Първо ОУ „Христо Смирненски" - гр. Провадия
ПРОТОКОЛ
№1
Днес 22.12.2014 г. в кабинета на Директора на Първо ОУ „Христо Смирненски" - гр.
Провадия от 09:30 ч. се проведе заседание на комисията за провеждане на открита процедура по
ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Приготвяне и доставка на готова
храна за закуска и обяд за децата от подготвителен клас и учениците от 1-ви до Vlll-ми
клас на Първо ОУ „Христо Смирненски" - гр. Провадия" с две обособени позиции - Първа
обособена позиция „Приготвяне и доставка на закуска за децата от подготвителен
клас и учениците от 1-ви до IV-mu клас в Първо ОУ „Христо Смирненски" - гр. Провадия"
и Втора обособена позиция - „Приготвяне и доставка на обяд за учениците от 1-ви до
VIII-ми клас на Първо ОУ „Христо Смирненски" - гр. Провадия", вписана под №01878-20140002 в Регистъра на обществени поръчки, воден от Агенция за обществени поръчки. Комисията е
назначена на основание чл.34, ал.1 от Закона за обществените поръчки със Заповед №РД 01-0472 от 22.12.2014 година на изпълняващия длъжността Директор на Първо ОУ „Христо
Смирненски" - гр. Провадия в качеството му на Възложител по смисъла на Закона за
обществените поръчки.
Комисията е в състав:
Председател:
Богдана Стойчева, главен юрисконсулт в Община Провадия, квалификация
правоспособен юрист.
Членове:
1.
Стилияна Радева, медицински фелдшер в Първо ОУ „Христо Смирненски" - гр.
Провадия, с професионална компетентност в областта на приготвяне на храна за деца и ученици
при условията на столово хранене;
2.
Жана Белева, работник кухня в Първо ОУ „Христо Смирненски" - гр. Провадия, с
професионална компетентност в областта на приготвяне на храна за деца и ученици при
условията на столово хранене;
3.
Кристина Соякова, счетоводител в Първо ОУ „Христо Смирненски" - гр. Провадия, с
професионална квалификация - икономист;
4.
Светлана Раднева, външен експерт вписан под per. №ВЕ - 511 от 31.10.2014 година
в регистъра на външни експерти воден от Агенция за обществени поръчки, с професионална
компетентност в областта на приготвяне и доставка на храна за деца и ученици при спазване на
изискванията на столовото хранене.
Резервни членове на комисията:
1. Галина Късадечева, на длъжност ст. учител в Първо ОУ „Христо Смирненски" - гр.
Провадия, професионална квалификация - начален учител, с професионална компетентност в
областта на приготвяне на храна за деца и ученици при условията на столово хранене;
2. Ваня Иванова, на длъжност ЗАС в Първо ОУ „Христо Смирненски" - гр. Провадия,
професионална квалификация - инженер по компютърна техника и технологии, с професионална
компетентност в областта на приготвяне на храна за деца и ученици при условията на столово
хранене;
3. Стефка Христова, на длъжност ст. учител в Първо ОУ „Христо Смирненски" - гр.
Провадия, професионална квалификация - учител по математика и физика, с професионална
компетентност в областта на приготвяне на храна за деца и ученици при условията на столово
хранене.
Комисията заседава в пълен състав в редовния си състав.
Комисията започна своята работа, след представяне на списък с участниците и
представените оферти, съгласно чл.68, ал.1 от Закона за обществените поръчки.
Съгласно предоставения списък, оферти за участие в процедурата са представили:
1. „Чир Голдън Рест" ЕАД с оферта с вх. №АСД-05-01-03-1361 от 18.12.2014 година, 11:45
часа, депозирана за участие по Втора обособена позиция;
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2. „Тронис" ЕООД с оферта с вх. №АСД-05-01 -03-1367 от 19.12.2014 година, 14:45 часа,
депозирана за участие по Първа обособена позиция;
3. „Боян Боев 08" ЕООД с оферта с вх. №АСД-05-01-03-1368 от 19.12.2014 година, 16:08
часа, депозирана за участие по Първа обособена позиция.
След прочитане на списъка от Председателя с участниците и представените оферти
всички членове на комисията попълниха декларации за липса на обстоятелствата по чл.35, ал.1 и
ап.2 от ЗОП.
