
 

УТВЪРЖДАВАМ: /п/ 

 

ЕЛИ ХРИСТАКИЕВА ГРОЗЕВА  

Директор на ДГ „Осми март“ - гр. Пловдив 

 

 

ПРОТОКОЛ  

 
На дата 06.02.2020 г., от 13:00 часа в сградата на ДГ „Осми март“, гр. Пловдив, район 

„Южен”, ул. „Даме Груев“ № 1, на основание и в изпълнение на Заповед № РД-11-501/06.02.2020 

г. на Ели Христакиева Грозева - директор на ДГ „Осми март“ – гр. Пловдив, се събра комисия за 

провеждане на процедура по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП (публично състезание), за възлагане на 

обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Приготвяне и доставка на храна (кетъринг) 

по заявка и предварително зададено меню, съгласно определен рецептурник за нуждите на 

ДГ „Осми март“ - гр. Пловдив“, открита от възложителя с Решение № РД-20-91/16.01.2020 г., 

уникален номер на поръчката в РОП: 03509-2020-0001. 

 

Комисията се събра в редовен състав: 

Председател:  Дарина Шаркова – външен експерт. 

Членове:         

1. Мария Стоянова Николова – ЗАС в ДГ „Осми март“ – Пловдив. 

2. Жанет Ал.Илчева – Йотовска – домакин в ДГ „Осми март“ – Пловдив. 

 

Председателят на комисията получи представените оферти, за което се състави протокол по 

чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.  

Съгласно регистъра по чл. 48, ал. 1 от ППЗОП, до 16:00 часа на 05.02.2020 г. има постъпили 

три оферти, както следва:  

1. Оферта от „ЛФС“ ЕООД, с вх.№ 509/05.05.2020 г./10:02 часа; 

2. Оферта от КОНСОРЦИУМ КОРЕКТ КЕТЕРИНГ ДЗЗД, с вх.№ 518/05.02.2020 г./14:30 

часа. Членове: „Ник Експрес 07“ ЕООД; „Алекс Експрес 54“ ЕООД; „Невян - 80“ ЕООД; 

„Евро Кетеринг 2008“ ЕООД; „1-Експресно парти“ ЕООД; 

3. Оферта от „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД, с вх.№ 519/05.02.2020 г./15:20 часа. 

 

След получаване и запознаване със списъка с участниците (регистъра) всеки от членовете на 

комисията подписа декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, след което комисията започна своята 

работа. 

На заседанието на комисията присъстваха: 

1. Трифон Трифонов – упълномощен представител на участника „ЛФС“ ЕООД; 

2. Петко Секулов - упълномощен представител на участника „ФУУД ДЕЛИВЪРИ 

ЕКСПРЕС“ ЕООД; 

3. Милко Стефанов – управляващ КОНСОРЦИУМ КОРЕКТ КЕТЕРИНГ ДЗЗД. 

 

І. Комисията пристъпи към отваряне на получените оферти по реда на тяхното постъпване. 

Предвид предварително обявеното условие, че при разглеждане на офертите ще се прилага чл. 

181, ал. 2 от ЗОП, действията на комисията са в съответствие с разпоредбите на чл. 61, т. 1 и т. 2 

от ППЗОП. 

 

І.1. Офертата на „ЛФС“ ЕООД е представена в запечатана непрозрачна опаковка с 

ненарушена цялост, отговаряща на изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП.  



Председателят на комисията отвори офертата на „ЛФС“ ЕООД и оповести нейното 

съдържание. Констатира се, че опаковката съдържа: 

- опис на документите в офертата;  

- CD с надпис „ЕЕДОП“; 

- Техническо предложение; 

- Декларация-списък на сходни договори, за доказване на минималните изисквания; 

- Заверени копия на удостоверение за изпълнен договор – 2 броя; 

- Декларация-списък на сертификати, за доказване на минималните изисквания; 

- Заверени копия на сертификати – 5 броя; 

- Заверено копие на дневните менюта от техническите спецификации на обществената 

поръчка; 

- Заверено копие на Удостоверение за регистрация на обект за производство на храни; 

- Проекта на договор от документацията за обществената поръчка; 

- отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Предвид предварително 

обявения ред за разглеждане на офертите (чл.  181, ал. 2 от ЗОП), председателят на комисията 

отвори плика, при което се констатира, че той съдържа Ценово предложение. 

Тримата членове на комисията и управляващият КОНСОРЦИУМ КОРЕКТ КЕТЕРИНГ ДЗЗД 

подписаха ценовото и техническото предложения на участника, а упълномощеният представител 

на участника „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД отказа да упражни правото си по чл. 61, т. 2 

от ППЗОП.  

