайт може да бъде намерена информация за 
периода 01.01.2013 - 31.12.2013 за хлебни изделия, на стойност 9658.00 лв. без ДДС подробно 
описани в колона с наименование ..Кратко описание на извършените доставки с посочване на 
конкретните артикули". На сайта на МБАЛ ..Св. Иван Рилски" ЕООД гр.Горна Оряховица -
http://www.mbalgo.com/. в секция ..Профил на купувача" в подсекции ..Архив" и ..Процедури до 
01.10.2014 г." не се установи информация за извършени доставки на хляб и .хлебни изделия по 
посоченият от участникът период и стойност. 

- Посочен Възложител: МБАЛ ..Св. Иван Рилски" ЕООД гр.Горна Оряховица; www.mbal-
go.com. Участникът е посочил, че на този сайт може да бъде намерена информация за периода 
01.01.2015 - 29.06.2015 за хлебни изделия, на стойност 1097,00 лв. без ДДС подробно описани 
в колона с наименование „Кратко описание на извършените доставки с посочване на 
конкретните артикули". На сайта на МБАЛ ..Св. Иван Рилски" ЕООД гр.Горна Оря.ховица -
http://v\vvw.mbalgo.com/. в секция ..Профил на купувача" в подсекции ..Архив". ..Процедури до 
01.10.2014 г." и ..Процедури след 01.10.2014 г." не се установи информация за извършени 
доставки на хляб и хлебни изделия по посоченият от участникът период и стойност. Комисията 
установи, че на посоченият сайт е п}'бликувана информация само за сключен договор с ..НИК 
96-Николай Робов" на дата 16.06.2015 г. със срок на изпълнение 1 година, т.е. договорът е извън 
периода посочен от участника. 

9.2.17. Посочен Възложител: Държавна психиатрична болница гр. Бяла: www.dpb-bvala.org. 
Участникът е посочил, че на този сайт може да бъде намерена информация за периода 
01.01.2013 - 31.12.2013 за хляб и хлебни изделия, на стойност 1460,00 лв. без ДДС подробно 
описани в колона с наименование ..Кратко описание на извършените доставки с посочване на 
конкретните артикули". На посоченият сайт. в секция ..Обществени поръчки" в подсекция 
..Инф. Общ. пор. (преди 01.10.2014 г.) и ..Архив" не се намери информация относно изпълнени 
доставки на хляб и хлебни изделия за периода 01.01.2013-31.12.2013 г. за стойността от 1460,00 
лв. без ДДС. В секция „Процедури за възлагане" е публикувана информация за сключен договор 
с ..НИК 96-Николай Робов". но на дата 19.03.2015 г. т.е. извън срока 01.01.2013 - 31.12.2013 . 

9.2.18. Посочен Възложител: Община Лясковец, пл. Възраждане №1; www.lvaskovets.net. 
Участникът е посочил, че на този сайт може да бъде намерена информация за периода 
01.01.2014 - 31.12.2014 за хляб и хлебни изделия, на стойност 21835.00 лв. без ДДС подробно 
описани в колона с наименование ..Кратко описание на извършените доставки с посочване на 
конкретните артикули". На посоченият сайт. се установи, че не може да се намери информация 
за извършени доставки на хранителните продукти в посоченият от участника период. 
Комисията извърши проверка и на сайт с наименование http://www.lvaskovets.net/cgi-
bin/d4_adm_buveфroflle.cgi?NYear=2013. който е с продължение на посоченият от участникът 
като установи, че и в него има публикувана информация за обявена обществена поръчка с 
предмет: "Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на звената, 
финансирани от общинския бюджет в община Лясковец за периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г." 
В http://www.lvaskovets.net/cgi-bin/d4_adm_buveiprofile.cgi?NYeai-=2013. в раздела на 
обществената поръчка няма публикувана информация нито за избран изпълнител, нито за 
направените от него доставки па хляб и хлебни изделия. 
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Комисията извърши проверка в електронната страница на АОП в профила на Възложителят 
Община Лясковец за избраният по посочената по горе обществена поръчка изпълнител и 
реализираното му изпълнение при което установи следното: 

По обществена поръчка с наименование: "Доставка на хранителни продукти по обособени 
позиции за нуждите на звената, финансирани от общинския бюджет в община Лясковец за 
периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г.". за изпълнител с които на 03.01.2014 г. е сключен договор 
е посочен ЕТ "Ник 96 - Николай Робов". Информация за изпълнен 12 месеца срок на договор е 
публикувана в АОП на 24.03.2015 г. Видно от документацията на обществената поръчка 
изпълнителят е изпълнявал доставки на хранителни стоки от позиция 1 ..Хляб и хлебни 
изделия". Артикули, с които участникът покрива изискванията по обществена поръчка с 
предмет: „Доставка на хранителни продукти за структури, разположени на територията на 
Община Велико Търново, по обособени позиции", с уникален номер 00073-2015-0010 са-
брашно. кифла с локум, кифла с мармалад, козунак, понички, тесто, хляб ..Добруджа", хляб 
..Типов", пълнозърнест .хляб. 

9.2.19. Посочен Възложител: Държавна Психиатрична Болница с. Ц. Кория. ул. ..Втора" №7: 
www.dpb-byala.org. Участникът е посочил, че на този сайт може да бъде намерена информация 
за периода 01.01.2014-31.12.2014 за хляб и хлебни изделия, на стойност 21274.00 лв. без ДДС. 
подробно описани в колона с наименование ..Кратко оиисание на извършените доставки с 
посочване на конкретните артикули". На посоченият сайт не се намери информация, относно 
изпълнени доставки на хляб и хлебни изделия за периода 01.01.2014-31.12.2014 г. за стойността 
от 21274.00 лв. без ДДС за възложителят Държавна Психиатрична Болница с. Ц. Кория. 
Комисията установи, че посочения сайт е на Дър-жавна психиатрична болница град Бяла. 

9.2.20. Посочен Възлолсител: СА ..Д. Ценов" гр. Свищов, ул. ..Ем. Чакъров" №2; wv/w.uni-
svishtov.bg. Участникът е посочил, че на този сайт може да бъде намерена информация за хляб и 
хлебни изделия подробно описани в колона с наименование ..Кратко описание на извършените 
доставки с посочване на конкретните артикули", на стойност 7215.00 лв.. доставени в периода 
01.01.2014 - 31.12.2014. На посоченият сайт. се установи, че не може да се намери информация 
за извършени доставки на хранителните продукти в посоченият от участника период. 

- Посочен Възложител: СА ..Д. Ценов" гр. Свищов, ул. ..Ем. Чакъров" №2; 
www.uni_svishtov.bg. Участникът е посочил, че на този сайт може да бъде намерена информация 
за хляб и хлебни изделия подробно описани в колона с наименование ..Кратко описание на 
извършените доставки с посочване на конкретните артикули", на стойност 1670.00 лв.. 
доставени в периода 01.01.2015- 29.06.2015. На посоченият сайт. се установи, че не .може да се 
намери информация за извършени доставки на хранителните продукти в посоченият от 
участника период. 