След направените уточнения, комисията пристъпи към изпълнение на действията
посочени в чл.68, ал.4 и ал.5 от ЗОП, а именно:
>
Отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване;
>
Проверка на наличието на три отделни запечатани плика;
>
Подписване от най-малко на трима от членовете от комисията на плик №3 и
предоставяне на възможност на един от представителите на присъстващите участници да
разпишат плик №3;
>
Отваряне на плик №2;
>
Подписване на всички документи, съдържащи се в плик №2 от най-малко трима от
членовете на комисията и предоставяне на възможност на един от представителите на
присъстващите участници да подпишат документите, съдържащи се в плик №2 на останалите
участници;
>
Отваряне на плик №1 и оповестяване на документите, които се съдържат в него и
проверява съответствието със списъка по чл.56, ал.1 т. 14 от Закона за обществените поръчки.
При извършване на посочените по горе действия от комисията в залата не присъстваха
представители на средствата за масово осведомяване. В залата присъстваха представители на
следните участници:
1. Боян Боев - управител на „Боян Боев 08" ЕООД;
2. Николина Тронкова - управител на „Тронис" ЕООД.
След уточняване на процедурата, комисията премина към отваряне на офертата на „Чир
Голдън Рест" ЕАД с оферта с вх. № АСД-05-01 -03-1361 от 18.12.2014 година, депозирана за
участие по Втора обособена позиция. Комисията се увери, че офертата на участника е
запечатана в плик, който е в ненарушена цялост, непрозрачен и със съответното обозначение
върху него носещо информация съгласно предварително обявените от Възложителя условия. В
офертата на участника се установи наличие на три запечатани непрозрачни плика, а именно:
плик №1 - Документи за подбор;
- плик №2 - Предложение за изпълнение на поръчката;
плик №3 - Предлагана цена.
Трима от членовете на комисията подписаха плик №3 на първия участник като след това
председателят на комисията предостави възможност на един от присъстващите участници да
положат подпис върху плик №3 на първия участник. Плик №3 на първия участник беше подписан
от г-н Боян Боев - управител на „Боян Боев 08" ЕООД.
След извършване на горепосочените действия, председателя на комисията отвори плик
№2 на първия участник и трима от членовете на комисията подписаха всички документи, които се
съдържат в него. Председателя на комисията предостави възможност на един от присъстващите
участници да положат подпис върху документите, съдържащи се в плик №2 на първия участник.
Документите бяха подписани от г-н Боян Боев - управител на „Боян Боев 08" ЕООД.
След това комисията отвори плик № 1 с надпис „Документи за подбор" и установи, че в
същият се съдържат документи. Комисията премина към оповестяване на документите, които се
съдържат в плик №1 и проверка съответствието им със списъка по чл. 56, ал.1, т.14 от Закона за
обществените поръчки, а именно:
1. Оферта на „Чир Голдън Рест" ЕАД по Втора обособена позиция;
2. Списък на документите и информация съдържащи се в офертата на „Чир Голдън Рест"
ЕАД;
3. Представяне на участника „Чир Голдън Рест" ЕАД;
4. Заверено за вярност копие от идентификационна карта по БУЛСТАТ на „Чир Голдън Рест"
ЕАД;

5. Заверено за вярност копие от Удостоверение №20140924114930 от 24.09.2014 година,
издадено от Агенция по вписванията за вписаните обстоятелства и отбелязаните актове по
партидата на „Чир Голдън Рест" ЕАД в Търговския регистър;
6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.9 от Закона за обществените
поръчки от Наталино Беллапианта в качеството му на Изпълнителен директор на „Чир Голдън
Рест" ЕАД;
7. Списък - декларация на обектите, регистрирани по чл. 12 от Закона за храните от
Наталино Беллапианта в качеството му на Изпълнителен директор на „Чир Голдън Рест" ЕАД;
8. Заверено за вярност копие от Удостоверение за регистрация на обект за производство на
храни №3883 от 28.02.2012 година, издадено от Директора на ОДБХ - гр. Варна;
9. Заверено за вярност копие от нотариален акт №7 от 2003 година;
