ПРОТОКОЛ № 2
за разглеждане и оценка на офертите за участие в публично състезание по реда на
Закона за обществените поръчки с предмет „Доставка на хранителни продукти за
нуждите на Социално предприятие за социални услуги – гр. Трявна“, открита с
Решение № 645/16.11.2016 г. на кмета на община Трявна

Днес, 16.12.2016 г., назначената със Заповед № 690 от 8.12.2016 г., на Кмета на
община Трявна комисия в състав:
Председател:
1. Вероника Славчева Димиева – Юрисконсулт при община Трявна;
Членове:
2. Мария Николаева Пенева – Заместник-кмет на община Трявна;
3. Даниела Константинова Мутова – Петкова – Гл. експерт УР;
4. Валентина Пенева Маркова – Старши счетоводител при община Трявна;
5. Ивелина Тодорова Тодорова – Специалист УРОП при община Трявна.
се събра в 15:00 часа в зала № 403, в сградата на община Трявна, ул. „Ангел Кънчев” №
21, в закрито заседание със задача да продължи своята работа по разглеждане на
представените от участниците в процедурата документи и информация, заедно с
допълнително представените документи.
От заседанието на комисията отсъства Бранимира Димитрова Терзийска –
Михайлова – Секретар на община Трявна, поради ползването на платен годишен
отпуск. В състава на комисията взима участие Даниела Константинова Мутова –
Петкова – Гл. експерт УР и резервен член, съгласно Заповед № 690/8.12.2016 г. на
Кмета на община Трявна. Резервният член подписа декларация по чл. 103, ал.2 от ЗОП
и чл.51, ал.13 от ППЗОП. Няма пречка за провеждане на заседанието.
Участник „Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД – гр. София:
Съгласно изискванията на чл. 54, ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за
обществените поръчки, с Писмо № 1500-655/9.12.2016 г. до участник „Метро Кеш енд
Кери България“ ЕООД – гр. София е изпратен Протокол № 1 / 8.12.2016 г. от дейността
на комисията. На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията е посочила на участника
възможността в срок от 5 работни дни от получаване на Протокол № 1, в съответствие с
изискванията за подбор, поставени от възложителя, да представи на комисията нов
ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена или допълнена
информация. На участника е указано, че допълнително предоставената информация
може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за
получаване на оферти за участие. Поради установени липси и непълноти в подадената
от участника оферта, чрез Протокол № 1, комисията е изискала представянето на:

♦ Документи, от които да е видно дали участникът разполага с внедрена система
за управление на безопасността на храните или система за анализ на опасностите и
критични контролни точки или процедури в съответствие с принципите на системата за
анализ на опасностите и критични контролни точки или еквивалент.
♦ Документи, от които да е видно дали участникът разполага минимум с един
обект за производство и/или търговия с хранителни продукти, съответстващи на
различните групи храни, включени в техническата спецификация на настоящата
обществена поръчка, като обектът следва да бъде регистриран съгласно изискванията
на чл. 12 от Закона за храните.
♦ ЕЕДОП, подписан от лицето, упълномощено да представлява участника в
настоящата процедура.
С Вх.№ 1500-634-001/13.12.2016 г., в законово установения срок участник
„Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД – гр. София е представил запечатан плик със
следното съдържание:
- Допълнен ЕЕДОП, подписан от лицето, упълномощено да представлява
участника в процедурата. В представеният ЕЕДОП е допълнен раздел В: Технически и
професионални способности, пункт 9), т. 1 като е посочено, че участникът разполага
със склад за търговия на едро с хранителни продукти, регистриран в БАБХ, с право да
търгува с всички групи храни. Участникът посочва, че съгласно изискванията на чл. 12
от Закона за храните, производство и търговия с храни се извършва само в обекти,
които имат: а) добри практики за производство и търговия с храни и система за анализ
на опасностите и критични контролни точки или процедури в съответствие с нейните
принципи, когато цялостното внедряване на системата е неприложимо или б) система
за управление на безопасността на храните. Участникът заявява, че валидното
удостоверение за регистрация на обект за търговия на храни е доказателство за наличие
на внедрена система за анализ на опасностите и критичните контролни точки.
След извършването на подробен преглед и анализ на първоначално и
допълнително представените от участника документи, комисията констатира, че той е
отстранил посочените в Протокол № 1/8.12.2016 г. непълноти и несъответствия в
своята оферта.
На основание гореизложеното Комисията допуска участника до етап
разглеждане на техническо предложение за изпълнение на поръчката.
Участник СД „Касий – Ангелов, Йовчев и Сие“ – гр. Плачковци:
Съгласно изискванията на чл. 54, ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за
обществените поръчки, с Писмо № 1500-654/9.12.2016 г. до участник СД „Касий –
Ангелов, Йовчев и Сие“ – гр. Плачковци е изпратен Протокол № 1 / 8.12.2016 г. от
дейността на комисията. На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията е посочила на
участника възможността в срок от 5 работни дни от получаване на Протокол № 1, в
съответствие с изискванията за подбор, поставени от възложителя, да представи на
комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена или