9.2.21. Посочен Възложител: Община Свищов, ул. ..Ц .Церковски" №2: www.svishtov.bg. 
Участникът е посочил, че на този сайт може да бъде намерена информация за периода 
01.01.2014 - 31.12.2014 за хляб и хлебни изделия, на стойност 17886.00 лв. подробно описани в 
колона с наименование ..Кратко описание на извършените доставки с посочване на конкретните 
артикули". На посоченият сайт. секция ..Профил на купувача (обществени поръчки) до 
01.10.2014 г. ..Архив обществени поръчки". в линк с наименование 
http://www.svishtov.bg/orders.php?act=past. се установи че Възложителят - Община Свищов е 
обявил обществена поръчка с предмет: „Доставка па хляб и хлебни изделия за нуждите на 
специализираните ипституции, социалните услуги в общността и детските заведения на 
територията на Община Свищов" със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: 
..Доставка на хлебни изделия за нуждите на снециализираните институции и социалните услуги 
в общността на територията на Община Свищов": Обособена нозпцня №2: ..Доставка на хляб 
за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията 
на Община Свищов": Обособена позиция №3: ..Доставка на х.ляб за нуждите на детските 
заведения на територията на Община Свищов" с уникален номер в АОП 00753-2014-0009. 

В сайта на АОП под посоченият уникален номер се установи, че е изпратена информация за 
сключен договор на дата 18.08.2014 г. с ЕТ ..НИК-96-Николай Робов" за обособена позиция №1. 
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П\бликувана е и информация за изпълнението на договор на дата 31.08.2015 г. Хранителните 
прод\ктп, с които участникът може да покрие част от изискването на обществената поръчка са: 
геврек, лпиишка. кифла с шоколад, козунак, баница със сирене, вита баница, кифла със сирене, 
кифла с мармалад, кифла козуначна, сиренка. коз\начно руло. 

9.2.22. Посочен Възложител: Държавна психиатрична болница гр. Бяла: www.dpb-bvala.org. 
Участникът е посочил, че на този сайт може да бъде намерена информация за периода 
01.01.2014 - 31.12.2014 за хляб и .хлебни изделия, на стойност 1000.00 лв. без ДДС подробно 
описани в колона с наименование ..Кратко оиисание на извършените доставки с посочване на 
конкретните артикули". На посоченият сайт. в секция ..Обществени поръчки" в подсекция 
..Инф. Общ. пор. (преди 01.10.2014 г.) и ..Архив" не се намери информация относно изпълнени 
доставки на .хляб и хлебни изделия за периода 01.01.2014-31.12.2014 г. за стойността от 1000.00 
лв. без ДДС. В секция ..Процедури за възлагане" е публикувана информация за сключен договор 
с ..НИК 96-Николай Робов". но на дата 19.03.2015 г. т.е. извън срока 01.01.2014 - 31.12.2014. 

- Посочен Възложител: Дърлсавна психиатрична болница гр. Бяла: www.dpb-bvala.org. 
Участникът е посочил, че на този сайт може да бъде намерена информация за периода 
01.01.2015 - 29.06.2015 за хляб и хлебни изделия, на стойност 5292,00 лв. без ДДС подробно 
описани в колона с наименование „Кратко описание на извършените доставки с посочване на 
конкретните артикули". На посоченият сайт. в секция ..Процедури за възлагане" е публикувана 
информация за сключен договор с ..НИК 96-Николай Робов" по позиция № 1 - Хляб и хлебни 
изделия", но на дата 19.03.2015 г. Публикувана е информация за извършени плащания по 
договора като последното е публикувано на дата 06.11.2015 г. Комисията извърши проверка на 
хлебните изделия, които са в предмета на договор с Държавна психиатрична болница гр. Бяла. и 
установи, че само част от тях отговарят на изискуемите хлебните изделия предмет на поръчката: 
„Доставка на хранителни продукти за структури, разположени на територията на Община 
Велико Търново, но обособени иозицпи". с уникален номер 00073-2015-0010. Това са - хляб 
..Добруджа", хляб ..Типов". Кифла с мармалад: Милинка: Баничка със сирене: Козуначна кифла. 

Съгласно Раздел III.2.3. ..Технически възможности", „Изисквано минимално/ни ниво/а" е 
посочено, че: „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 

С продуктите посочени по горе участникът покрива част от минимално изискуемото 
изискване за доказване на извършена доставка на минимум половината от артикулите, 
включени в обхвата на позицията. 

9.2.23. Посочен Възложител: СОУ ..Максим Райкович" гр. Дряново, ул. ..В.Левски" №16: 
www.drvanovo.bg. Участникът е посочил, че на този сайт молсе да бъде намерена информация за 
периода 01.01.2014 - 31.12.2014 за хлебни изделия, на стойност 8095.00 лв. без ДДС подробно 
описани в колона с наименование ..Кратко оиисание на извършените доставки с посочване на 
конкретните артикули". На посоченият сайт. в секция ..Профил на купувача" и подсекция 
..Профил на купувача" не се установи публикувана информация за извършени доставки на 
хлебни изделия в посоченият от участникът период и стойност. 

9.2.24. Посочен Възлолштел: ОУ ..Бачо Киро" гр. В. Търново, ул. ..Ф.Тотю" №20: 
www.soubachokiro.com. Участникът е посочил, че на този сайт мол<е да бъде намерена 
информация за периода 01.01.2014 - 31.12.2014 за хляб и хлебни изделия, на стойност 18618.00 
лв. без ДДС подробно оиисани в колона с наименование ..Кратко описание на извършените 
доставки с посочване на конкретните артикули". Комисията установи, че посоченият от 
участника сайт - www.soubachokiro.com всъщност е на СОУ ..Бачо Киро" гр. Летница, а не 
както е посочено в списъка - ОУ ..Бачо Киро" гр. В. Търново. 

9.2.25. Посочен Възлол^сител: ПУ ..Св. Т. Търновски" гр. В. Търново; www.veliko-tarnovo. 
Участникът е посочил, че на този сайт може да бъде намерена информация за периода 
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01.01.2015 - 29.06.2015 за хлебни изделия, на стойност 1150.00 лв. без ДДС подробно описани 
в колона с наименование ..Кратко описание на извършените доставки с посочване на 
конкретните артикули". На посоченият сайт. в секция ..Профил на купувача" не се установи 
публикувана информация за хлебни изделия. В секция ..Профил на купувача" на посоченият 
сайт е публикувана информация единствено и само на обществените поръчки по които кметът 
на Община Велико Търново е Възложител. 