10. Заверено за вярност копие от Удостоверение за обект за търговия на дребно с храна/на
заведение за обществено хранене №3242 от 13.04.2012 година, издадено от Директора на ОДБХ
- гр. Варна;
11. Списък - декларация за транспортните средства, които са на разположение на участника
от Наталино Беллапианта в качеството му на Изпълнителен директор в „Чир Голдън Рест" ЕАД;
12. Заверено за вярност копие от Свидетелство за регистрация, част I на товарен автомобил с
per. №В3503КА, собственост на „Чир Голдън Рест" ЕАД;
13. Заверено за вярност копие от Удостоверение за регистрация на транспортно средство
№62205 от 15.05.2012 година на Директора на ОДБХ - гр. Варна;
14. Заверено за вярност копие от Удостоверение за регистрация на транспортно средство
№62206 от 15.05.2012 година на Директора на ОДБХ - гр. Варна;
15. Заверено за вярност копие от Свидетелство за регистрация, част I на товарен автомобил с
per. №В9533СР, собственост на „Чир Голдън РесТ' ЕАД;
16. Заверено за вярност копие от Удостоверение за регистрация на транспортно средство
№61795 от 13.10.2011 година на Директора на ОДБХ - гр. Варна;
17. Заверено за вярност копие от Свидетелство за регистрация, част I за товарен автомобил с
per. №СА5833РМ, собственост на „Мото-пфое" ЕООД;
18. Заверено за вярност копие от Свидетелство за регистрация, част I на товарен автомобил с
per. №В6791НС, собственост на „Чир Голдън Рест" ЕАД;
19. Заверено за вярност копие от договор за покупко-продажба на транспортно средство от
22.05.2013 година, сключен между „Мото - пфое" ЕАД и „Чир Голдън Рест" ЕАД и приемопредавателен протокол към него;
20. Заверено за вярност копие от свидетелство за регистрация, част I на товарен автомобил с
per. №В4123НК, собственост на „Чир Голдън Рест" ЕАД;
21. Заверено за вярност копие от Свидетелство за регистрация, част I на товарен автомобил с
per. №СА 4348РХ, собственост на „Мото - пфое" ЕООД;
22. Заверено за вярност копие от Удостоверение за регистрация на транспортно средство
№61794 от 13.10.2011 година на Директора на ОДБХ - гр. Варна;
23. Заверено за вярност копие от договор за покупко - продажба на транспортно средство от
24.03.2014 година, сключен между „Мото - пфое" ЕООД и „Чир Голдън Рест" ЕАД и приемопредавателен протокол към него;
24. Списък на услугите, с предмет еднакъв или сходен на предмета на поръчката на „Чир
Голдън Рест" ЕАД;
25. Заверено за вярност копие от Удостоверение за добро изпълнение с изх. №АСД - 05-0202-4.706 от 12.12.2014 година, издадено от Първо ОУ „Христо Смирненски" - гр. Провадия в полза
на „Чир Голдън Рест" ЕАД;
26. Заверено за вярност копие от Удостоверение за добро изпълнение с изх. №154 от
10.12.2014 година, издадено от ОУ „Христо Ботев" - с. Житница в полза на „Чир Голдън Рест"
ЕАД; от .
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27. За.верено за вярност копие от Удостоверение за добро изпълнение с изх. №288 от
10.12.2014 година, издадено от ОУ „Васил Левски" - с. Бозелийско в полза на „Чир Голдън Рест"
ЕАД;
28. Заварено за вярност копие от Удостоверение за добро изпълнение с изх. №2479 от
10.12.2014 година, издадено от СОУ „Димитър Благоев" - гр. Провадия в полза на „Чир Голдън
Рест" ЕАД;
29. Заверено за вярност копие от Удостоверение за добро изпълнение с изх. №АСД 08-478 от
12.12.2014 година, издадено от Второ ОУ „Иван Вазов" - гр. Провадия в полза на „Чир Голдън
Рест" ЕАД;
30. Заверено за вярност копие от Референция с изх. №АСД -В-607 от 26.06.2012 година,
издадена от СОУ „Димчо Дебелянов" - гр. Варна в полза на „Чир Голдън Рест" ЕАД;
31. Заверено за вярност копие от Референция с изх. №АСЗ-0302-997 от 14.12.2012 година,
издадена от ОУ „Петко Рачев Славейков" - гр. Варна в полза на „Чир Голдън Рест" ЕАД;
32. Заверено за вярност копие от Препоръка без изх. номер и дата, издадена от Детски център
„Шарен свят" в полза на „Чир Голдън Рест" ЕАД;
33. Заверено за вярност копие от Препоръка с изх. №АСД05-1894 от 05.09.2013 година,
издадена от ОУ „Антон Страшимиров" - гр. Варна в полза на „Чир Голдън Рест" ЕАД;