Председателят на комисията оповести предложенията на участника по показателите за 

оценка, а именно: 

- фиксирана цена за изпълнението на услугата: 3,00 лева за един храноден за едно дете; 2,50 

лева за за един обяд за един правоимащ от персонала; 

- предложено количество на порцията обяд за 1 (един) правоимащ служител: 0,250 кг 

(словом: нула килограма двеста и петдесет гр).  

 

І.2. Офертата на КОНСОРЦИУМ КОРЕКТ КЕТЕРИНГ ДЗЗД е представена в запечатана 

непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, отговаряща на изискванията на чл. 47, ал. 2 от 

ППЗОП.  
Председателят на комисията отвори офертата на КОНСОРЦИУМ КОРЕКТ КЕТЕРИНГ ДЗЗД 

и оповести нейното съдържание. Констатира се, че опаковката съдържа: 

- опис на документите в офертата;  

- CD; 

- Заверено копие на Договор за Създаване на КОНСОРЦИУМ КОРЕКТ КЕТЕРИНГ ДЗЗД; 

- Заверено копие на Удостоверение за регистрация на заведение за обществено хранене; 

- Заверено копие на сертификат; 

- ЕЕДОП на хартиен носител – 6 броя; 

- Заверени копия на договори – 4 броя; 

- Техническо предложение; 

- Ценово предложение. 

Тримата членове на комисията подписаха ценовото и техническото предложения на 

участника, а упълномощените представители на „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД и 

„ЛФС“ ЕООД отказаха да упражнят правото си по чл. 61, т. 2 от ППЗОП.  

Председателят на комисията оповести предложенията на участника по показателите за 

оценка, а именно: 

- фиксирана цена за изпълнението на услугата: 3,00 лева за един храноден за едно дете; 2,50 

лева за за един обяд за един правоимащ от персонала; 

- предложено количество на порцията обяд за 1 (един) правоимащ служител: 0,250 кг 

(словом: двеста и петдесет г).  

 



І.3. Офертата на „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД е представена в запечатана 

непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, отговаряща на изискванията на чл. 47, ал. 2 от 

ППЗОП.  

Председателят на комисията отвори офертата на „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД и 

оповести нейното съдържание. Констатира се, че опаковката съдържа: 

- списък на документите в офертата;  

- CD с надпис „ЕЕДОП“; 

- Заверено копие на Удостоверение за регистрация на обект за производство на храни; 

- Заверено копие на сертификат; 

- Заверени копия на удостоверение за изпълнен договор – 3 броя; 

- Техническо предложение; 

- Ценово предложение. 

Тримата членове на комисията и управляващият КОНСОРЦИУМ КОРЕКТ КЕТЕРИНГ ДЗЗД 

подписаха ценовото и техническото предложения на участника, а упълномощеният представител 

на участника „ЛФС“ ЕООД отказа да упражни правото си по чл. 61, т. 2 от ППЗОП.  

Председателят на комисията оповести предложенията на участника по показателите за 

оценка, а именно: 

- фиксирана цена за изпълнението на услугата: 3,00 лева за един храноден за едно дете; 2,50 

лева за за един обяд за един правоимащ от персонала; 

- предложено количество на порцията обяд за 1 (един) правоимащ служител: 0,250 кг 

(словом: нула цяло двеста и петдесет кг).  

 

С това публичната част от заседанието на комисията приключи присъстващите 

представители на участниците напуснаха сградата на ДГ „Осми март“, гр. Пловдив. 

 

ІІ. Комисията продължи своята работа в съответствие с разпоредбите на чл. 61, т. 3 от 

ППЗОП,  във връзка с чл. 181, ал. 2 от ЗОП. Констатира се следното: 

 

ІІ.1. В офертата си участникът „ЛФС“ ЕООД е представил техническо и ценово 

предложения, подписани от управителя на дружеството. Документите са изготвени в 

съответствие с образците от документацията за обществената поръчка, както и с предварително 

обявените условия на възложителя. 

В Техническото предложение е посочена контактна информация за подаване на заявки, както 

и предложение по показателя за оценка „Количество на порцията обяд за 1 (един) правоимащ 

служител“ (стойността на предложението е обявена на публичното заседание). Предложението 

на участника не надвишава предварително обявената от възложителя максимално допустима 

стойност (0,250 кг). 

 

ІІ.2. В офертата си участникът КОНСОРЦИУМ КОРЕКТ КЕТЕРИНГ ДЗЗД е представил 

техническо и ценово предложения, подписани от управляващия консорциума. Документите са 

изготвени в съответствие с образците от документацията за обществената поръчка, както и с 

предварително обявените условия на възложителя. 

В Техническото предложение е посочена контактна информация за подаване на заявки, както 

и предложение по показателя за оценка „Количество на порцията обяд за 1 (един) правоимащ 

служител“ (стойността на предложението е обявена на публичното заседание). Предложението 

на участника не надвишава предварително обявената от възложителя максимално допустима 

стойност (0,250 кг). 

 

ІІ.3. В офертата си участникът „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД е представил 

техническо и ценово предложения, подписани от управителя на дружеството. Документите са 

изготвени в съответствие с образците от документацията за обществената поръчка, както и с 

предварително обявените условия на възложителя. 



В Техническото предложение е посочена контактна информация за подаване на заявки, както 

и предложение по показателя за оценка „Количество на порцията обяд за 1 (един) правоимащ 

служител“ (стойността на предложението е обявена на публичното заседание). Предложението 

на участника не надвишава предварително обявената от възложителя максимално допустима 

стойност (0,250 кг). 

 

ІII. Предвид, че показателят за оценка „Цена“ е фиксиран (предварително определен от 

възложителя), а по отношение на показателя „Количество на порцията обяд за 1 (един) 

правоимащ служител“ не се прилага реда на чл. 72 от ЗОП, комисията пристъпи към оценяване 

на офертите. Оценяването е съгласно предварително обявения критерий за възлагане - 

„оптимално съотношение качество/цена“. 

Съгласно предварително обявеното условие, за оферта с оптимално съотношение 

качество/цена ще се счита тази, получила най-голям сбор точки (К), при максимални 100 точки, 

по следната формула: 

 

                              К-во порцияn                 

К = Цена х 50  +   x 50   

                             К-во порцияmах                                

 

където: 

Цена – платимата фиксирана цена за изпълнението на услугата: 3,00 лева за един храноден за 

едно дете; 2,50 лева за за един обяд за един правоимащ от персонала. Всяка допусната до 

оценяване оферта получава 50 точки по показателя „Цена“.  

К-во порцияn – предложеното от участника, чието предложение се оценява, Количество на 

порцията обяд за 1 (един) правоимащ служител; 

К-во порцияmах –  най-високото предложено от участник Количество на порцията обяд за 1 

(един) правоимащ служител. 

 

Предвид, че и трите представени оферти са допуснати до оценяване, получават по 50 точки 

за показателя „Цена“, а във връзка с равните им предложения по показателя „Количество на 

порцията обяд за 1 (един) правоимащ служител“ (0,250 кг), при оценката получават равен брой 

точки и по този показател – 50 точки, при което оценката на офертите е, както следва: 

 

 Офертата на „ЛФС“ ЕООД – общ сбор точки (К) – 100 (сто) точки; 

 Офертата на КОНСОРЦИУМ КОРЕКТ КЕТЕРИНГ ДЗЗД – общ сбор точки (К) – 100 (сто) 

точки; 

 Офертата на „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД – общ сбор точки (К) – 100 (сто) 

точки. 

 

Във връзка с разпоредбата на чл. 61, т. 4 и т. 7 от ППЗОП, и с оглед невъзможността 

участниците да се подредят в низходящ ред спрямо оценяването, комисията ще разгледа 

документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор, и на тримата участника. 

 

С това комисията приключи своята работа за деня. 

Председателят на комисията определи следващото заседание да се проведе на 07.02.2020, от 

12:10 часа в сградата на ДГ „Осми март“, гр. Пловдив. 

 

*** 

На дата 07.02.2020 г., от 12:10 часа, в сградата на ДГ Осми март, комисията се събра в 

редовен състав, за да продължи своята работа. 

 



IV. Комисията продължи своята работа в съответствие с разпоредбите на чл. 61, т. 4 - 7 

ППЗОП, като пристъпи към разглеждане на документите, свързани с личното състояние и 

критериите за подбор на участниците.  

 

IV.1. По отношение офертата на „ЛФС“ ЕООД се констатира следното: 

Участникът е представил всички изискуеми документи. В представения в офертата CD се 

съдържат два броя еЕЕДОП (ЕЕДОП в електронен вид) – за управителя на дружеството 

(задължено лице по чл. 40 ППЗОП) и за едноличния собственик на капитала.  

В представените еЕЕДОП участникът декларира: 

- няма да използва подизпълнител/и; 

- няма да използва капацитета на трети лица, за да изпълни критериите за подбор; 

- не са налице основанията за отстраняване от процедурата; 

В Част IV: Критерии за подбор, Раздел А „Годност“ на представения ЕЕДОП от 

управителя на дружеството, е декларирано наличието на Удостоверение за регистрация на обект 

за производство на храна, тип КУХНЯ МАЙКА - Удостоверение за производство на храни с № 

01917/13.12.2018 г., издадено от ОДБХ – Пловдив, с адрес на обекта: гр. Пловдив, бул. 