9.2.26. Посочен Възложител: СОУ ..Максим Райкович" гр. Дряново, ул. ..В.Левски" №16: 
www.drvanovo.bg. Участникът е посочил, че на този сайт може да бъде намерена информация за 
периода 01.01.2015 - 29.06.2015 за хлебни изделия, на стойност 9665.00 лв. без ДДС подробно 
описани в колона с наименование ..Кратко описание на извършените доставки с посочване на 
конкретните артикули". На посоченият сайт. в секция ..Профил на купувача" и подсекции 
..Профил на купувача до 30.09.2014 г." и ..Профил на купувача след 30.09.2014 г." не се 
установи публикувана информация за извършени доставки на хлебни изделия в посоченият от 
участникът период и стойност. 

9.2.27. Посочен Възложител: ОУ ..Бачо Киро" гр. В. Търново, ул. ..Ф.Тотю" №20: 
www.soubachokiro.com. Участникът е посочил, че на този сайт може да бъде намерена 
информация за периода 01.01.2015 - 29.06.2015 за хлебни изделия, на стойност 5336.00 лв. без 
ДДС подробно описани в колона с наименование ..Кратко описание на извършените доставки с 
посочване на конкретните артикули". Комисията установи, че посоченият от участника сайт -
www.soubachokiro.com всъщност е на СОУ ..Бачо Киро" гр. Летница, а не както е посочено в 
списъка - ОУ ..Бачо Киро" гр. В. Търново. 

9.2.28. Посочен Възложител: Държавна психиатрична болница с. Ц. Кория ; www.dpb-
byala.org. Участникът е посочил, че на този сайт може да бъде намерена информация за периода 
01.01.2015 - 29.06.2015 за хляб и хлебни изделия, на стойност 10565.00 лв. без ДДС подробно 
описани в колона с наименование ..Кратко описание на извършените доставки с посочване на 
конкретните артикули". На посоченият сайт. в секция ..Процедури за възлагане" е публикувана 
информация за сключен договор с ..НИК 96-Николай Робов" по позиция № 1 - Хляб и хлебни 
изделия" на дата 19.03.2015 г. Публикувана е и информация за извършени плащания по 
договора като последното е от дата 06.11.2015 г. Комисията извърши проверка на хлебните 
изделия, които са в предмета на договор с Държавна психиатрична болница гр. Бяла. и 
установи, че същите отговарят на изискуемите в обособена позиция №1 от: „Доставка на 
хранителни продукти за структури, разположени па територията на Община Велико 
Търново, но обособени нозиции". с уникален номер 00073-2015-0010. Това са - хляб 
..Добруджа", хляб ..Типов". Кифла с мармалад: Милинка: Баничка със сирене: Козуначна кифла. 
Комисията установи, че посочения сайт е на Държавна психиатрична болница град Бяла. 

Съгласно Раздел 111.2.3. ..Технически възможности". ..Изисквано минимално/ни ниво/а" е 
посочено, че: ..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 

С продуктите посочени по горе участникът покрива част минимално изискуемото изискване 
за доказване на извършена доставка на минимум половината от артикулите, включени в 
обхвата на позицията. 

9.2.29. Посочен Възложител: община Велико Търново. ЦСУ ЗЖ-Дебелец. гр. Дебелец: 
www.veliko-tarnovo. Участникът е посочил, че на този сайт може да бъде намерена информация 
за периода 30.06.2012 - 31.12.2012 за хляб и хлебни изделия, на стойност 711.00 лв. без ДДС 
подробно описани в колона с наименование ..Кратко оиисание на извършените доставки с 
посочване на конкретните артикули". На посоченият сайт. в секция ..Профил на купувача" не се 
установи публикувана информация за доставка на хляб и хлебни изделия в ЦСУ ЗЖ-Дебелец. 
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гр. Дебелец. В секция ..Профил на купувача" на посоченият сайт е публикувана информация 
единствено и само на обгцествените поръчки по които к.метът на Община Велико Търново е 
Възложител. 

- Посочен Възложител: община Велико Търново. ЦСУ ЗЖ-Дебелец. гр. Дебелец: 
www.veliko-tarnovo. Участникът е посочил, че на този сайт може да бъде намерена информация 
за периода 01.01.2013 - 31.12.2013 за хляб и хлебни изделия, на стойност 1565.00 лв. без ДДС 
подробно описани в колона с наименование ..Кратко описание на извършените доставки с 
посочване на конкретните артикули". Па посоченият сайт. в секция ..Профил на купувача" не се 
установи публикувана инфор.мация за доставка на хляб и хлебни изделия в ЦСУ ЗЖ-Дебелец. 
гр. Дебелец. В секция ..Профил на купувача" на посоченият сайт е публикувана информация 
единствено и само на обществените поръчки по които кметът на Община Велико Търново е 
Възложител. 

- Посочен Възложител: община Велико Търново. ЦСУ ЗЖ-Дебелец. гр. Дебелец: 
www.veliko-tarnovo. Участникът е посочил, че на този сайт може да бъде намерена информация 
за периода 01.01.2014 - 31.12.2014 за хляб и хлебни изделия, на стойност 1554,00 лв. без ДДС 
подробно описани в колона с наи.менование ..Кратко описание на извършените доставки с 
посочване на конкретните артикули". Па посоченият сайт. в секция ..Профил на купувача" не се 
установи публикувана информация за доставка на хляб и хлебни изделия в ЦСУ ЗЖ-Дебелец. 
гр. Дебелец. В секция ..Профил на купувача" на посоченият сайт е публикувана информация 
единствено и само на обществените поръчки по които кметът на Община Велико Търново е 
Възложител. 

- Посочен Възложител: община Велико Търново. ЦСУ ЗЖ-Дебелец. гр. Дебелец: 
www.veliko-tamovo. Участникът е посочил, че на този сайт мол^е да бъде намерена информация 
за периода 01.01.2015 - 29.06.2015 за хляб и хлебни изделия, на стойност 789.00 лв. без ДДС 
подробно описани в колона с наименование ..Кратко описание на извършените доставки с 
посочване на конкретните артикули". Па посоченият сайт. в секция ..Профил на купувача" не се 
установи публикувана информация за доставка на хляб и хлебни изделия в ЦСУ ЗЖ-Дебелец. 
гр. Дебелец. В секция ..Профил на купувача" на посоченият сайт е публикувана ршформация 
единствено и само на обществените поръчки по които кметът на Община Велико Търново е 
Възложител. 

9.2.30. Посочен Възлолштел: община Велико Търново. ЦСУ ЗЖ-Дебелец-с. Ц. Кория: 
www.veliko-tamovo. Участникът е посочил, че на този сайт мол<е да бъде на.мерена информация 
за периода 30.06.2012 - 31.12.2012 за хляб и хлебни изделия, на стойност 1582.00 лв. без ДДС 
подробно описани в колона с наименование ..Кратко описание на извършените доставки с 
посочване на конкретните артикули". Па посоченият сайт. в секция ..Профил на купувача" не се 
установи публикувана информация за доставка на хляб и хлебни изделия в ЦСУ ЗЖ с. Ц. Кория, 
гр. Дебелец. В секция ..Профил на купувача" на посоченият сайт е публикувана информация 
единствено и само на обществените поръчки по които кметът на Община Велико Търново е 
Възлол<сител. 

