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№ 1 / 2 9 юли 2015 год. 

за разглеждането на офертите на участниците в открита процедура 
за възлагане на обществена поръчка за доставката на хранителни 
продукти но обособени позиции за нуждите на "Многопрофилна 
болница за активно лечение - Добрич" АД 

Днес, 29.07.2015 год. в "Многопрофилна болница за активно лечение -
Добрич" АД, гр. Добрич, ул. "Панайот Хитов" 24, по реда на Глава Пета, раздел II от 
ЗОП, се разгледаха офертите на участниците в откритата процедура за възлагане за 
обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ-
Добрич" АД по обособени позиции, открита на основание чл. 16, ал. 8, във вр. с чл. 3, 
ал. 1, т. 1 и чл. 7, т. 3 от ЗОП с Решение № 8 от 29.06.2015 год. на Изпълнителния 
директор на дружеството, по обявление, вписано по преписка № 00083-2015-0003 в 
регистъра на Агенцията за обществени поръчки. 

Разглеждането се проведе от комисия, назначена със Заповед № 241 / 
29.07.2015 год. на Изпълнителния директор на "МБАЛ-Добрич" АД гр. Добрич, в 
състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-р Михаела Николаева Попова - заместник-директор 
медицински дейности; 

ЧЛЕНОВЕ: 
1. Елена Атанасова Великова - експерт обществени поръчки; 
2. Адв. Георги Стойчев Митков - юрист на граждански договор в "МБАЛ-

3. Д-р Йовка Димитрова Тихонова - началник на отделение "Неонатология"; 
4. Румяна Георгиева Близнакова - инструктор по лечебно хранене. 

1. Цел на заседанието на комисията е изпълнението на процедурата по чл. 68 

2. