
                                                                                                        УТВЪРДИЛ!  

                                                                                    Кмет на Община Котел: .......................                                                                               

                                           /Коста Каранашев/ 

                                                                                                     Дата: ……………2018 г.     

 

ПРОТОКОЛ № 1 

На 09.07.2018г., в 10.30 часа в Заседателната зала, етаж 1 в административната 

сграда на Община Котел в изпълнение на Заповед № РД - 13 – 251 / 09.07.2018 г. на 

Кмета на Община – Котел се събра комисия в състав: 

Председател: Добри Николов – гл.юрисконсулт                 

Членове: 1.Силвия Димитрова – домакин касиер в ДСП гр.Котел                

                 2.Татяна Дондева – домакин касиер в ДГ „Дъга” гр.Котел                  

със задача да разгледа, оцени и класира подадените оферти в отговор на 
публикувана обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка за 
доставка  с предмет: „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на 
Детска градина „Дъга” в гр.Котел, Детска градина „Детелина” в с.Кипилово, 
Домашен социален патронаж в гр.Котел и Център за настаняване от семеен тип в 
гр.Котел за срок от 1 година, по обособени позиции” 

Комисията започна работата си, след като получи представените оферти и 
съставения протокол с данни за подалите оферти, входящи номера, дата и час на 
получаване.  

Комисията установи, че в срока определен за получаване на оферти – 17.00 часа на 
02.07.2018 г., удължен до 17.00 часа на 06.07.2018 г. са постъпили две оферти, както 
следва: 

- оферта от „АПЕТИТ  2009 ” ЕООД, гр.Сливен с вх.№ 12 – 02 - 10 / 29.06.2018 г. – 
13.28 часа; 

- оферта от „БРАТЯ ВЕЛИКОВИ” ООД, гр.Търговище с вх.№ 12 – 02 – 11 / 02.07.2018 
г. – 16.18 часа; 

Преди да пристъпи към отваряне на офертите председателят и членовете на 
комисията подписаха декларации по чл. 51, ал.8 от ППЗОП във връзка с чл.97, ал.2 от 
ППЗОП. 

На публичната част от заседанието на комисията не присъстваха участниците или 

техни упълномощени представители. 

Комисията пристъпи към отваряне на депозираните оферти по реда на тяхното 

постъпване. 

След като се увери, че опаковката в която е поставена офертата на участника 
„АПЕТИТ  2009 ” ЕООД, гр.Сливен е запечатана и непрозрачна, комисията пристъпи към 
нейното отваряне и констатира, че съдържа 5 (пет) броя папки с документи.Участникът е 
представил за всяка обособена позиция от №1 до № 5 по една папка с документи. 

Председателят на комисията обяви на членовете й ценовите предложения на 
участника „АПЕТИТ  2009 ” ЕООД, гр.Сливен  от обособена позиция № 1 до № 5,  и които 
са както следва:   

- За обособена позиция № 1 - „Периодични доставки на мляко и млечни продукти”  
по образец № 11-1 –  15 020,00 с ДДС; 

- За обособена позиция № 2 „Периодични доставки на плодове и зеленчуци” по 
образец № 11-2 – 18 918,00 лв. с ДДС;  

- За обособена позиция № 3 - „Периодични доставки на различни пакетирани 
хранителни продукти” по образец № 11-3 – 12 860,00 лв. с ДДС; 

- За обособена позиция № 4 - „Периодични доставки на месо, месни продукти, риба 
и яйца” по образец № 11-4 – 20 719,50 лв. с ДДС; 

- За обособена позиция № 5 - „Периодични доставки на консерви” по образец 11- 5 
– 5 170,00 лв. с ДДС.  
 



След като се увери, че опаковката в която е поставена офертата на участника „БРАТЯ 
ВЕЛИКОВИ” ООД, гр.Търговище, гр.Сливен е запечатана и непрозрачна, комисията 
пристъпи към нейното отваряне и констатира, че съдържа папка с документи. 
Председателят на комисията обяви на членовете й ценовите предложения на участника  
„БРАТЯ ВЕЛИКОВИ” ООД, гр.Търговище , гр.Сливен от обособена позиция № 1 до № 5,  и 
които са както следва:   

- За обособена позиция № 1 - „Периодични доставки на мляко и млечни продукти”  
по образец № 11-1 –  14 886,00 с ДДС; 

- За обособена позиция № 2 „Периодични доставки на плодове и зеленчуци” по 
образец № 11-2 – 18 651,00 лв. с ДДС;  