- Посочен Възлолштел: община Велико Търново. ЦСУ ЗЖ-Дебелец-с. Ц. Кория: www.veliko-
tarnovo. Участникът е посочил, че на този сайт мол<е да бъде намерена информация за периода 
01.01.2013 - 31.12.2013 за хляб и хлебни изделия, на стойност 2610.00 лв. без ДДС подробно 
описани в колона с наименование ..Кратко описание на извършените доставки с посочване на 
конкретните артикули". На посоченият сайт. в секция ..Профил на купувача" пе се установи 
публикувана информация за доставка на хляб и хлебни изделия в ЦСУ ЗЖ с. Ц. Кория. гр. 
Дебелец. В секция ..Профил на купувача" на посоченият сайт е публикувана инфорлгация 
единствено и само на обществените поръчки по които кметът на Община Велико Търново е 
Възложител. 

- Посочен Възлол<ител: община Велико Търново. ЦСУ ЗЖ-Дебелец-с. Ц. Кория: www.veliko-
tamovo. Участникът е посочил, че на този сайт молсе да бъде намерена информация за периода 
01.01.2014 - 31.12.2014 за хляб и хлебни изделия, на стойност 1935.00 лв. без ДДС подробно 
описани в колона с наименование ..Кратко описание на извършените доставки е посочване на 
конкретните артикули". На посоченият сайт. в секция ..Профил на купувача" не се установи 
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п\бликувана информация за доставка на хляб и хлебни изделия в ЦСУ ЗЖ с. Ц. Кория. ip. 
Дебелец. В секция ..Профил на купувача" на посоченият сайт е публикувана информация 
единствено и само на обществените поръчки по които кметът на Община Велико Търново е 
Възложител. 

- Посочен Възложител: община Велико Търново. ЦСУ ЗЖ-Дебелец-с. Ц. Кория: www.\ 'eliko-
tarnovo. Участникът е посочил, че на този сайт може да бъде намерена информация за периода 
01.01.2015 - 30.06.2015 за .хляб и хлебни изделия, на стойност 904.00 лв. без ДДС подробно 
описани в колона с наименование ..Кратко описание на извършените доставки с посочване на 
конкретните артикули". На посоченият сайт. в секция ..Профил на купувача" не се установи 
публикувана информация за доставка на хляб и хлебни изделия в ЦСУ ЗЖ с. Ц. Кория. гр. 
Дебелец. В секция ..Профил на купувача" на посоченият сайт е публикувана информация 
единствено и само на обществените поръчки по които кметът на Община Велико Търново е 
Възложител. 

9.2.31. Посочен Възложител: Община Свищов, ул. ..Ц .Церковски" №2: www.svishtov.bH. 
Участникът е посочил, че на този сайт може да бъде намерена информация за периода 
01.01.2015 - 29.06.2015 за хляб и хлебни изделия, на стойност 3860.00 лв. подробно описани в 
колона с наименование ..Кратко описание на извършените доставки с посочване на конкретните 
артикули". На посоченият сайт. секция ..Профил на купувача (обществени поръчки) до 
01.10.2014 г. ..Архив обществени поръчки". в линк с наименование 
http://www.svishtov.bg/orders.php?act=past, се установи че Възложителят - Община Свищов е 
обявил обществена поръчка с предмет: „Доставка на хляб н хлебни изделия за нуждите на 
специализираните институции, социалните услуги в общността и детските заведения на 
територията на Община Свищов" със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: 
..Доставка на хлебни изделия за нуждите па специализираните институции и социалните услуги 
в общността на територията на Община Свищов"; Обособена позиция №2: ..Доставка на хляб 
за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията 
на Община Свищов"; Обособена позиция №3: ..Доставка на хляб за нуждите на детските 
заведения на територията на Община Свищов" с уникален номер в АОП 00753-2014-0009. 

В сайта на АОП под посоченият уникален номер се установи, че е изпратена информация за 
сключен договор на дата 18.08.2014 г. с ЕТ ..НИК-96-Николай Робов" за обособена позиция №1. 
Публикувана е и информация за изпълнението на договор на дата 31.08.2015 г. Хранителните 
продукти с които участникът покрива част от минималното изискването на обществената 
поръчка са: геврек, милинка, поничка, кифла с шоколад, козунак, баница със сирене, вита 
баница, кифла със сирене, кифла с мармалад, кифла козуначна, сиренка, козуначно руло. 

Съгласно Раздел III.2.3. „Технически възможности". ..Изисквано минимално/ни ниво/а" е 
посочено, че: „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 

С изброените по горе продуктите участникът покрива минимално изискване за доказване на 
извършена доставка на минимум половината от артикулите, включени в обхвата на позицията. 

10. Отговор с вх. № 5300-6654/09.11.2015 г. от участника Консорциум „Национална 
търговска корпорация", със съдружници ЕТ "ТЕОДОРО БАБАРОВ - КЛИО КОМЕРС" с 
ЕИК: 826020530 и "ХЛЕБОЗАВОД ВЕЛИКО ТЪРНОВО" АД с ЕИК: 201852905.C адрес за 
кореснондепция: гр. Велико Търново, м. Дълга лъка, тел.: 062/620 192. 062/623 956, е-
maihspehlivanovfo'tarnovobakery.eu, за обособена позиция №1, съдърл<а: 
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10.1. Административни сведения - представяне на участника, съгласно чл.56. ал.1. т.1 от 
ЗОП - Образец №3 с попълнена информация, че участникът не е регистриран по ЗДДС -
оригинал. 

10.2. Декларация по чл.47. ал.9 от ЗОП обр. №7 подписана от Александър Георгиевич 
Шеврикуко. в качеството си на изп. директор на ..Хлебозавод Велико Търново" АД - оригинал. 

10.3. Декларация по чл.47. ал.9 от ЗОП обр. №7 подписана от Теодоро Владиславов 
Бабаров. в качеството си на управител на ЕТ ..Теодоро Бабаров-Клио Комерс" - оригинал. 

10.4. Удостоверение за регистрация на обект за производство на храни №7132/10.05.2014 
г. издадено на фирма ..Хлебозавод Велико Търново" АД. като обект за производство на 
следните групи храни - група ..е" - ..зърнени храни и храни на зърнена основа", заедно с 
приложен Списък на групите храни-заверено коипе. 

10.5. 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, груна 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, заедно с прилол^сен Списък на групите храни-заверено копие. 

10.6. Протокол от 01.06.2015 г. между Александър Шеврикуко - изи. директор на 
..Хлебозавод Велико Търново" АД и Теодоро Бабаров - управител на ЕТ ..Теодоро Бабаров -
Клио Комерс" с дневен ред: Вземане на решение за участие в процедура по реда на ЗОП и 
разпределяне на правата и задълженията на всеки от партньорите относно участието в 
процедурата - заверено копие. 

