
“ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – ПЛОВДИВ” ЕООД
град Пловдив, бул. ”Пещерско шосе” № 68, тел. 032 643284; тел./факс 032 643 241,

е-mail:  psichodis@abv.bg

  П Р О Т О К О Л  № 2 

от  разглеждането,  оценяването  и  класирането  на  постъпилите  оферти  за
провеждане на процедура – публично състезание за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „Приготвяне и доставяне на храна за нуждите на пациенти и дежурен
персонал в „Център за психично здраве – Пловдив“ ЕООД“ 

    Днес, 19.06.2017 г. в 10:00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 580/12.06.2017
г. на Управителя на „ЦПЗ Пловдив“ ЕООД в състав:  

Председател: -------------------------------------------- (заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД)

Членове: 
  1.  ------------------------------------------------------ (заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД)

  2. ------------------------------------------------------ (заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД),

се събра в  сградата на „ЦПЗ Пловдив“ ЕООД – град Пловидв, бул. „Пещерско
шосе“  №  68,  ет.  2,  за  разглеждане,  оценка  и  класиране  на  постъпилите  оферти  за
участие  в  процедура  по  ЗОП  –  публично  състезание,  с  предмет: „Приготвяне  и
доставяне на храна за нуждите на пациенти и дежурен персонал в „Център за
психично здраве – Пловдив“ ЕООД“. 

След извършения формален преглед на офертите, отразено в Протокол № 1 от
работата на Комисията от 13.06.2017 г., в условията на закрито заседание Комисията
продължи работа по разглеждането по същество за съответствие на документите по чл.
39, ал. 2 от ППЗОП с поставените от Възложителя изисквания към личното състояние и
критериите за подбор на участниците.

Извърши се съпоставка между изготвения Списък и документите, съдържащи се
в офертата на участника, при което се констатира следното:

“Парти Фууд” ДЗЗД – описаните в списъка документи се съдържат в офертата.
“Надежда 2000” ЕООД – описаните в списъка документи се съдържат в офертата.
“Д и М Инвестмънт” ООД –  описаните в  списъка  документи  се  съдържат  в

офертата.
Председателят на Комисията прочете документите, които участникът следва да е

представил в офертата си, съгласно изискванията на Възложителя, а именно: 
1). Опис документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – попълва се
Образец № 1;
2). Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)  за участника в
съответствие  с  изискванията  на  закона  и  условията  на  възложителя,  а  когато  е
приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо
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лице,  за  всеки  подизпълнител  и  за  всяко  трето  лице,  чиито  ресурси  ще  бъдат
ангажирани в изпълнението на поръчката – попълва се Образец № 2;
3).  Декларация по чл.  3,  т.  8 и чл. 4  от Закона за икономическите и финансовите
отношения  с  дружествата,  регистрирани  в  юрисдикции  с  преференциален  данъчен
режим,  свързаните  с  тях  лица  и  техните  действителни  собственици  –  попълва  се
Образец № 3;
4). Декларация за липса на свързаност с друг участник – попълва се Образец № 7;
5).  Декларация от членовете  на обединението  –  попълва  се  Образец  № 8 (ако  е
приложимо)
6). Техническо предложение, съдържащо:
6.1. документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният
представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие;
6.2. Техническо предложение – Образец № 9
6.3. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - попълва се
Образец № 4;
6.4. декларация за срока на валидност на офертата - попълва се Образец № 5;
6.5. декларация,  че  при изготвяне на  офертата  са  спазени задълженията,  свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на
труд - попълва се Образец № 6;
7). ПЛИК "Предлагани ценови параметри"

2.  Комисията  разгледа  представените  документи  по  същество,  анализира
съдържанието им и провери за съответствието им с изискванията за изпълнение
на  поръчката  и  изискванията  към  участниците  в  процедурата,  съгласно
документацията за участие.

При тази проверка, Комисията констатира следното: 

2.1. Участникът „Парти Фууд“ ДЗЗД, в изпълнение на изискванията на чл. 39
ал 2 т. 1 от ППЗОП, е представил отделни ЕЕДОП за участниците в обединението –
„Парти Сервиз“ ЕООД и „Булсор Груп“ ООД, както и ЕЕДОП от „Парти Фууд“ АД и
„Съксес“ ООД – чиито капацитет участникът е посочил, че ще използва. 

Съгласно чл. 67 ал. 1 от ЗОП, при подаване на офертата участникът декларира
чрез представяне на ЕЕДОП:

-  Липсата  на основания за отстраняване – в  документацията  за обществената
поръчка  -  Раздел  II Указания  за  участие,  част  II Изисквания  към  участниците  в
процедурата, т. 2 Условия за допустимост на участниците, са посочени основанията за
отстраняване от участие в процедурата, а именно: основанията по чл. 54 ал. 1 от ЗОП.
ЕЕДОП на „Булсор Груп“ ООД е подписан от едно лице, посочен в част Б „Информация
за  представителите  на  икономическия  оператор“.  От  информацията  в  ЕЕДОП
комисията не може да направи заключение дали ЕЕДОП е подписан от всички
задължени лица по чл. 54 ал. 2 от ЗОП.

В тази връзка следва да се има предвид следното: Съгласно чл. 54 ал. 2 от ЗОП,
основанията по чл. 54 ал. 1 т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват
участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица,
които  имат  правомощия  да  упражняват  контрол  при  вземането  на  решения  от  тези
органи. Съгласно чл. 40 ал. 1 от ППЗОП, лицата по чл. 54 ал. 2 от ЗОП са: 1. Лицата,
които представляват участника; 2. Лицата, които са членове на управителни и надзорни
органи на участника; 3.  Други лица със статут,  който им позволява да влияят пряко
върху  дейността  на  предприятието  по  начин,  еквивалентен  на  този,  валиден  за

2



представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи. В чл. 40
ал.  2  от  ППЗОП са  посочени кои  са  лицата  по  чл.  40  ал.  1  т.  1  и  2  от  ППЗОП в
зависимост от това в коя от хипотезите по чл. 40 ал. 2 от ППЗОП попада конкретният
участник. Съгласно чл. 41 ал. 1 от ППЗОП, Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и
7 се отнасят за повече от едно лице (бележка: това са лицата по чл. 54 ал. 2 от ЗОП),
всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на
личните  данни или  при  различие  в  обстоятелствата,  свързани  с  личното  състояние,
информацията относно изискванията по чл.  54,  ал.  1,  т.  1,  2  и 7 и чл.  55,  ал.  1,  т.  5
ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. На основание
чл. 41 ал. 2 от ППЗОП, в случаите по чл. 41 ал. 1 от ППЗОП, когато се подава повече от
един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в
ЕЕДОП,  подписан  от  лице,  което  може  самостоятелно  да  представлява  съответния
стопански субект.

За  установяване  на  кръга  от  лицата  по  смисъла  на  чл.  54  ал.  2  от  ЗОП  и
съответно – чл. 40 ал. 1 от ППЗОП и за да се направи констатация дали представените
към офертата ЕЕДОП на „Булсор груп“ ООД – съдружник в „Парти Фууд“ ДЗЗД и на
„Парти Фууд“ АД – чийто капацитет е заявен, че ще бъде използван от участника, са
подписани от всички лица по смисъла на чл. 54 ал. 2 от ЗОП и съответно – чл. 40 ал. 1
от ППЗОП, Комисията предлага на Възложителя на основание чл. 44 ал. 1 от ППЗОП да
изиска от участника да представи списък на всички задължени лица по смисъла на чл.
54 ал.  2  от  ЗОП, независимо от наименованието на  органите,  в  които участват,  или
длъжностите, които заемат, като вземе предвид чл. 54 ал. 2 от ЗОП и чл. 40 ал. 1 от
ППЗОП. 

С оглед изложеното, участникът следва:
1. да представи списък по чл. 44 ал. 1 от ППЗОП;
2.  да  отстрани  горепосочените  пропуски,  като  представи  НОВИ  ЕЕДОП  за

„БУЛСОР ГРУП“ ООД и „ПАРТИ ФУУД“ АД, подписан от лицата по чл. 54 ал. 2 от
ЗОП, посочени в списъка по чл. 44 ал. 1 от ППЗОП, като ако лицата, които са подписали
представения  към офертата  ЕЕДОП,  са  сред  лицата  в  списъка,  не  е  необходимо да
подписват  отново  ЕЕДОП,  тъй  като  същите  вече  са  декларирали  липсата  на
обстоятелства по чл. 54 ал. 1 т. 1, 2 и 7 от ЗОП. 