„Менделеев“ №2А. Към офертата си участникът е представил заверено копие на въпросното 

Удостоверение, с което съгласно условията на обществената поръчка се доказва съответствието с 

определения от възложителя критерий по чл. 60 от ЗОП. Видно от предоставения документ, в 

обекта се извършва дейността, предмет на обществената поръчка. 

В Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: „Технически и професионални способности“ на 

представения ЕЕДОП от управителя на дружеството, е декларирано изпълнението на две 

дейности/услуги, за които са посочени: описание на предоставената услуга, сума, начална и 

крайна дата на изпълнение, обем, получател на услугата. Услугите са, както следва: 

1.  Приготвяне и доставка на болнична храна по предварително меню за пациенти и 

персонал на УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов" за средно 600 човека на ден, за периода 27-05-2015 г. -  

31-10-2019 г. 

2. Осигуряване на столово комплексно хранене за над 4500 работници и служители на Язаки 

България ЕООД, за периода 04-10-2014 г. - 04-11-2017 г.  

Към офертата си участникът е представил Декларация-списък на сходни договори, в която са 

описани двете посочени в ЕЕДОП дейности, придружена от съответни Удостоверения за 

изпълнен договор (референции). Съгласно условията на обществената поръчка, с представените 

документи се доказва съответствието с определения от възложителя критерий за подбор по чл. 

63, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Представените Удостоверения съдържат необходимата информация за 

удостоверяване на съответствието, като в Удостоверението, издадено от УМБАЛСМ „Н.И. 

Пирогов“ ЕАД, е посочен и уникалният номер в АОП на обществената поръчка, предхождаща 

сключването на договор. Комисията извърши проверка и установи, че е налице съответствие. 

Видно от предоставените документи, участникът е в съответствие с поставения критерий. 

В Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: „Технически и професионални способности“ на 

представения ЕЕДОП от управителя на дружеството, е декларирано съответствието с поставения 

критерий за подлор по чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП, а към офертата е представена Декларация-

списък на сертификати, в която са описани 5 сертификата, придружена от заверени копия на 

посочените сертификати, включително сертификат за въведена система на управление за 

безопасност на храните съгласно стандарт БДС ЕN ISO 22000:2005, с област на приложение: 

Индустриален, болничен и парти кетъринг, ученическо и столово хранене, производство и 

доставка на храни и хранителни продукти за: търговски вериги, болнични, детски, училищни, 

социални и корпоративни столове и заведения“. Съгласно условията на обществената поръчка, с 

представените документи се доказва съответствието с определения от възложителя критерий за 

подбор. Видно от предоставените документи, участникът е в съответствие с поставения 

критерий. 

След като разгледа представените ЕЕДОП и допълнителни документи от участника, 

комисията единодушно приема, че за участника „ЛФС“ ЕООД не са налице основанията за 



отстраняване от процедурата, като същият е в съответствие с поставените критерии за 

подбор. 

 

С това комисията приключи своята работа за деня. 

Председателят на комисията определи следващото заседание да се проведе на 10.02.2020, от 

12:10 часа в сградата на ДГ „Осми март“, гр. Пловдив. 

 

*** 

На дата 10.02.2020 г., от 12:10 часа, в сградата на ДГ Осми март, комисията се събра в 

редовен състав, за да продължи своята работа. 

 

IV.2. По отношение офертата на КОНСОРЦИУМ КОРЕКТ КЕТЕРИНГ ДЗЗД се 

констатира следното: 

В офертата не са представени всички изискуеми документи, а именно: 

- в офертата не се съдържа ЕЕДОП, представен в съответствие с изискванията на чл. 67, 

ал. 4 от ЗОП (ЕЕДОП в електронен вид); 

- в офертата не е представена информация за дейностите, които ще изпълнява всеки член 

на обединението във връзка с обществената поръчка; 

- доколкото представеното в офертата заверено копие на Договор за Създаване на 

КОНСОРЦИУМ КОРЕКТ КЕТЕРИНГ ДЗЗД е копирано по начин, непозволяващ да се 

достъпи цялото му съдържание, комисията приема, че в офертата липсва пълна 

информация и за правата и задълженията на участниците в обединението и 

разпределението на отговорността между членовете на обединението. 

На следващо място, предвид разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от ЗОП относно задължителното 

представяне на ЕЕДОП в електронен вид, комисията няма правно основание да разгледа 

представените в офертата 6 броя ЕЕДОП на хартиен носител. 