10.7. Списък на доставките, които са еднакви или сходни е 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) - оригинал. 

10.8. Референция издадено от ABC ЕООД гр. Шумен - заверено копие. 

Комисията установи, че са налице правни основания за отстраняване на участника от 
последващо участие по .мотиви, подробно изложени по- долу. 

В протокол от дата 02.11.2015г. на комисията са иосочени обстоятелствено пропуски и 
несъответствия. В т. 38.5 на протокола от дата 02.11.2015г. се изисква: 

„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 но ЗОП. когато за това е взето решение (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 ириложените 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 
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територията на Община Велико Търново, по обособена позиция №1 ..Хляб и хлебни изделия за 
мероприятията към ЦСУ. Хляб и хлебни изделия за дирекция ОМДС". 

Участникът асОва ди представи протока:!, анекс, при.юлсеиие и.т dojib.nnime.nio 
споразу.мате къ.м Договора за учредяване па копсорциу.м ., Hainiomi.ma търговска корпорация", 
който да отразява съгласие за участие в обществена поръчка с пред.мет ..Доставка на 
храиите.пт продукти за структури, разпо.ю.жени на територията ни OOUJUHU BCIUKO 
Търново, по обособени позиция At'1 ..Х.шб и x.ieomi изделия за .мероприятията къ.м ЦСУ. Х.чяб и 
x.ieoHU изде.тя за дирекция ОМДС" и в който ди са ризпредсчени привани/ и зидъ.иженияти 
относно участието па Консорциу.)и1 в тази поръчки " 

В т. 38.3 на протокола от дата 02.11.2015г. комисията констатира линса на регистрация за 
следните храни: х.1яб, козунак, козуначено руло; иитка хамбургер, закуски, галета, пнца, 
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 
изискване за регистрация на обекта за производство/ търговия с храни за всички храни в 
обхвата на позицията. 

Комисията е указала, че 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. Съг.тасно 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 по чл. 49 изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, 
който ще изпълни съответната дейност.» Предвид гореизложените обстоятелства в 
зависимост от разпределение на дейностите между партньорите в обединението, 
участникът съгласно чл. 25, ал.8 от ЗОП трябва да удостовери, ргзискващата се за всеки 
един регистрация по ЗХ. 

С изисканите документи по протокол № 2 от работата на комисията участникът представя 
протокол от дата 01.06.2015г. за постигнато съгласие .между иартнъорите в обединението, за 
разпределение между тях на задълженията по изпълнението. Представения протокол 
разпределя между партньорите доставката на видовете хранителни продукти, като всеки се 
задължава да доставя конкретно определени хранителни продукти. Комисията направи 
проверка на така направеното разпределение с оглед 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 >частниците в обединението. В случаите по чл. 49 
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шпскването т регистрация се доказва от участника в ооединенцето, конто ще изпълни 
съответната дейност.» 

Видно от текста на цитираната разпоредба - обединение, което не е юридическо лице. може да 
докаже съответствието си с критерии за подбор само чрез един от членовете си. Във второто 
изречение законът прави изключение от това правило и регламентира, че изискването за 
регистрация по чл. 49 се поставя не спрямо един от участниците в обединението, а спрямо 
всички участници, конто ще изпълняват съответната дейност. 

Съгласно направеното разпределение в изпълнението в протокол от дата 01.06.2015г.. 
..Хлебозавод Велико Търново" АД. ще доставя ..Кори за баница 0,500 кг." Съгласно 
представено удостоверение за регистрация № 7132/10.05.2014г. липсва регистрация за кори. В 
този смисъл, участника в обединението, който е определен да извършва тази дейност не доказва 
изиск\'емата регистрация. 

Съгласно направеното разпределение в изпълнението в протокол от дата 01.06.2015г., 
..Хлебозавод Велико Търново" АД. ще доставя ..Домашна юфка 0,200 кг" Съгласно 
представено удостоверение за регистрация № 7132/10.05.2014г. липсва регистрация за кори. 

В този c^иIcъл. ..Хлебозавод Велико Търново" АД като партньор в обединението, който е 
определен да извършва тази дейност не доказва изискуемата съгласно действащото 
законодателство регистрация. 

Съгласно направеното разпределение в изпълнението ЕТ ..Теодоро Бабаров- Клио комерс" ще 
участва в изпълнението като доставя множество хранителни продукти, в това число и: 
- „Галета 0,500 кг"; 
- „Тесто 1 кг", 
- „Пнца 0,100кг"; 
- „Сухар ишеничен, разфасовки от 0, 500 кт"; 
- „Готово тесто 1 кг." 

Участникът за ЕТ ..Теодоро Бабаров- Клио комерс" представя: 

-Удостоверение № 7303/15.07.2014г. за обект със странична, локална и ограничена дейност, с 
преобладаваща търговия на дребно с храни от животински и неживотински произход 
- Удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро с храни № 032/13.03.2015г. 

Съгласно представените две удостоверения ЕТ ..Теодоро Бабаров- Клио комерс" няма 
регистрация за 
- „Галета 0,500 кг"; 
- „Тесто 1 кг", 
- „Пнца 0,100кг"; 
- „Сухар пшеничен, разфасовки от 0, 500 кг"; 
- „Готово тесто 1 кг." 

В този смисъл. ЕТ ..Теодоро Бабаров- Клио комерс" като партньор в обединението, който е 
определен да извършва тази дейност не доказва изискуемата съгласно действащото 
законодателство регистрация 
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Съгласно Технически спецификации от документацията за участие се ггщсква ..при 
изпълнението на обществената поръчка да се съблюдава действащото законодателство в 
страната, всички нормативни документи, касаещи предмета на поръчката, правилници 
нормативи и стандарти в областта на предмета на поръчката.". Комисията е изискала в 
зависимост от разпределение на дейностите между партньорите в обединението, 
участникът съгласно чл. 25, ал.8 от ЗОП да удостовери, изискващата се за всекн един 
регистрация по ЗХ. Разпределението на дейностите е показано в представен от участника 
протокол, подписан между партньорите в обединението. Императивното изискване на чл. 25. 
ал.8 от ЗОП определя, че всяко лице. включено в обединението, което ще извършва дейност, за 
която е необходима регистрация по чл. 12 от ЗХ следва да представи удостоверение за 
регистрация, обхващащо групите храни, съобразно разпределението на участието. Участникът 
не е отговорил на това законово изискване. 