На основание чл. 104 ал. 4 от ЗОП и чл. 54 ал. 9 от ЗОП, на участника се дава
възможност в срок до 5 (пет) работни дни от получаване на настоящия протокол да
представи НОВИ ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или
допълнена информация. Допълнително представената информация може да обхваща и
факти и  обстоятелства,  които са  настъпили  след  крайния  срок  за  получаване  на
оферти. 

2.2. Участникът „Надежда 2000“ ЕООД, в представения ЕЕДОП: 
-  В Част  III: Основания за изключване, А: Основания, свързани с наказателни

присъди, за оператора – че не е издадена по отношение на икономическия оператор или
на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или
което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол
в рамките на тези органи, окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-горе
основания,  която  е  произнесена  най-много  преди  пет  години,  или  съгласно  която
продължава  да  се  прилага  период  на  изключване,  пряко  определен  в  присъдата,
участникът  е  отбелязал  „не“,  като  в  частта  „Ако  съответните  документи  са  на
разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес,  орган или служба,
издаващи документа, точно позоваване на документа)“, и е посочено Свидетелство за
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съдимост, Окръжен съд Пловдив, https://www.os-plovdiv.com/. На първо място, следва да
се  отбележи,  че  компетентен  за  издаване  на  свидетелство  за  съдимост  на  лицата  е
Районен съд, а не Окръжен съд. Наред с това, съгласно документацията за участие –
част  III.  Изисквания към офертите  и  необходимите документи,  т.  3,  Съдържание на
опаковката,  подточка  3.2.1.5,  В  ЕЕДОП  се  представят  данни  относно  публичните
регистри,  в  които  се  съдържа  информация  за  декларираните  обстоятелства  или  за
компетентния  орган,  който  съгласно  законодателството  на  съответната  държава  е
длъжен  да  представя  информация  за  тези  лица  служебно  на  Възложителя.  Ноторно
известен факт е, че свидетелство за съдимост не се представя на Възложител служебно,
а се издава на правоимащото лице, при представяне на необходими лични документи.
Ето  защо,  в  тази  част,  с  оглед  необходимостта  от  коректно  оформяне  на  ЕЕДОП,
информацията  следва  да  бъде  коректно  и  вярно  декларирана  от  икономическия
оператор.

-  В  Част  IV:  Критерии  за  подбор,  А:  Годност,  1)  Вписване  в  съответен
професионален или търговски регистър, участникът е посочил, че е вписан в регистъра
на БАБХ с Обект – Кухня-майка с дейност Кетъринг и разполага с МПС – хладилен за
превоз  на  храни от  животински  произход.  Същевременно,  в  2)  –  частта,  в  която  се
посочва  „Необходимо  ли  е  специално  разрешение  или  членство  в  определена
организация,  за  да може икономическият оператор да изпълни съответната  услуга  в
държавата  на  установяване?“,  участникът  е  отговорил  „Не“,  което  НЕ
КОРЕСПОНДИРА  с  изложеното  в  т.  1  и  не  съответства  с  изричното  изискване  на
Възложителя  в  т.  3.1.  от  Документацията  за  участие  –  Годност/правоспособност  за
упражняване  на  професионална  дейност,  Участникът  задължително  да  разполага  с
минимум един обект, в който ще се приготвя храната, регистриран по чл. 12 от ЗХ. Ето
защо  в  тази  част,  с  оглед  необходимостта  от  коректно  оформяне  на  ЕЕДОП,
информацията  следва  да  бъде  коректно  и  вярно  декларирана  от  икономическия
оператор. 

-  В  Част  IV:  Критерии  за  подбор,  Б:  Икономическо  и  финансово  състояние,
участникът е попълнил информация, каквато НЕ СЕ ИЗИСКВА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Изрично в Документацията за участие, II Изисквания към участниците, т. 3. Критерии
за  подбор  на  участниците,  подточка  3.2.  Икономическо  и  финансово  състояние,  е
отразено, че Не се поставя изискване по отношение на икономическото и финансовото
състояние на участниците. Ето защо в тази част, с оглед необходимостта от коректно
оформяне на ЕЕДОП, информацията следва да бъде коректно и вярно декларирана от
икономическия оператор.