Предвед описаните липсващи документи в офертата на участника, на този етап комисията не 

може да обоснове извод относно съответствието на КОНСОРЦИУМ КОРЕКТ КЕТЕРИНГ ДЗЗД 

с поставените критерии за подбор, както и че за участника не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата. 

 

Следва да се отбележи, че в офертата на КОНСОРЦИУМ КОРЕКТ КЕТЕРИНГ ДЗЗД са 

представени следните документи: 

- заверено копие на Удостоверение № 15448/18.12.2015 г., за регистрация на заведение за 

обществено хранене – Ресторант с кетъринг, издадено от ОДБХ – Пловдив, с адрес на 

обекта: гр. Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ № 59; 

- заверено копие на сертификат за въведена система на управление за безопасността на 

храните съгласно стандарт БДС ЕN ISO 22000:2005, с област на приложение: 

Обществено хранене – кетъринг, столово хранене, диетично и диабетично хранене. 

Описаните документи са издадени на името на „1-Експресно парти“ ЕООД – член  

(съдружник) на консорциума. 

Представени са също така и заверени копия на три договора за услугата кетъринг и един 

договор за доставка на готова храна, сключени през 2018 г., като изпълнител на всички е 

КОНСОРЦИУМ КОРЕКТ КЕТЕРИНГ ДЗЗД. 

 

С това комисията приключи своята работа за деня. 

Председателят на комисията определи следващото заседание да се проведе на 12.02.2020 г., 

от 10:00 часа в сградата на ДГ „Осми март“, гр. Пловдив. 

 

*** 

На дата 12.02.2020 г., от 10:00 часа, в сградата на ДГ Осми март, комисията се събра в 

редовен състав, за да продължи своята работа. 



 

IV.3. По отношение офертата на „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД се констатира 

следното: 

Участникът е представил всички изискуеми документи. В представения в офертата CD се 

съдържа еЕЕДОП (ЕЕДОП в електронен вид), подписан от задълженото лице по чл. 40 от 

ППЗОП – управителя на дружеството.  

В еЕЕДОП участникът декларира: 

- няма да използва подизпълнител/и; 

- няма да използва капацитета на трети лица, за да изпълни критериите за подбор; 

- не са налице основанията за отстраняване от процедурата; 

В Част IV: Критерии за подбор, Раздел А „Годност“ на представения ЕЕДОП, е 

декларирано наличието на Удостоверение за регистрация на обект за производство на храни № 

01492/20.01.2016 г., обект кухня-майка с дейност кетъринг, находящ се в гр. Пловдив, ул. Даме 

Груев № 60, стол под наем. Към офертата си участникът е представил заверено копие на 

въпросното Удостоверение, с което съгласно условията на обществената поръчка се доказва 

съответствието с определения от възложителя критерий по чл. 60 от ЗОП. Видно от 

предоставения документ, в обекта се извършва дейността, предмет на обществената поръчка. 

В Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: „Технически и професионални способности“ на 

представения ЕЕДОП от управителя на дружеството, е декларирано изпълнението на три 

дейности/услуги, за които са посочени: описание на предоставената услуга, сума, начална и 

крайна дата на изпълнение, обем, получател на услугата. Услугите са, както следва: 

1.  Извършване на услугата кетъринг - приготвяне и доставка на храна за нуждите на децата 

от ДГ Червената шапчица, гр. Пловдив. Подсигурено хранене на 110 деца дневно, период 

на изпълнение: 02-01-2019 г. -  31-12-2019 г.; 

2. Извършване на услугата кетъринг - приготвяне и доставка на храна за нуждите на децата 

от ДГ Марица, гр. Пловдив. Подсигурено хранене на 50 деца дневно, период на 

изпълнение: 15-03-2018 г. -  14-03-2019 г.; 

3. Извършване на услугата кетъринг - приготвяне и доставка на храна за нуждите на децата 

от ДГ Майчина грижа, гр. Пловдив. Подсигурено хранене на 98 деца дневно, период на 

изпълнение: 01-01-2018 г. -  31-12-2018 г. 

Към офертата си участникът е представил Удостоверения за изпълнен договор (референции), 

за посочените в ЕЕДОП услуги, в които е посочена идентична на описаната информация. 

 Съгласно условията на обществената поръчка, с представените документи (ЕЕДОП и 

Удостоверения за изпълнен договор) участникът доказва, че за последните три години е 

изпълнил една или повече дейности със сходен предмет, но е в несъответствие с 

предварително обявеното условие за „сходен“ обем. Съгласно условията на обществената 

поръчка, под „сходен“ обем се разбира извършени дейности (кетъринг) за най-малко 241 души 

дневно. Видно от предоставената в офертата информация, участникът е в несъответствие с 

поставения критерий за подбор по чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП, по отношение на изискването за 

обем на изпълнените дейности. 

В Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: „Технически и професионални способности“ на 

представения ЕЕДОП, е декларирано съответствието с поставения критерий за подлор по чл. 63, 

ал. 1, т. 10 от ЗОП, като е посочено наличието на „ISO 22000:2005 № CN/ 13557IFS Издаден на 

24.03.2018г., валиден до 23.03.2021г. Обхват: …Организиране и реализиране на училищно 

столово хранене, кетъринг, приготвяне и доставяне на готови за консумация храни за детски 

градини, социални и здравни институции“. Към офертата е представено заверено копие на 

посочения сертификат, издаден на името на участника. Съгласно условията на обществената 

поръчка, с представените документи се доказва съответствието с определения от възложителя 

критерий за подбор. Видно от предоставените документи, участникът е в съответствие с 

поставения критерий. 

 



IV.4. Във връзка с констатациите по отношение на представените оферти от 

„КОНСОРЦИУМ КОРЕКТ КЕТЕРИНГ ДЗЗД и „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД,  

на основание чл. 61, т. 5 от ППЗОП, комисията писмено ще уведоми участниците, на които, на 

основание чл. 61, т. 6 от ППЗОП, се предоставя срок от 5 работни дни от получаване на 

уведомлението, за да представят нов/и ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 

променена и/или допълнена информация. 

С това комисията приключи своята работа за деня. Председателят определи следващото 

заседание на комисията да се проведе след изтичане на срока по чл. 61, т. 6 от ППЗОП. 

 

*** 

На дата 21.02.2020 г., от 12:15 часа, в стая 79 от административната сграда на Община 

Пловдив, комисията се събра в редовен състав, за да продължи своята работа. 

 

V. На основание чл. 61, т. 5 от ППЗОП, на 13.02.2020 г. председателят на комисията изготви 

и изпрати до „КОНСОРЦИУМ КОРЕКТ КЕТЕРИНГ ДЗЗД и „ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ 

ЕООД писма (съответно с изх.№ РД-20-188/13.02.2020 г. и изх.№ РД-20-189/13.02.2020 г), с 

които на основание чл. 61, т. 6 от ППЗОП, на участниците се предостави срок от 5 работни дни 

от получаване на уведомлението, за да предоставят допълнителни документи съгласно 

констатациите на комисията.  

В отговор на писмата, в законоустановения срок има постъпил само един един отговор с вх. 

544/17.02.2020 г. – плик с документи, представен от участника „КОНСОРЦИУМ КОРЕКТ 

КЕТЕРИНГ ДЗЗД. 

 

V.1. Председателят на комисията отвори плика от „КОНСОРЦИУМ КОРЕКТ КЕТЕРИНГ 

ДЗЗД и констатира, че участникът е предоставил следните: 

- Заверено копие на Договор за създаване на КОНСОРЦИУМ КОРЕКТ КЕТЕРИНГ ДЗЗД; 

- Заверено копие на Анекс към Договор за създаване на КОНСОРЦИУМ КОРЕКТ 

КЕТЕРИНГ ДЗЗД; 

- Разпечатка от Търговски регистър – актуално състояние за „Невян - 80“ ЕООД; 

- ЕЕДОП в електронен вид (CD) – еЕЕДОП за управителя на всички съдружници и за 

представляващият консорциума – в случая едно и също лице; 

След като разгледа представената от участника оферта, включителнао допълнително 

представените документи, комисията единодушно приема, че за участника КОНСОРЦИУМ 

КОРЕКТ КЕТЕРИНГ ДЗЗД не са налице основанията за отстраняване от процедурата, като 

същият е в съответствие с поставените критерии за подбор. Мотивите за решението на 

комисията са следните: 

Участникът е представил всички изискуеми документи. От представените копия на Договор 

за създаване на КОНСОРЦИУМ КОРЕКТ КЕТЕРИНГ ДЗЗД (10.07.2012 г.) и Анекс към него 

(05.02.2020 г.), е видна изискуемата от възложителя информация: правата, задълженията и 

разпределението на отговорността между членовете на обединението, както и дейностите, които 

ще изпълнява всеки член на във връзка с обществената поръчка. Съгласно информацията, 

поръчката ще се изпълнява от „1-ЕКСПРЕСНО ПАРТИ“ ЕООД, а останалите съдружници ще 

изпълняват административни и контролни функции. 

Както е видно от Договора и от предоставената от участника информация относно 

актуалното състояние на съдружника в консорциума „Невян - 80“ ЕООД, всички съдружници се 

представляват от едно и също лице, което е и представляващият КОНСОРЦИУМ КОРЕКТ 

КЕТЕРИНГ ДЗЗД, съответно еЕЕДОП (6 броя) е представен за лицето в качеството му на 

представляващ консорциума, както и за всеки от съдружниците в него. 