34. Заверено за вярност копие от Препоръка без изх. номер от 17.12.2012 година, издадена от
Международно френско училище „Шарл Перо" - гр. Варна в полза на „Чир Голдън Рест" ЕАД;
35. Заверено за вярност копие от препоръка без изх. номер и дата, издадена от Второ ОУ
„Никола Вапцаров" - гр. Варна в полза на „Чир Голдън Рест" ЕАД;
36. Заверено за вярност копи от препоръка с изх. №1660 от 31.08.2012 година, издадена от
СОУ „Васил Левски" - гр. Долни чифлик в полза на „Чир Голдън Рест" ЕАД;
37. Декларация за приемане на условията в проекта на договор по чл.56, ал.1, т. 12 от ЗОП от
Наталино Беллапианта в качеството му на Изпълнителен директор на „Чир Голдън Рест" ЕАД;
38. Декларация за липса на свързаност по чл.55, ал.7 от ЗОП от Наталино Беллапианта в
качеството му на Изпълнителен директор на „Чир Голдън Рест" ЕАД;
39. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП от Наталино Беллапианта в качеството му на
Изпълнителен директор на „Чир Голдън Рест" ЕАД;
40. Заверено за вярност копие от платежно нареждане за внесена гаранция от „Чир Голдън
Рест" ЕАД за участие по Втора обособена позиция;
41. Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП от Наталино Беллапианта в качеството му на
Изпълнителен директор на „Чир Голдън Рест" ЕАД;
42. Проект на договор - непопълнен, неподписан
Комисията установи, че оповестените документи находящи се в плик №1 „Документи за
подбор" съответстват на представения списък по чл.56, ал.1, т.14 от Закона за обществените
поръчки.
След разглеждане на офертата на първия участник, комисията премина към отваряне на
офертата на втория по ред участник, а именно „Тронис" ЕООД с оферта с вх. № АСД-05-01-031367 от 19.12.2014 година, депозирана за участие по Първа обособена позиция. Комисията се
увери, че офертата на участника е запечатана в плик, който е в ненарушена цялост, непрозрачен
и със съответното обозначение върху него носещо информация съгласно предварително
обявените от Възложителя условия. В офертата на участника се установи наличие на три
запечатани непрозрачни плика, а именно:
плик №1 - Документи за подбор;
плик №2 - Предложение за изпълнение на поръчката;
плик №3 - Предлагана цена.
Трима от членовете на комисията подписаха плик №3 на втория участник като след това
председателят на комисията предостави възможност на един от присъстващите участници да
положат подпис върху плик №3 на първия участник. Плик №3 на втория участник беше подписан
от г-н Боян Боев - управител на „Боян Боев 08" ЕООД.

След извършване на горепосочените действия, председателя на комисията отвори плик
№2 на втория участник и трима от членовете на комисията подписаха всички документи, които се
съдържат в него. Председателя на комисията предостави възможност на един от присъстващите
участници да положат подпис върху документите, съдържащи се в плик №2 на втория участник.
Документите бяха подписани от г-н Боян Боев - управител на „Боян Боев 08" ЕООД.
След това комисията отвори плик № 1 с надпис „Документи за подбор" и установи, че в
същият се съдържат документи. Комисията премина към оповестяване на документите, които се
съдържат в плик №1 и проверка съответствието им със списъка по чл. 56, ал.1, т.14 от Закона за
обществените поръчки, а именно:
1. Оферта на „Тронис" ЕООД по Първа обособена позиция;
2. Списък на документите и информация съдържащи се в офертата на Тронис" ЕООД;
3. Представяне на участника Тронис" ЕООД;
4. Заверено за вярност копие от Удостоверение с изх. №20111122103319 от 22.11.2011
година, издадено от Агенция по вписванията за вписаните актове и отбелязаните актове по
партидата на Тронис" ЕООД в Търговския регистър;
5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.9 от ЗОП от Николина Тронкова в
качеството й на управител на Тронис" ЕООД;
6. Списък на услугите с предмет, еднакъв или сходен на предмета на поръчката на Тронис"
ЕООД;
7. Удостоверение с изх.№169 от 05.12.2014 година, издадено от ОУ „Св. Иван Рилски" - с.