- В Част IV: Критерии за подбор, В: Технически и професионални способности,
представеният ЕЕДОП не е попълнен коректно. В т. 2 няма посочено лице, отговарящо
за  контрола  на  качеството  на  храната.  Съгласно  Документацията  за  участие,  II
Изисквания към участниците, т. 3. Критерии за подбор на участниците, подточка 3.3.
Технически и професионални способности, 3.3.1 – Възложителят е поставил изискване
Участникът  задължително  да  разполага  с  лица  (най-малко  по  едно),  отговарящи  за
контрола  на  качеството  на  храната,  технически  лица  по изпълнение  на  поръчката  –
готвач, работник кухня и инструктор по лечебно хранене или диетолог. При подаване на
оферта, съответствието с изискването участникът декларира в ЕЕДОП, като посочва в
част IV, буква „В“, т. 6 информация за лицата, отговарящи за контрола на качеството на
храната: име, презиме и фамилия на лицето, завършено образование, професионална
квалификация и професионален опит. Ето защо в тази част, с оглед необходимостта от
коректно  оформяне  на  ЕЕДОП,  информацията  следва  да  бъде  коректно  и  вярно
декларирана от икономическия оператор. 
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- В Част IV: Критерии за подбор, В: Технически и професионални способности,
представеният ЕЕДОП не е попълнен коректно. В т. 1б) не е отразен броят години –
период, определен в обявлението, спрямо който се преценя дали участникът отговаря на
изискванията на Възложителя през референтния период да  е  предоставил услуги от
посочения вид. Съгласно Документацията за участие, II Изисквания към участниците, т.
3.  Критерии  за  подбор  на  участниците,  подточка  3.3.  Технически  и  професионални
способности,  3.3.2  –  Възложителят  е  поставил  изискване  Участникът  да  притежава
опит  в  предоставянето  на  услуги,  сходни или  еднакви  с  предмета  на  обществената
поръчка,  поради  което  следва  през  последните  три  години,  считано  от  датата  на
подаване на офертата си за участие, да има приключен поне 1 (един) договор за услуги
по приготвяне и  доставяне  на  храна за  институции,  предоставящи социални услуги
и/или  лечебни  заведения,  при  среднодневно  количество  –  200  хранодни.  За
удостоверяване  на  съответствието  с  посоченото  изискване  за  подбор,  участникът
посочва Договор с наименование: „Приготвяне и ежедневна доставка на готова храна по
определени  диети,  необходима  за  нуждите  на  „СБПФЗАЛ  –  Д.П.Кудоглу“  ЕООД
Пловдив, с период 01.12.2012 г. – 07.02.2014 г. При извършената справка на сайта на
АОП  –  http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?
_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616
F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69
643D323137313233, се установява, че Договорът е сключен на 25.10.2011 г. и е със срок
на действие: 1 година, т.е. не покрива изискването на Възложителя за приключен поне 1
договор  за  услуги  през  последните  три  години,  считано  от  датата  на  подаване  на
офертата за участие. В тази връзка, представеният ЕЕДОП съдържа неточно (невярно)
отразяване на периода на договора; отразените дати 01.12.2012 г. до 07.02.2014 г. не се
установяват  от  справката  на  сайта  на  АОП.  Освен  това,  от  публично  достъпната
информация  няма  данни  за  количеството  на  хранодните,  поради  което  и  по  този
показател Комисията не е в състояние да провери декларираната информация. Ето защо
в тази част, с оглед необходимостта от коректно оформяне на ЕЕДОП, информацията
следва да бъде коректно и вярно декларирана от икономическия оператор. 

- Липсва попълване на ЕЕДОП в частта по т. 8) „Средна численост на състава на
икономическия оператор и броят на ръководния персонал през последните три години“.
Ето  защо  в  тази  част,  с  оглед  необходимостта  от  коректно  оформяне  на  ЕЕДОП,
информацията  следва  да  бъде  коректно  и  вярно  декларирана  от  икономическия
оператор. 

С оглед изложеното, участникът следва да отстрани горепосочените пропуски,
като представи НОВ ЕЕДОП. 