- За обособена позиция № 3 - „Периодични доставки на различни пакетирани 
хранителни продукти” по образец № 11-3 – 10 700,00 лв. с ДДС; 

- За обособена позиция № 4 - „Периодични доставки на месо, месни продукти, риба 
и яйца” по образец № 11-4 – 24 832,00 лв. с ДДС; 

- За обособена позиция № 5 - „Периодични доставки на консерви” по образец 11- 5 

– 5 044,00 лв.  с ДДС. 
С извършване на горепосочените действия приключи публичната част от заседанието 

на комисията. 
Комисията продължи работата си в закрито заседание и разгледа представените 

документи от участника „АПЕТИТ  2009 ” ЕООД, гр.Сливен по обособени позиции от № 1 
до № 5. В офертата си по образец №1 за всяка обособена позиция участникът заявява, 
че е запознат с документацията за поръчката и посочените в нея изисквания за изготвяне 
и представяне на оферта, за изпълнение на обществената поръчка по съответната 
обособена позиция и приема да изпълни всички задължения, произтичащи от обявените 
условия. Заявява също, че при изпълнение на обособената позиция от поръчката няма да 
ползва подизпълнители и не се позовава на капацитета на трети лица за доказване 
съответствието си с критериите за подбор. Твърди, че в случай, че бъде определен за 
изпълнител на обособената позиция от обществената поръчка, се задължава при 
подписването на договора да представи документи, издадени от компетентни органи, 
удостоверяващи липсата на посочените от възложителя основания за отстраняване и 
документите за доказване съответствието с критериите за подбор. 

Приема да бъде обвързан с всички направени предложения в подадената оферта по 
обособени позиции от № 1 до № 5 за срок до 31.08.2018 г. 

За всяка една от обособените позиции с декларации по „Образец № 6 – 1” и „Образец 
№ 6 – 2” участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1, 
т.1,2,3,4,5 и 7 от ЗОП, а с декларации по  „Образец № 6 – 3”, „Образец № 6 – 4” и 
„Образец № 6 – 5” участникът е декларирал отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от  
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 
действителни собственици, по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за 
отнемане на незаконно придобитото имущество и за липса на свързаност между 
участниците в настоящата обществена поръчка. 

Комисията, след като разгледа представените документи от участника „АПЕТИТ”  
2009 ” ЕООД, гр.Сливен, констатира следното: 

1. Участникът в документ „оферта по образец № 1” представен за обособени 
позиции от № 1 до № 4 е заявил, че няма да ползва капацитета/ресурса на трети 
лица, а в документа „оферта по образец № 1”  по обособена позиция № 5, в т.5.1. 
не е направил избор на обстоятелството, което се отнася за него, като не е 
зачертал ненужния текст в израза – „ще ползваме/няма да ползваме 
капацитета/ресурсите на трети лица”. Въпреки твърдението си, че няма да ползва 
капацитета /ресурсите на трети лица участникът е  представил договор за наем на 
МПС с ЕТ „Ивест – Здравко Стефанов”, Булстат 829094863 от 01.04.2017 г. за 
товарен автомобил Ивеко 35 С 10, с рег. № СН 9598 НС за срок от три години, 
считано от сключването на договора. Същият е посочен и в документ декларация 
по Образец № 8, като нает автомобил. Гореописаните документи са безспорни 
писмени доказателства, че участникът ще ползва трето лице - ЕТ „Ивест – 
Здравко Стефанов”, за доказване съответствието си с критериите за подбор на 
възложителя.  



2. Представеният договор за наем от 01.04.2017 г. не е нотариално заверен 
съгласно изискванията на възложителя – Раздел II,6.3.1. б.”б”.    

3. В представения документ „оферта по образец № 1 за всяка една от обособените 
позиции, т. 5.2. не е попълнена. В същия документ /оферта по образец № 1/ по 
обособените позиции са допуснати следните пропуски: по обособена позиция № 1 
в т.4.1.,т.5.3, т.6 и т.7 не е вписан номера на обособената позиция, по обособена 
позиция № 2 не е вписан номера на обособената позиция в т.4.1., т.5.1., т.5.3, т.6 
и т.7, по обособена позиция № 3 не е вписан номера на обособената позиция в 
т.5.3., по обособена позиция № 4 не е вписан номера на обособената позиция в 
т.4.1., т.5.1., т.5.3. и т.6, по обособена позиция № 5 не е вписан номера на 
обособената позиция в т.4.1., т.5.1., т.5.3., т.6 и т.7. 