Червенци в полза на Тронис" ЕООД;
8. Удостоверение с изх. №274 от 10.12.2014 година, издадено от ОУ „Васил Левски" - с.
Михалич в полза на Тронис" ЕООД;
9. Удостоверение с изх. №143 от 12.12.2014 година, издадено от ОУ „Климент Охридски" - с.
Стефан Караджа в полза на Тронис" ЕООД;
10. Удостоверение с изх. №1755 от 11.12.2014 година, издадено от ОДЗ „Здравец" - гр.
Вълчи дол в полза на Тронис" ЕООД;
11. Удостоверение с изх. №29 от 12.12.2014 година, издадено от ЦДГ „Надежда Крупская" с. Генерал Киселово в полза на Тронис" ЕООД;
12. Удостоверение с изх. №857 от 12.12.2014 година, издадено от СОУ „Васил Левски" - гр.
Девня в полза на Тронис" ЕООД;
13. Удостоверение с изх. №827 от 09.12.2014 година, издадено от ОУ „Св. Св. Кирил и
Методий" - гр. Девня в полза на Тронис" ЕООД;
14. Удостоверение с изх. №АСД-07-309 от 10.12.2014 година, издадено от НУ „Отец Паисий"
- гр. Белослав в полза на Тронис" ЕООД;
15. Удостоверение с изх. №626 от 08.12.2014 година, издадено от СОУ „Св. Св. Кирил и
Методий" - гр. Белослав в полза на Тронис" ЕООД;
16. Списък - декларация за транспортните средства, които са на разположение на
участника от Николина Тронкова в качеството й на управител на Тронис" ЕООД;
17. Заверено за вярност копие от Удостоверение за регистрация на транспортно средство
№62629 от 11.12.2012 година на Директора на ОДБХ - гр. Варна;
18. Заверено за вярност копие от Удостоверение за вписване в регистъра на обект с
обществено предназначение - транспортно средство №0327006141 от 26.11.2009 година на
Директора на РИОКОЗ - Варна и приложение към него;
19. Заверено за вярност копие от Свидетелство за регистрация, част I за товарен
автомобил с per. №В1221АТ, собственост на Тронис" ЕООД;
20. Заверено за вярност копие от Свидетелство за регистрация, част I на товарен
автомобил с per. №В5070РС, собственост на Тронис" ЕООД;
21. Списък - декларация за обектите, регистрирани по чл. 12 от Закона за храните от
Николина Тронкова в качеството й на управител на Тронис" ЕООД;
22. Заверено за вярност копие от Удостоверение за регистрация на обект за производство
на храни №3655 от 08.02.2012 година на Директора на ОДБХ - гр. Варна;
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23. Заверено за вярност копие от Удостоверение за регистрация на обект за производство
на храни №9558 от 09.12.2013 година на Директора на ОДБХ - гр. Варна.
24. Заверено за вярност копие от Договор за наем от 02.01.2014 година, сключен между ПК
„Единство" - гр. Вълчи дол и Тронис" ЕООД и анекс към него;
25. Заверено за вярност копие от Договор от 27.10.2009 година, сключен между Георги
Тронков и Николина Тронкова и Тронис" ЕООД;
26. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.55, ал.7 от ЗОП от Николина Тронкова в
качеството й на управител на Тронис" ЕООД;
27. Декларация за приемане на условията в проекта на договор по чл. 56, ал.1, т.12 от ЗОП
от Николина Тронкова в качеството й на управител на Тронис" ЕООД;
28. Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП от Николина Тронкова в качеството й на
управител на Тронис" ЕООД;
29. Заверено за вярност копие от платежно нареждане за внесена гаранция от Тронис"
ЕООД по Първа обособена позиция;
30. Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП от Николина Тронкова в качеството й на
управител на Тронис" ЕООД;
31. Референция без иЗх. номер, от 01.09.2014 година, издадена от ОУ „Св. Св. Кирил и
Методий" - гр. Девня в полза на Тронис" ЕООД;
32. Препоръка с изх. №РД-05-103 от 01.09.2014 година, издадена от ОУ „Св. Иван Рилски" с. Червенци в полза на Тронис" ЕООД;
33. Заверено за вярност копие от Референция с изх. №193 от 03.09.2014 година, издадена
от ОУ „Васил Левски" - с. Михалич в полза на Тронис" ЕООД;
34. Заверено за вярност копие от удостоверение за добро изпълнение с изх. №1611 от
04.09.2014 година, издадено от ОДЗ „Здравец" ^ гр. Вълчи дол в полза на Тронис" ЕООД.