На основание чл. 104 ал. 4 от ЗОП и чл. 54 ал. 9 от ЗОП, на участника се дава
възможност в срок до 5 (пет) работни дни от получаване на настоящия протокол да
представи  НОВ ЕЕДОП и/или  други  документи,  които съдържат променена  и/или
допълнена информация. Допълнително представената информация може да обхваща и
факти и  обстоятелства,  които са  настъпили  след  крайния  срок  за  получаване  на
оферти.

2.3. Участникът  „Д  и  М  Инвестмънт“  ООД,  в  представения  ЕЕДОП  е
посочил,  че  ще  използва  капацитет  на  „ВИСКОМ“  ЕООД  –  по  отношение  на
изискването в раздел II Изисквания към участниците в процедурата, т. 3. Критерии за
подбор  на  участниците,  подточка  3.1.  Годност/Правоспособност  за  упражняване  на
професионална дейност, Възложителят е изискал участникът да разполага с минимум
едно транспортно средство, собствено или наето за срок, покриващ срока на действие
на  договора,  което  да  отговаря  на  изискванията  за  транспортиране  на  животински
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храни.  Участникът  посочва  У-ние  за  регистрация  на  транспортно  средство  №
3240/6.03.2014 г., изд. от ОДБХ Пловдив за товарен автомобил „Мерцедес Спринтер 313
ЦДИ“ – хладилен с рег. № РВ 5407 РА. 

При това положение, в изпълнение на изискванията на чл. 39 ал 2 т. 1 от ППЗОП,
участникът следва да представи отделен ЕЕДОП „ВИСКОМ“ ЕООД – чийто капацитет
участникът е посочил, че ще използва. На основание чл. 65 ал. 3 от ЗОП, участникът,
който  се  позовава  на  капацитета  на  трето  лице,  следва  да  може  да  докаже,  че  ще
разполага  с  този  ресурс,  като  представи  документ  за  поетите  от  третото  лице
задължения

С оглед изложеното, участникът следва:
1. Да представи списък ЕЕДОП за „ВИСКОМ“ ЕООД; 
2. На основание чл. 65 ал. 3 от ЗОП, предвид позоваване на капацитета на трето

лице, следва да се представи документ за поетите от третото лице задължения.  
На основание чл. 104 ал. 4 от ЗОП и чл. 54 ал. 9 от ЗОП, на участника се дава

възможност в срок до 5 (пет) работни дни от получаване на настоящия протокол да
представи  НОВИ ЕЕДОП и/или  други  документи,  които  съдържат  променена  и/или
допълнена информация. Допълнително представената информация може да обхваща и
факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

С оглед горепосочените констатации, на основание чл. 104 ал. 4 от ЗОП и чл. 54
ал. 8 и 9 от ППЗОП, ще бъде публикуван на профила на купувача на Възложителя „ЦПЗ
Пловдив“  ЕООД  и  ще  бъде  изпратен  с  препоръчано  писмо  с  обратна  разписка  на
участниците  в  процедурата,  с  оглед  предоставяне  на  възможност,  в  срок  до  5  (пет)
работни дни от получаване на настоящия протокол, да представят нова информация, да
допълнят или да пояснят представената информация. 

Документите  се  предоставят  в  „ЦПЗ  Пловдив“  ЕООД,  град  Пловдив,  бул.
„Пещерско шосе“  № 68 –  ет.  2,  Технически  сътрудник,  в  запечатан плик  с  надпис:
„Допълнителни  документи  по  обществена  поръчка  с  предмет:  „Приготвяне  и
доставяне на храна за пациенти и дежурен персонал в „Център за психично здраве
Пловдив“ ЕООД“, от: …………………………………………, на вниманието на Комисията
за провеждане на процедурата“.

Комисията реши да продължи своята работа след изтичане на срока по чл. 54 ал.
9 от ППЗОП, като председателят на Комисията в изпълнение на чл.  54 ал. 4 т.  1 от
ППЗОП ще свика поредното заседание на Комисията. 

Настоящият протокол се състои от 6 (шест) страници и е съставен в 1 (един)
екземпляр, който ще се съхранява към документацията на процедурата. 

КОМИСИЯ В СЪСТАВ: 

Председател: 
/п/ ------------------------------------------------------ (заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД)

Членове: Д-р Милена Трендафилова – Началник отделение „ОГХС“

/п/ ------------------------------------------------------ (заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД)
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Галя Цекова – Главна Мед. сестра

/п/ ------------------------------------------------------ (заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД)
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