В представените еЕЕДОП участникът декларира: 

- няма да използва подизпълнител/и; 

- няма да използва капацитета на трети лица, за да изпълни критериите за подбор; 



- не са налице основанията за отстраняване от процедурата; 

В Част IV: Критерии за подбор, Раздел А „Годност“ на представения ЕЕДОП от „1-

ЕКСПРЕСНО ПАРТИ“ ЕООД, е декларирано съответствие с критерия по чл. 60 от ЗОП. Към 

офертата е представено заверено копие на Удостоверение № 15448/18.12.2015 г., за регистрация 

на заведение за обществено хранене – Ресторант с кетъринг, издадено от ОДБХ – Пловдив на 

името на „1-ЕКСПРЕСНО ПАРТИ“ ЕООД, с адрес на обекта: гр. Пловдив, бул. „Санкт 

Петербург“ № 59, с което съгласно условията на обществената поръчка се доказва 

съответствието с определения от възложителя критерий по чл. 60 от ЗОП. Видно от 

предоставения документ, в обекта се извършва дейността, предмет на обществената поръчка. 

В Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: „Технически и професионални способности“ на 

представения ЕЕДОП от консорциума, е декларирано изпълнението на четири дейности/услуги, 

за които са посочени: описание на предоставената услуга, сума, начална и крайна дата на 

изпълнение, обем, получател на услугата. Услугите са, както следва: 

1. Доставка на готова храна за 107 деца и 6 правоимащи за ДГ Радост – Пловдив, за периода 

21.12.2018 г. -  20.12.2019 г.; 

2. Доставка на готова храна за 106 деца и 5 правоимащи за ДГ Каменица – Пловдив, за 

периода 18.04.2018 г. -  17.04.2019 г.; 

3. Доставка на храна за 32 деца и 2 правоимащи за ДГ Бреза – Пловдив, за периода 

13.04.2018  г. -  12.04.2019 г.; 

4. Доставка на храна за 110 деца за ОУ Св.Св. Кирил и Методи с.Калековец, за периода 

25.07.2018 г. -  15.06.1019 г. 

Към офертата си участникът е представил заверени копия на договорите за описаните в 

еЕЕДОП дейности. Видно от предоставените документи и съгласно разпоредбата на чл. 59, ал. 6 

от ЗОП, участникът е в съответствие с поставения критерий. 

В Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: „Технически и професионални способности“ на 

представения ЕЕДОП от „1-ЕКСПРЕСНО ПАРТИ“ ЕООД, е декларирано съответствието с 

поставения критерий за подбор по чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП, а към офертата е представено 

заверено копие на сертификат за въведена система на управление за безопасността на храните 

съгласно стандарт БДС ЕN ISO 22000:2005, с област на приложение: Обществено хранене – 

кетъринг, столово хранене, диетично и диабетично хранене, на името на „1-ЕКСПРЕСНО 

ПАРТИ“ ЕООД. Съгласно условията на обществената поръчка, с представения документ се 

доказва съответствието с определения от възложителя критерий за подбор. Видно от 

предоставените документи, участникът е в съответствие с поставения критерий. 

 

V.2. Във връзка с обстоятелството, че до края на работното време на 20.02.2020 г. участникът 

„ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД не е представил изисканите на основание чл. 61, т. 5 от 

ППЗОП документи, офертата на участника остава в несъответствие с критериите за подбор. 

Съгласно констатираното от комисията на заседанието й от 12.02.220 г., и съгласно 

предоставената в офертата информация, участникът е в несъответствие с поставения 

критерий за подбор по чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП, по отношение на изискването за обем на 

изпълнените дейности.  

Във връзка с непредставянето на изисканата информация, и като взе предвид следното: 

Предварително обявените условия на поръчката, включително критериите за подбор, са 

задължителни за участниците след влизане в сила на решението за откриване на обществената 

поръчка и в тази връзка, при констатиране несъответствие на представена оферта с критериите за 

подбор, единственото законосъобразно действие на комисията по чл. 103, от ЗОП, е да предложи 

участника за отстраняване от процедурата. 

На следващо място, при така представено оферта, ако бъде допуснат до участие, участникът 

„ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД ще бъде поставен в привилегировано положение спрямо 

другите участници, като по този начин ще се нарушат принципите, в съответствие с които се 

възлагат обществените поръчки (чл. 2, ал. 1 от ЗОП). 