Съобразно чл. 49 от ЗОП възложителят може да изисква от всеки участник да докаже 
регистрацията си в професионален или търговски регистър в държавата, в която е установен или 
да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от 
компетентните органи съгласно съответния национален закон, когато наличието на 
регистрацията е определено със закон като условие за осъществяване на предмета на 
обществената поръчка. В конкретния случай предмет на поръчката е доставка на хранителни 
продукти, като в случая наличието на регистрация по чл. 12 от Закона за храните е необходимо 
условие за осъществяването му. Същата е изискана съгласно III.2.1 от обявлението в част 
«Лично състояние на икономическите оператори. включите;шо изисквания във връзка с 
вписването в професионални ши търговски регистри.», като доказателство за упражняване на 
професионална дейност по чл. 49. ал.1 и 2 от ЗОП. 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." 

Съгласно трайно установената съдебна практика всеки от участниците в 
обединението/консорциума трябва да отговаря на специалните изисквания за осъществяване на 
съответната дейност, свързана с обекта на поръчката, ако се ангажира с нейното изпълнение. 
Видно от представения протокол от дата 01.06.2015г. за разпределение на задълженията по 
изпълнението, всеки от партньорите в обединението ще изпълнява доставка на хранителни 
продукти, които са конкретно посочени и трябва да има изискуемите регистрации, съгласно 
действащото в страната законодателство, отнасяща се за съответните храни. При участник 
обединение, всяко лице. включено в обединението, което ще извършва дейност, за която е 
необходима регистрация но чл. 12 от ЗХ, следва да представи удостоверение за регистрация, 
обхващащо храните, съобразно разпределението на участието. 

Горните обстоятелства са основание, комисията единодушно да предложи участника за 
отстраняване от участие в процедурата за обособена позиция № 1 на правно основание чл. 69. 
ал.1. т.1 и 3 от ЗОП. 

На следващо място комисията е длъжна да протоколира и следното обстоятелство: обекти 
регистрирани по чл. 12 от Закона за храните с Удостоверение за регистрация, образец БАБХ № 
69 като ..Обект със странична, локална и ограничена дейност, с преобладаваща търговия на 
дребно с храни от животински и/или неживотински произход" се регистрират в националния 
регистър в група № 24. Същите имат регистрационен номер, в който третата и четвърта цифра 
са съответно 2 и 4. По смисъла на определенията за търговия на дребно и краен потребител, 
дадени в чл. 3. параграф 7 и чл. 3. параграф 18 от Регламент (ЕО) ) 178/2002. тези обекти 
предлагат храни на краен потребител. Позицията на БАБХ относно обекти със странична, 
локална и ограничена дейност с преобладаваща търговия на дребно с храни животински 
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п неживотински произход, е че обекти от група № 24 не могат да участват в обществена 
поръчка, тъй като клиент се явява съответния възложител/ aд^пшиcтpaтпвнa стрчктура. дом. 
ЦДГ и т.н/. който не е краен потребител. Горното принципно становище на БАБХ е изразено в 
писмо до общината. 

11. Отговор е вх. № 5300-6670/09.11.2015 г. от участника „Фаворит 98" ООД, с адрес 
за кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. Сан Стефанов 32, телефон 0898 563414, e_mail: 
scli(£t favorit98.com, за обособена позиция №1, съдържа: 

11.1. Придружително писмо с изх. N Р 84/09.11.2015 г. подписано от М. Милчева. 
11.2. Административни сведения - представяне на участника, съгласно чл.56. ал.1. т.1 от 

ЗОП - Образец №3 с попълнена в него информация за срок на валидност на офертата от 180 
календарни дни - оригинал. 

11.3. Декларация по чл.47. ал.9 от ЗОП обр. №7 подписана от Милена Иванова Милчева, 
в качеството си на управител на ..Фаворит 98"" ООД с коректно попълнена информация -

оригинал. 
11.4. 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) - оригинал. 

11.5. Приложение 1 Към издадено Удостоверение от представител на ..РКС РУСЕ" по 
прик.тючил договор с фирма ..Фаворит 98" ООД със срок три години за периода 01.02.2012 г.-

01.02.2015 г. - оригинал. 
11.6. Удостоверение за регистрация и списък на групите храни към него. заверено копие. 

Комисията установи, че участникът е представил всички необходими документи и е 
налице съответствие на участника с критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

12. Отговор с вх. № 5300-6672/10.11.2015 г. от 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(rt;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, съдържа: 

12.1. Придружително писмо от 06.11.2015 г. подписано от Станислав Николов -

управител. 
12.2. Заверено копие от Удостоверение за регистрация по ДДС на ..МИРА ФУУД" 

ЕООД. 
12.3. Удостоверение за вписване в списъка па наемателите - търговци на храни 

№0861/20.02.2015 г. в което е посочено че ..МИРА ФУУД" ЕООД ползва складово помещение 
собственост на ..ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН" ЕООД с приложен Списък на групите храни -

заверени копия. В удостоверението е посочено, че търговска дейност мож:е да се извършва със 
следните групи храни" ..а". ..б". ..в". ..г". ..д". ..е". ..ж". ..з". ..и", ..к". ..л". ..м". ..н". ..о". ..п". ..р". 
..с", ..т", ..у", и ..ф". 

Комисията установи, че участникът е представил всички необходими документи и е 
налице съответствие на участника с критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

13. Отговор с вх. № 5300-6655/09.11.2015 г. от участника „Лактима" ЕАД, с адрес за 
кореспонденция: гр. Софпя, 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@iactima.net, за обособена 
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позиция №4 - Млечни произведения за мероприятията към ЦСУ и за обектите към 
дирекция ОМДС, съдържа: 

13.1. Придружително писмо с из.х. № 3015/06.11.2015 г. подписано от Валентин 
Милушев. 

13.2. Удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро с храни 
№8499/05.11.2015 г. с което се удостоверява, че обект Склад за търговия на едро с храни от 
животински и неживотински произход на фирма ..Бизнес парк Велико Търново" ЕАД. като 
обект за търговия на дребно със следните .храни. съгл. §1. т.12 от ЗХ: групи: ..а". ..р". ..с" и ..ф". 
Приложен е Списък на групите храни - заверени копия. 

13.3. Удостоверение за вписване в списъка на наемателите - търговци на храни 
№8500/05.11.2015 г. което удостоверява, че в обект Склад за търговия с храни от животински и 
неживотински произход собственост на ..Бизнес парк Велико Търново" ЕАД се ползване от 
..Лактима" ЕАД за извършване на търговска дейност със следните групи храни: ..а". ..р". .,с". и 
..ф". Приложен е Списък на групите храни - заверени копия. 

13.4. Административни сведения - представяне на участника, съгласно чл.56. ал.1. т.1 от 
ЗОП - Образец №3 с попълнена информация, че участникът е регистриран по ЗДДС -
оригинал. 

13.5. Заверено копие от Удостоверение за регистрация по ДДС. 
13.6. 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) - оригинал. 

13.7. Удостоверение - заверено копие. 