допълнена информация. На участника е указано, че допълнително предоставената
информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след
крайния срок за получаване на оферти за участие. Поради установени липси и
непълноти в подадената от участника оферта, чрез Протокол № 1, комисията е изискала
представянето на:
♦ ЕЕДОП, с отразена информация относно изпълнена от участника дейност с
предмет и обем идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени
през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.
♦ Документи, от които да е видно дали участникът разполага с внедрена система
за управление на безопасността на храните или система за анализ на опасностите и
критични контролни точки или процедури в съответствие с принципите на системата за
анализ на опасностите и критични контролни точки или еквивалент.
♦ ЕЕДОП, с отразена информация относно собствен, нает или ползван на друго
основание транспорт, удостоверен с разрешително за превоз на хранителни продукти,
съобразно предмета на поръчката, с който участникът разполага.
♦ ЕЕДОП, с отразена информация относно обектите за производство и/или
търговия с хранителни продукти, съответстващи на различните групи храни, включени
в техническата спецификация на настоящата обществена поръчка, отговарящи на
изискванията на чл. 12 от Закона за храните, с които участникът разполага.
С Вх.№ 1500-638-001/16.12.2016 г., в законово установения срок участник СД
„Касий – Ангелов, Йовчев и Сие“ – гр. Плачковци е представил запечатан плик със
следното съдържание:
- Допълнен ЕЕДОП, подписан от лицето, представляващо участника в
процедурата. В представеният ЕЕДОП е допълнен раздел В: Технически и
професионални способности със следното:
- В пункт 1) е вписана информация за изпълнена от участника дейност с предмет
и обем идентична с предмета на обществената поръчка, изпълнявана през 2016 г;
- В пункт 3) е вписана информация относно транспортните средства за превоз на
хранителни продукти, с които участника декларира, че ще изпълнява обществената
поръчка;
- В пункт 4) участникът декларира, че във всеки от своите обекти има внедрена
система НАССР – за контрол и управление на качеството;
- В пункт 9) участникът посочва, че разполага с 3 (три) обекта за търговия на
хранителни продукти, отговарящи на изискванията на чл. 12 от ЗХ.
- Удостоверение за въведена НАССР – система за оценка на опасностите и
контрол на критичните точки, въведен за обект на участника – магазин за хранителни
стоки в гр. Плачковци.
След извършването на подробен преглед и анализ на първоначално и
допълнително представените от участника документи, комисията констатира, че той е
отстранил посочените в Протокол № 1/8.12.2016 г. непълноти и несъответствия в
своята оферта.

На основание гореизложеното Комисията допуска участника до етап
разглеждане на техническо предложение за изпълнение на поръчката.
Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения направени
от участниците, като констатира следното:
Участник „Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД – гр. София:
Участникът е представил Техническо предложение (Образец № 4), в което е
декларирано, че ще изпълнява обществената поръчка качествено и добросъвестно, в
пълен обем на описаните дейности в техническите спецификации, хранителните
продукти ще бъдат съобразени с техническата спецификация в документацията за
участие в обществената поръчка, със Закона за храните и подзаконовите нормативни
актове, приложими за изпълнението на поръчката. Конкретните заявки за доставка на
хранителни продукти ще се изпълняват в срок от 24 часа след получаване на известие
от страна на Възложителя.
Участникът е представил техническо предложение, което отговаря на
изискванията на възложителя за изпълнение на обществената поръчка.
Участник СД „Касий – Ангелов, Йовчев и Сие“ – гр. Плачковци:
Участникът е представил Техническо предложение (Образец № 4), в което е
декларирано, че ще изпълнява обществената поръчка качествено и добросъвестно, в
пълен обем на описаните дейности в техническите спецификации, хранителните
продукти ще бъдат съобразени с техническата спецификация в документацията за
участие в обществената поръчка, със Закона за храните и подзаконовите нормативни
актове, приложими за изпълнението на поръчката. Конкретните заявки за доставка на
хранителни продукти ще се изпълняват в срок от 18 часа след получаване на известие
от страна на Възложителя.
Участникът е представил техническо предложение, което отговаря на
изискванията на възложителя за изпълнение на обществената поръчка.
Във връзка с гореизложеното, комисията
РЕШИ:
1. Допуска участник „Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД – гр. София до
етап разглеждане на „Предлагани ценови параметри“, съдържащи се в неговата оферта.
2. Допуска участник СД „Касий – Ангелов, Йовчев и Сие“ – гр. Плачковци
до етап разглеждане на „Предлагани ценови параметри“, съдържащи се в неговата
оферта.
Комисията взема решение да проведе следващото си публично заседание по
отваряне на Плик „Предлагани ценови параметри“ на 22.12.2016 г. от 10:00 часа, в зала
№ 403 в сградата на Общинска администрация – Трявна, за което заинтересованите

лица да бъдат уведомени чрез публикуване на съобщение в профила на купувача на
страницата на община Трявна www.obtryavna.org.
Комисията приключи своята работа на 16.12.2016 г. в 17:00 часа като състави
настоящия протокол в 1 (един) екземпляр.

Комисия:
Председател:
Вероника Димиева ………………..
Членове:
Мария Пенева ………………..
Даниела Мутова - Петкова………………..
Валентина Маркова ………………..
Ивелина Тодорова ………………..

Вярно с оригинала, подписан на хартия!