Комисията установи, че оповестените документи находящи се в плик №1 „Документи за
подбор" съответстват на представения списък по чл.56, ал.1, т.14 от Закона за обществените
поръчки.
След разглеждане на офертата на втория участник, комисията премина към отваряне на
офертата на третия по ред участник, а именно „Боян Боев 08" ЕООД с оферта с вх. № АСД-0501-03-1368 от 19.12.2014 година, депозирана за участие по Първа обособена позиция. Комисията
се увери, че офертата на участника е запечатана в плик, който е в ненарушена цялост,
непрозрачен и със съответното обозначение върху него носещо информация съгласно
предварително обявените от Възложителя условия. В офертата на участника се установи
наличие на три запечатани непрозрачни плика, а именно:
плик №1 - Документи за подбор;
плик №2 - Предложение за изпълнение на поръчката;
плик №3 - Предлагана цена.
Трима от членовете на комисията подписаха плик №3 на третия участник като след това
председателят на комисията предостави възможност на един от присъстващите участници да
положат подпис върху плик №3 на третия участник. Плик №3 на третия участник беше подписан
от г-жа Николина Тронкова - управител на „Тронис" ЕООД.
Спед извършване на горепосочените действия, председателя на комисията отвори плик
№2 на втория участник и трима от членовете на комисията подписаха всички документи, които се
съдържат в него. Председателя на комисията предостави възможност на един от присъстващите
участници да положат подпис върху документите, съдържащи се в плик №2 на третия участник.
Документите бяха подписани от г-жа Николика Тронкова - управител на „Тронис" ЕООД.
След това комисията отвори плик № 1 с надпис „Документи за подбор" и установи, че в
същият се съдържат документи. Комисията премина към оповестяване на документите, които се
съдържат в плик №1 и проверка съответствието им със списъка по чл. 56, ал.1, т.14 от Закона за
обществените поръчки, а именно:
1. Списък на документите и информация съдържащи се в офертата на „Боян Боев 08" ЕООД;
2. Оферта на „Боян Боев 08" ЕООД по Първа обособена позиция;
3. Представяне на участника „Боян Боев 08" ЕООД;
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4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.9 от ЗОП от Боян Боев в качеството
му на управител на „Боян Боев 08" ЕООД;
5. Списък на услугите с предмет еднакъв или сходен на предмета на поръчката на „Боян
Боев 08" ЕООД;
6. Заверено за вярност копие от Удостоверение за добро изпълнение с изх.№287 от
10.12.2014 година, издадено от ОУ „Васил Левски" - с.Бозвелийско в полза на „Боян Боев 08"
ЕООД;
7. Заверено за вярност копие от Удостоверение за добро изпълнение с изх. №2478 от
10.12.2014 година, издадено от СОУ „Димитър Благоев" - гр. Провадия в полза на „Боян Боев 08"
ЕООД;
8. Заверено за вярност копие от Удостоверение с изх. №540 от 05.12.2014 година, издадено
от СОУ „Христо Ботев" - с. Ветрино в полза на „Боян Боев 08" ЕООД;
9. Списък - декларация за транспортните средства по чл.51, ал.1, т.9 от ЗОП от Боян Боев в
качеството му на Управител на „Боян Боев 08" ЕООД;
10. Заверено за вярност копие от Удостоверение за регистрация на транспортно средство
№61834 от 04.11.2011 година на Директора на ОДБХ - гр. Варна;
11. Заверено за вярност копие от Удостоверение за регистрация на транспортно средство
№61833 от 04.11.2011 година на Директора на ОДБХ - гр. Варна;
12. Списък - декларация на обектите, регистрирани по чл.12 от ЗХ от Боян Боев в
качеството му на управител на „Боян Боев 08" ЕООД;
13. Заверено за вярност копие от Удостоверение за регистрация на обект за производство
на храни №9795 от 03.02.2014 година, издадено от Директора на ОДБХ - гр.Варна;
14. Заверено за вярност копие от Удостоверение за регистрация на обект за производство