Комисията единодушно реши: на основание чл. 107, т. 1, предложение първо от ЗОП, 

предлага за отстраняване от по-нататъшно участие в поръчката участника „ФУУД 

ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД и неговата оферта с вх.№ 519/05.02.2020 г./15:20 часа. 

 

VІ. След като установи съответствие на участниците „ЛФС“ ЕООД и КОНСОРЦИУМ 

КОРЕКТ КЕТЕРИНГ ДЗЗД и на техните оферти, с предварително обявените условия на 

поръчката и с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, предвид че комисията 

не може да класира участниците в съответствие с чл. 58, ал. 2 от ППЗОП, на основание чл. 58, ал. 

3 от ППЗОП комисията ще проведе публично жребий за определяне на изпълнител между 

класираните на първо място оферти, а именно: 

- Офертата на „ЛФС“ ЕООД, с оценка 100 точки, и 

- Офертата на КОНСОРЦИУМ КОРЕКТ КЕТЕРИНГ ДЗЗД с оценка 100 точки. 

Комисията единодушно реши жребият да се проведе на 27.02.2020 г. (четвъртък) от 12:10 

часа в стая № 80 на административната сграда на община Пловдив, гр. Пловдив, пл. „Стефан 

Стамболов” № 1, по следния регламент: комисията ще подготви два еднакви, непрозрачни плика, 

както и два листа с изписани наименованията на двамата допуснати участника. В присъствието 

на лицата по чл. 54, ал. 1 от ППЗОП, комисията ще постави във всеки плик по един лист с 

изписано наименование на участник, ще затвори пликовете и ще ги разбърка. На всяко от лицата 

по чл. 54, ал. 1 от ППЗОП ще се предостави възможност да огледа пликовете, след което същите 

следва да удостоверят еднаквостта и непрозрачността на пликовете, както и наличието на два 

листа с изписани наименованията на двамата участника, чрез подписване на  предварително 

подготвени от комисията декларации. Председателят на комисията ще изтегли един от 

пликовете, ще го отвори и ще оповести избрания за изпълнител на поръчката. 

Жребият ще бъде проведен независимо дали на него ще се явят лица по чл. 54, ал. 1 от 

ППЗОП. 

 

С това комисията приключи своята работа за деня. 

Председателят на комисията определи на 24.02.2020 г. да се обяви провеждането на жребий 

по чл. 58, ал. 3 от ППЗОП, чрез съобщение в електронната преписка на поръчката. 

 

*** 

На дата 27.02.2020 г., от 12:00 часа, в стая № 80 на административната сграда на община 

Пловдив, гр. Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” №1, комисията се събра в редовен състав, за да 

продължи своята работа. 

 

С цел информираност на участниците за провеждането на публичен жребий за определяне на 

изпълнител на обществената поръчка, председателят на комисията изготви съобщение за 

провеждането на жребия, което на 24.02.2020 г. публикува към електронната преписка на 

поръчката: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200115hzBl9145206 

 

На заседанието на комисията се яви и беше допуснат да присъства: Милко Стефанов – 

управляващ КОНСОРЦИУМ КОРЕКТ КЕТЕРИНГ ДЗЗД. 

 

Провеждането на жребия започна в 12:00 часа. Председателят на комисията показа на 

присъстващите представители на участниците два листа – на единия изписано „ЛФС“ ЕООД, на 

другия - КОНСОРЦИУМ КОРЕКТ КЕТЕРИНГ ДЗЗД, които постави в два еднакви, непрозрачни 

плика. Председателят на комисията затвори пликовете и ги разбърка, след което на управителя 

на КОНСОРЦИУМ КОРЕКТ КЕТЕРИНГ ДЗЗД се предостави възможност да огледа пликовете, 

за да се увери, че същите са еднакви и непрозрачни. След това председателят на комисията 

изтегли един от пликовете, който, съгласно предварително обявения регламент на жребия, 

съдържа наименованието на участника, избран за изпълнител. Управителят на КОНСОРЦИУМ 

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200115hzBl9145206


КОРЕКТ КЕТЕРИНГ ДЗЗД подписа предварително подготвена от комисията декларация, за 

удостоверяване на описаните действия. 

Председателят на комисията отвори изтегления плик и оповести избрания за изпълнител на 

поръчката, а именно: 

КОНСОРЦИУМ КОРЕКТ КЕТЕРИНГ ДЗЗД. 

 

С това приключи провеждането на публичния жребий за определяне на изпълнител 

обществената поръчка, както и работата на комисията по разглеждане, оценка и класиране на 

офертите за участие в обществената поръчка. 

 

 

Председател:  

Дарина Шаркова: /п/ 

 

Членове:  

1. Мария Стоянова Николова: /п/ 

 

2. Жанет Ал.Илчева – Йотовска:  /п/ 

 

 