Комисията установи, че участникът е представил всички необ.ходими документи и е 
налице съответствие на участника с критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

С писмо вх. № 5300-6550/05.11.2045 г. в Община Велико Търново е постъпило 
Уведо.мление на основание чл.69. ал.З от ЗОП от ..Лактима" ЕАД, във връзка с настъпило 
обстоятелство за което са представени: 

Удостоверение за актуално състояние с изх. № 20151028101555/28.10.2015 г. - заверено 
копие: 

- Декларация по чл.47 на Юлиян Руменов Николов - изпълнителен директор на ..Лактима" 
ЕАД - оригинал. 

Комисията установи, че участникът е представил всички необходими документи и е 
налице съответствие на участника с критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

14. Отговор с вх. № 5300-6710/10.11.2015 г. от участника „Чех" ООД, с адрес за 
кореспонденция: гр. Велико Търново - 5000, ул. „Никола Габровски" №43, телефон: 0888 
786 620, e-mail: cheh(rt vali.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", съдържа: 

14.1. Придружително писмо с изх. № 207/19.11.2015 г. подписано от Даниела Стефанова. 
14.2. Удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро с храни 

№62555/07.11.2012 г. издадено на фирма ..Че.х" ООД. като обект за търговия със следните групи 
храни - ..а". ..б". ..в". ..г". ..д". ..е". ..ж". ..з". ..и". ..к", „л", .,м". ..н". ..о". ,.п". ..р". ..с". ..т". ..у" и 
..ф". Приложен е Списък на групите храни - заверени копия. 

14.3. Удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро с храни № 
4848/16.08.2012 г. издадено на фирма ..Чех" ООД за обект за Склад за търговия на едро с храни 
като обект за търговия със следните групи храни - ..а". ..б". ..в". ..г". ..д". ..е". .."ж". ..з". ..и". ..к". 
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..л"\ ..м", ..н". .,о". ..п". ..р"". ..с". ..т". ..у" и ..ф". Приложен е Списък на гр\пите храни - заверени 
копия. 

14.4. 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) - оригинал. 

14.5. Удостоверение за извършени доставки с изх. №1587/09.1 1.2015 г. издадено от 
..Марина - 92" ЕООД - заверено копие. 

14.6. Удостоверение за извършени доставки с изх. №1588/09.1 1.2015 г. издадено от 
.-Марина - 92" ЕООД - заверено копие. 

14.7. Удостоверение за извършени доставки с изх. №1589/09.11.2015 г. издадено от 
..Марина - 92" ЕООД - заверено копие. 

14.8. Удостоверение за извършени доставки с изх. №31/09.11.2015 г. издадено от ..Чех-
Йосиф Новосад" ЕООД - заверено копие. 

14.9. Удостоверение за извършени доставки с изх. №32/09.11.2015 г. издадено от ..Чех-
Йосиф Новосад" ЕООД - заверено копие. 

Комисията установи, че участникът е представил всички необходими документи и е 
налице съответствие на участника с критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

Списък на участниците, предложени за отстраняване 
от процедурата при мотиви, отразени в протоколите от работата на комисията; 

- Оферта с вх. № 5300-3974/29.06.2015г. от 10:43 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(ffi;raail.bg. ЕИК: 104055828. за обособена 
позиция №10 - ..Домати цели. белени - кутия 0.800 кг" Мотиви за отстраняване, съгласно 
посочените в настоящия протокол. 

- Оферта с вх. № 5300-3975/29.06.2015г. от 10:44 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 №11- ..Домати цели небелени/ 0.680 кг" Мотиви за отстраняване, съгласно посочените 
в настоящия протокол. 

- 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(g:mail.bg. ЕИК:104055828. за обособена 
позиция №13 -..Лютеница по браншови стандарт - 1 кг." Мотиви за отстраняване, съгласно 
посочените в настоящия протокол. 

- 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: stil90@mail.bg, ЕИК;104055828. за обособена 
позрщия №16 -„Кисели краставички 0,680 кг." Мотиви за отстраняване, съгласно посочените в 
настоящия протокол. 

- Оферта с вх. № 5300-3978/29.06.2015г. от 10:47 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 
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позиция №17 -..Гъби стерилизирани 0.650 кг." Мотиви за отстраняване, съгласно посочените в 
настоящия протокол. 

- Оферта с вх. № 5300-3979/29.06.2015г. от 10:48 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 №18 -..Листа кисело зеле 1.600 кг." Мотиви за отстраняване, съгласно посочените в 
настоящия протокол. 

- Оферта с вх. № 5300-3980/29.06.2015г. от 10:49 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 №33 -..Конфитюр /ягода/ - 1 кг - със съдържание на плод 60 %. да отговаря на 
Наредбата за изискванията към плодовите конфитюри. л<елета. мармалади, приета с ПМС № 45 
от 21.02.2003Г." Мотиви за отстраняване, съгласно посочените в настоящия протокол. 

- 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: stil90@mail.bg. ЕИК: 104055828. за обособена 
позиция №53 -..Турщия мегиана 1,600 кг." Мотиви за отстраняване, съгласно посочените в 
настоящия протокол. 

- Оферта с вх. № 5300-3982/29.06.2015г. от 10:51 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 №55 -..Кисело зеле 1.680 кг." Мотиви за отстраняване, съгласно посочените в 
настоящия протокол. 

- Оферта с вх. № 5300-3983/29.06.2015г. от 10:52 ч. на участника ..Стил 90" ООД. с 
адрес за кореснондепция: 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 №59 -..Консерва гювеч 0,680 кг." Мотиви за отстраняване, съгласно посочените в 
настоящия протокол. 

- 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@mail.bg. ЕИК:104055828. за обособена 
позиция № 61 -..Консерва зелен фасул 0.680 кг." Мотиви за отстраняване, съгласно посочените 
в настоящия протокол. 

- Оферта с вх. № 5300-3985/29.06.2015г. от 10:55 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 №63 -„Печена капия 0.680 кг. буркан" Мотиви за отстраняване, съгласно посочените в 
настоящия протокол. 

- 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@mail.bg. ЕИК: 104055828. за обособена 
позиция №64 -„Консерва паприкаш 0.680 кг." Мотиви за отстраняване, съгласно посочените в 
настоящия протокол. 
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- 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. ..Макси.м 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" Мотиви за отстраняване, съгласно посочените в 
настоящия протокол. 

- Оферта с вх. № 5300-3988/29.06.2015г. от 10:58 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 №70 -..Доматено пюре 0.500. стъкло" Мотиви за отстраняване, съгласно посочените в 
настоящия протокол. 

- Оферта с вх. № 5300-3989/29.06.2015г. от 10:59 ч. на участника ..Стил 90" ООД. е 
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 №71 -..Консерва грах -кутия 0.800" Мотиви за отстраняване, съгласно посочените в 
настоящия протокол. 

- Оферта с вх. № 5300-3990/29.06.2015г. от 11:00 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 №72 -..Домати белени консерва 0.800 кг" Мотиви за отстраняване, съгласно 
посочените в настоящия протокол. 