на храни №9513 от 26.11.2013 година, издадено от Директора на ОДБХ - гр. Варна;
15. Декларация за приемане на условията в проекта на договора по чл. 56, ал.1, т.12 от
ЗОП от Боян Боев в качеството му на управител на „Боян Боев 08" ЕООД;
16. Декларация за липса на свързаност по чл.55, ал.7 от ЗОП от Боян Боев в качеството му
на управител на „Боян Боев 08" ЕООД;
17. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП от Боян Боев в качеството му на управител на
„Боян Боев 08" ЕООД;
18. Операционна бележка за плащане към бюджета за внесена гаранция за участие от
„Боян Боев 08" ЕООД по Първа обособена позиция;
19. Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП от Боян Боев в качеството му на управител на
„Боян Боев 08" ЕООД;
20. Заверено за вярност копие от Удостоверение №20080716113118 от 16.07.2008 година,
издадено от Агенция по вписванията за вписаните обстоятелства и обявените актове по
партидата на „Боян Боев 08" ЕООД в Търговския регистър;
21. Заверено за вярност копие от Удостоверение за наличие или липса на задължения с
изх. №0302011400312201 от 27.11.2014 година, издадено от ТД на НАП - гр. Варна;
22. Заверено за вярност копие от Договор за наем от 15.11.2013 година, сключен между
Кооперативен съюз - Варна и „Боян Боев 08" ЕООД и анекс към него;
23. Заверено за вярност копие от Договор за заем за послужване от 13.08.2008 година,
сключен между ЕТ „ББ - Боян Боев" и „Боян Боев 08" ЕООД.
Комисията установи, че оповестените документи находящи се в плик №1 „Документи за
подбор" съответстват на представения списък по чл.56, ал.1, т.14 от Закона за обществените
поръчки.
• •.
'•
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След приключване на действията по отваряне и оповестяване на документите съдържащи
се в плик №1 на участниците в процедурата, Председателят на комисията уведоми
присъстващите, че е приключила публичната част от заседанието на комисията.
Комисията продължи работата си в същият ден по отношение на констатиране на
наличието и редовността на представените документи в плик №1 на участници.

Комисията установи, че участникът „ЧИР ГОЛДЪН РЕСТ" ЕАД, депозирал оферта за
участие по Втора обособена позиция е представил всички изискуеми документи от Възложителя,
като в същите не са констатирани несъответствия с критериите за подбор или други изисквания
на Възложителя.
Комисията установи, че участникът „ТРОНИС" ЕООД, депозирал оферта за участие по
Първа обособена позиция е представил всички изискуеми документи от Възложителя, като в
същите не са констатирани несъответствия с критериите за подбор или други изисквания на
Възложителя.
Комисията установи, че участникът „БОЯН БОЕВ 08" ЕООД, депозирана за участие по
Първа обособена позиция е представил всички изискуеми документи от Възложителя, като в
същите не са констатирани несъответствия с критериите за подбор или други изисквания на
Възложителя.

С оглед на посоченото, комисията обсъди и прие следното
РЕШЕНИЕ №1
На основание чл. 68, ал.8 и ал.9 от Закона за обществените поръчки от
Голдън Рест" ЕАД, „Тронис" ЕООД и „Боян Боев 08" ЕООД няма да
допълнителни документи.
Мотиви: Не е установена липса на документи и/или несъответствия
подбор или с други изисквания на Възложителя по отношение на офертите на
Голдън Рест" ЕАД, „Тронис" ЕООД и „Боян Боев 08" ЕООД.
"ЗА" - 5
"ПРОТИВ"- 0
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0
КВОРУМ - 5
След вземане на горното решение, комисията обсъди и прие следното

участниците „Чир
бъдат изисквани
с критериите за
участниците „Чир

РЕШЕНИЕ №2
Отлага своята работа по разглеждане на офертата на участниците.
"ЗА"-5
"ПРОТИВ"-0
"ВЪЗДЪРЖАЛИ С Е " - 0
КВОРУМ - 5
Настоящия протокол е съставен на 22.12.2014 година след приключване на заседанието на
комисията и съдържа 8 (осем) страници.
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