4. Не е представен документ „образец № 3а” за третото лице. 
5. Не са представени декларации по образец № 6-1, № 6 – 2, № 6-3 и № 6- 4  за 

третото лице съгласно Раздел II, 2.9.2. от изискванията на възложителя. 
6. Участникът е представил за всяка обособена позиция  и декларация по образец 

№7, като по обособена позиция № 5 е пропуснал срещу реквизита декларатор да 
постави печата на търговското дружество, но в предвид условията на 
възложителя е достатъчно да бъде представен 1 /един/ екземпляр от документа. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП във връзка с  Раздел 
IV,2.7. от условията на възложителя, комисията РЕШИ: 

Изисква от участника „АПЕТИТ”  2009 ” ЕООД, гр.Сливен в срок до 5 (пет) работни дни 
от получаване на настоящия протокол да представи следните  документи: 

1. За всяка обособена позиция от № 1 до № 5 нова оферта по „Образец № 1” в 
оригинал. В представените документи в т.5.1. правилно да е направен избор на 
обстоятелствата, които се отнасят за участника, като се зачертае ненужния текст. 
В т.5.2. от същите документи да се впише необходимата информация за третото 
лице, както и да се впише номера на съответната обособена позиция в точки: 4.1., 
5.1., 5.3., 6 и 7. 

2. Натариално заверено копие на договор за наем от 01.04.2017 г. за товарен 
автомобил Ивеко 35 С 10, с рег. № СН 9598 НС или декларация от съответния 
собственик на специализираното транспортно средство за превоз на хранителни 
продукти, че той ще Ви предостави своето МПС за нуждите на настоящата 
обществена поръчка за целия срок на нейното изпълнение, ако бъдете определен 
за изпълнител – в оригинал, с нотариална заверка на положените подписи.  

3. Документ „Образец 3а” в оригинал за третото лице. 
4. Декларации в оригинал по образец № 6-1, № 6 – 2, № 6-3 и № 6- 4  за третото 

лице. 
На 13.07.2018 г., в 13.30 часа комисията се събра в заседателната зала на община 

Котел и продължи работата си с разглеждане на документите на участника „БРАТЯ 
ВЕЛИКОВИ” ООД, гр.Търговище. В офертата си по образец №1 за всяка обособена 
позиция от № 1 до № 5 участникът заявява, че е запознат с документацията за поръчката 
и посочените в нея изисквания за изготвяне и представяне на оферта, за изпълнение на 
обществената поръчка по съответната обособена позиция и приема да изпълни всички 
задължения, произтичащи от обявените условия. Заявява също, че при изпълнение на 
обособената позиция от поръчката няма да ползва подизпълнители и не се позовава на 
капацитета на трети лица за доказване съответствието си с критериите за подбор. 
Твърди, че в случай, че бъде определен за изпълнител на обособената позиция от 
обществената поръчка, се задължава при подписването на договора да представи 
документи, издадени от компетентни органи, удостоверяващи липсата на посочените от 
възложителя основания за отстраняване и документите за доказване съответствието с 
критериите за подбор. 

Приема да бъде обвързан с всички направени предложения в подадената оферта по 
обособени позиции от № 1 до № 5 за срок до 31.08.2018 г. 

С декларации по „Образец № 6 – 1” и „Образец № 6 – 2” участникът е декларирал 
липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1, т.1,2,3,4,5 и 7 от ЗОП, а с 
декларации по  „Образец № 6 – 3”, „Образец № 6 – 4” и „Образец № 6 – 5” участникът е 
декларирал отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от  Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 



данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, по 
чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество и за липса на свързаност между участниците в настоящата 
обществена поръчка. 

Участникът е представил и всички други документи изисквани от възложителя. 
Представените документи съответстват на предварително обявените условия и 
изисквания на възложителя и с тях участникът удостоверява, че отговаря на 
изискванията за лично състояние и съответствието си с критериите за подбор, поставени 
от възложителя. 

С оглед на гореизложеното комисията РЕШИ: допуска участника „БРАТЯ ВЕЛИКОВИ” 
ООД, гр.Търговище  до разглеждане на техническото му предложение по обособени 
позиции от № 1 до № 5. 

 
С изготвяне на протокола и полагане на подписите под него, комисията закри своето 

заседание на 13.07.2018 г. в 15.20 часа. 

 
                                                                    
                                                                                                                                                     

Председател: инж. Добри Николов  : ……/п/*…………… 

              Членове: 1.  Силвия Димитрова ……/п/*…………… 

                               2.   Татяна Дондева : ……/п/*…………… 

 

* Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП  
    във вр. с чл.2 от ЗЗЛД. 

 

 