- Оферта с вх. № 5300-3991/29.06.2015г. от 11:01 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 №75 -..Консерва зелен боб 0,680" Мотиви за отстраняване, съгласно посочените в 
настоящия протокол. 

- Оферта с вх. № 5300-3992/29.06.2015г. от 11:02 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 №76 -..Конфитюр 0.800 кг-ягода" Мотиви за отстраняване, съгласно посочените в 
настоящия протокол. 

- 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@mail.bg. ЕИК:104055828. за обособена 
позрщия №77-..Конфитюр 0.800 кг-горски плод" Мотиви за отстраняване, съгласно посочените 
в настоящия протокол. 

- Оферта с вх. № 5300-3995/29.0б.2015г. от 11:04 ч. на участника „Стил 90" ООД. е 
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 №78 -..Конфитюр 0.800 кг-кайсия" Мотиви за отстраняване, съгласно посочените в 
настоящия протокол. 

- 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 
позрщия №79 -..Консерва грах 0.800 кг" Мотиви за отстраняване, съгласно посочените в 
настоящия протокол. 
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-Оферта с вх. № 5300-3997/29.06.2015г. от 11:06 ч. на участника ..Стил 90" ООД. с адрес 
за кореспонденция: гр. Лясковец-5140. ул. ..Макси.м 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 
№81 -..Лютеница 0.400 кг.. БДС" Мотиви за отстраняване, съгласно посочените в настоящия 
протокол. 

-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:nove_l99lwabv.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" Мотиви за отстраняване, 
съгласно посочените в настоящия протокол. 

- Оферта с вх. № 5300-4018/29.06.2015г. от 16: 09 часа на ..Килтекс" ЕООД. с адрес за 
кореспонденция: град Севлиево 5400. ул. „Стойчо Часовннкаров". № 1. телефон 0877937272; 
факс: 0675/30113 за обособени позиции с №13, 51 Мотиви за отстраняване, съгласно 
посочените в протокол № 1 от работата на комисията. 

Оферта с вх. № 5300-4022/29.06.2015г. от 16:20 ч. на участника ..Млечна 
промишленост - Хасково" ЕООД. с адрес за кореспонденция: гр. Хасково. 6300. Северна 
индустриална зона. комплекс ..Сердика", телефон: 0899/107 931; факс: 038/622 448. e-mail: 
karagyozova_radka@abv.bg. за обособена позиция №4 - Млечни произведения за мероприятията 
към ЦСУ и за обектите към дирекция ОМДС Мотиви за отстраняване, съгласно посочените в 
настоящия протокол. 

- Оферта с вх. № 5300-4025/29.06.2015г. от 16:39 ч. на участника Консорциум 
..Национална търговска корпорация", със съдружници ЕТ "ТЕОДОРО БАБАРОВ - 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. е-
mail:spehlivanov@tamovobakery.eu. за обособена позиция №1 Мотиви за отстраняване, съгласно 
посочените в настоящия протокол. 

Комисията допуска до по нататъшно участие и разглеждане на плик № 2 на следните оферти: 

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, И. 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 

-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. ..Макси.м 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 
№9 ..Консерви, непопадащи в обхвата на доставките, които се възлагат на специализираните 
предприятия или кооперации на хора с увреждания" 
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- Оферта с вх. № 5300-3999/29.06.2015г. от 11:25 ч. на участника ..Фаворит 98" ООД. с 
адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. Сан Стефанов 32. телефон 0898 563414. 
e_mail: sch@favorit98.com. за обособена позиция №1 

- 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. e-mail:kncarov77@mail.bg. Офертата е за 
обособена позиция 5 Зеленчуци за мероприятията къ.м ЦСУ. Зеленчуци за дирекция 
ОМДС. Плодове за мероприятията към ЦСУ. Плодове за дирекция ОМДС. 

- 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. e_mail: aznik96@abv.bg. за обособена позиция № 1. 

- Оферта с вх. № 5300-4016/29.06.2015г. от 16:02 ч. на участника ..Оримекс" ООД. с 
адрес за кореспонденция: гр. Свищов-5250. ул. ..Георги Сава Раковски" №23. телефон: 0631-6-
09-62, e-mail: nove_anna@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, 

- Оферта с вх. № 5300-4018/29.06.2015г. от 16: 09 часа на „Килтекс" ЕООД. с адрес за 
кореспонденция: град Севлиево 5400. ул. „Стойчо Часовннкаров". № 1. телефон 0877937272: 
факс: 0675/30113 за обособени позиции с №№10, 11, 12, 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, 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 №10 до № 81 включително. 

- Оферта с вх. № 5300-4019/29.06.2015г. от 16:13 ч. на участника ..Бойлс фууд къмпани" 
ЕООД. с адрес за кореспонденция:гр. Севлиево, ул. ..Стойчо Часовннкаров №1. телефон. 
факс:+359675/30636. e-mail:boilsfood@abv.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" 

- 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 Часовннкаров №1. телефон -
0675/32024, 0675/34275, e-mail: era_ltd@abv.bg, за обособена позиция №5 

Оферта с вх. № 5300-4021/29.06.2015г. от 16:16 ч. на участника ..КОРЕКТ - ДЕ" 
ЕООД. с адрес за кореспонденция:гр. Севлиево - 5400. ул. ..Стойчо Часовннкаров" №1. 
телефон: 0675/33032: факс: 0675/89090:e-niail:korekt_d@abv.bg. за обособена позиция №2 -
..Риба за мероприятията към ЦСУ. Риба за дирекция ОМДС." 

- Оферта с вх. № 5300-4023/29.06.2015г. от 16:35 ч. на участника ..Че.х" ООД. с адрес за 
кореспонденция: гр. Велико Търново - 5000. ул. ..Никола Габровски" №43. телефон: 0888 
786 620, e-mail: cheh@vali.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" 

- 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. e-mail:cheh.trade@gmail.com, за 
обособена позиция №3 - „Месо е месни произведения за мероприятията към ЦСУ. Месо и 
месни произведения за обектите към дирекция ОМДС" 

- 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 Витоща. кв. Манастирски ливади, ул. Ралевица 98. ет.1. 
телефон: 02/980 22 99. факс: 02/986 22 36. ел. адрес: office@lactima.net. за обособена позиция 
№4 - Млечни произведения за мероприятията към ЦСУ и за обектите към дирекция ОМДС 
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Комисията взе единодушно решение да предложи на Кмета удължаване на срока на 
валидност на подадените оферти, за което да бъде проведена писмена кореспонденция. 

Комисията приключи работа в 15:00 часа и насрочи следващо заседание за дата: 
09.12.2015Г. 

Настоящия протокол се състави в два еднообразни екземпляра 

КОМИСИЯ в състав: 

-х---^ I 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ганчо Карабаджаков - Заместник-кмет "Култура, образование и социални 
дейности" в Община Велико Търново 

И ЧЛЕНОВЕ: 

........^2^ 
1. PJ'caHKa Александрова - Главен юрисконсулт в отдел ПО 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 
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