
ПРОТОКОЛ 

 

№ 1/02.11.2017 г. 

 

 Днес, 02 ноември 2017 г., в 14:00  часа в зала 201 на Община Тервел се проведе първо, 

публично заседание на комисия за разглеждане и оценка на постъпили оферти за участие в 

обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти за звената на 

бюджетна издръжка в Община Тервел за период от дванадесет месеца и по обособени 

позиции, както следва:Обособена позиция № 1:Мляко и млечни продукти;Обособена 

позиция № 2:Месо и месни продукти;Обособена позиция №3:Риба и рибни 

продукти;Обособена позиции №4:Яйца;Обособена позиция № 5:Масла и 

мазнини;Обособена позиция № 6:Зърнени храни и храни на зърнена основа;Обособена 

позиция № 7: Картофи и кореноплодни;Обособена позиция № 8:Варива;Обособена 

позиция № 9: Зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани, ферментирали; Обособена 

позиция № 10:Плодове – пресни (без костилкови) ,замразени, консервирани, конфитюри, 

мармалади, желета, компоти,нектари и плодови сокове добити по конвенционални 

методи;Обособена позиция № 11:Ядки и маслодайни семена;Обособена позиция № 

12:Захар, захарни изделия, мед, шоколадови изделия;Обособена позиция № 

13:Бутилирани минерални, трапезни и изворни води, боза;Обособена позиция 

№14:Чай;Обособена позиция № 15:Други храни;Обособена позиция № 16:Месни и месно-

растителни консерви;Обособена позиция № 17:Готови за консумация храни;Обособена 

позиция № 18:Студено-пресовани плодови сокове;Обособена позиция № 19:Подправки и 

добавки;Обособена позиция № 20:Костилкови плодове;Обособена позиция № 21:Зрял 

фасул, открита с Решение номер 648 от 09.10.2017 г., вписано в регистъра на АОП 

обявление с номер 808973 от 09.10.2017 г. 

 Комисията е назначена със Заповед на Кмета на Община Тервел № 708 от 

02.11.2017 г. и включва три редовни члена (служители на Община Тервел), а именно: 

Дияна Илиева –Зам.Кмет на Община Тервел и председател на комисията, Севдалина 

Колева – Директор на Дирекция ‚Образование,култура,младежки дейности и ритуали“ 

и Петя Христова-счетоводител „Обществени поръчки“.Комисията заседава в състава, 

определен със заповед № 708 от 02.11.2017 г.на кмета на общината. 

 В регламентирания и обявен от възложителя срок в община Тервел са постъпили 

две оферти,  предадени на комисията с протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП при 

откриване на заседанието, а именно: 

1.Оферта от „ТРЪСТ 92“ ЕООД гр.Добрич – за за 

ОП1,ОП2,ОП3,ОП4,ОП5,ОП7,ОП8,ОП9,ОП10,ОП16 и ОП17,постъпила в 

деловодството на Община Тервел в 11:29 часа на 01.11.2017 г.; 

2.Оферта от „ТРИАДА-ГТ“ ООД гр.Добрич – за ОП от 1 до 17 вкл., постъпила в 

Община Тервел в 15:17 часа на 01.11.2017 г.; 



След получаване на протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП, членовете на комисията 

представиха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП и за запознаване с  изискванията на 

чл.51,ал.8, ал.9 , ал.13 и чл.52 от ППЗОП. 

На първото (публично заседание на комисията ) не присъстваха лица по чл.54,ал.2 от 

ППЗОП. 

Работата на комисията продължи с отваряне на пликовете с офертите.Установи се и се 

извърши следното:  

За оферта на участник „ТРЪСТ 92“ ЕООД: 

- офертата на участника е поставена в добре запечатан, непрозрачен плик.Съдържа 

запечатани непрозрачни пликове с ценови параметри за всяка отделна обособена 

позиция, за която е подадена оферта.Членовете на комисията подписаха пликовете с 

ценовите параметри.Техническото предложение на участника е подвързано в папка с 

останалите документи от офертата и съдържа (за всяка обособена позиция) 

:предложение за изпълнение на поръчката по образец № 3 на възложителя,декларация 

за съгласие с приложения проект на договор по образец № 3а на 

възложителя,декларация за срока на валидност на офертата по образец № 3 б от 

документацията.Не е представена декларация по образец № 5, т.е. участникът няма да 

ползва подизпълнител.Не е представена и декларация по образец № 4, т.е. участникът 

не сочи част от офертата си, която съдържа конфиденциална информация.Членовете на 

комисията подписаха техническото предложение на участника в неговата цялост. 

За оферта на участник ‚ТРИАДА-ГТ“ ООД: 

- Съдържа запечатани непрозрачни пликове с ценови параметри за всяка отделна 

обособена позиция, за която е подадена оферта.Членовете на комисията подписаха 

пликовете с ценовите параметри.Техническото предложение на участника е подвързано 

в папка с останалите документи от офертата и съдържа (за всяка обособена позиция) 

:предложение за изпълнение на поръчката по образец № 3 на възложителя,декларация 

за съгласие с приложения проект на договор по образец № 3а на 

възложителя,декларация за срока на валидност на офертата по образец № 3 б от 

документацията.Не е представена декларация по образец № 5, т.е. участникът няма да 

ползва подизпълнител.Не е представена и декларация по образец № 4, т.е. участникът 

не сочи част от офертата си, която съдържа конфиденциална информация.Членовете на 

комисията подписаха техническото предложение на участника в неговата цялост. 

С тези си действия комисията приключи публичната част на заседанието. Комисията 

реши да продължи работата си с разглеждане на офертите по отношение на 

основанията за отстраняване и критериите за подбор.Установи се следното: 

За оферта на участник „ТРЪСТ 92“ ЕООД: 



Участникът декларира в  ЕЕДОП липса на основания за отстраняване в обхвата на 

посочените от възложителя, а именно – в приложното поле на чл.54 от ЗОП.По 

отношение на двата закрепени от възложителя критерий за подбор, а именно:  
Критерий 1: Участниците да имат на разположение за изпълнение на поръчката 

регистриран по чл.12 от Закона за храните обект,като в зависимост от това за коя 

от обособените позиции е подадената оферта:Участникът сочи посредством 

детайлна идентификация разполагаемост със склад за търговия на едро, регистриран в 

ОДБХ за всички групи храни съгласно Закона за храните. 

Критерий 2: През последните три години, считано от датата на подаване на 

офертата, участникът следва да е изпълнил минимум сдна доставка с предмет и 

обем, идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка:Участникът е 

представил информация в съответния раздел на ЕЕДОП, като информацията е 

изложена по начин, който позволява на комисията да определи сходство по отношение 

на предмет (по дефиниция на възложителя) и обем (също по дефиниция на 

възложителя).Установява се, че участникът надхвърля минималното изискване на 

възложителя по отношение на брой социални, учебни и детски заведения. 

 

Комисията счита, че участникът „ТРЪСТ 92“ ЕООД е подал оферта, която 

съответства на изискванията на възложителя за допустимост на участника и 

техническите му предложения за всички обособени позиции следва да бъдат 

разгледани. 

За оферта на участник ‚ТРИАДА-ГТ“ ООД: 

 

Участникът декларира в  ЕЕДОП липса на основания за отстраняване в обхвата на 

посочените от възложителя, а именно – в приложното поле на чл.54 от ЗОП.По 

отношение на двата закрепени от възложителя критерий за подбор, а именно:  
Критерий 1: Участниците да имат на разположение за изпълнение на поръчката 

регистриран по чл.12 от Закона за храните обект,като в зависимост от това за коя 

от обособените позиции е подадената оферта:Участникът сочи посредством 

разполагаемост със склад за търговия на едро, регистриран по чл.12 от Закона за 

храните.Не е посочен обхвата на групите храни, каквото е обявеното изискване на 

възложителя. 

Критерий 2: През последните три години, считано от датата на подаване на 

офертата, участникът следва да е изпълнил минимум сдна доставка с предмет и 

обем, идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка:Участникът е 

представил информация в съответния раздел на ЕЕДОП, като информацията не 

позволява на комисията да определи сходство по отношение на обем (по дефиниция на 

възложителя).Не се установява броя  социални, учебни и детски заведения, което е 

необходимо,за да се установи съответствие на участника по отношение на критерий 2, 

в частта му за сходство на изпълната от него доставка /и по отношение на  обема й. 

 

Комисията изисква от участника ‚ТРИАДА-ГТ“ ООД в срок до 5 работни дни след 

получаване на настоящия протокол да представи допълнен ЕЕДОП, в който да 

впише информацията, за която комисията установява липса, последната от своя 

страна и пречка за установяване на съответствието на участника с двата 

закрепени от възложителя критерии за подбор. 



Комисията ще продължи действията си в следващо заседание след получаване на 

допълнен ЕЕДОП от участника „ТРИАДА-ГТ“ ООД. 

 

Комисия: 

 

1.Дияна Илиева …………ЗЗЛД……………………… 

 

2. Севдалина Колева …………ЗЗЛД…………………….. 

 

3.Петя Христова…………………ЗЗЛД………………… 
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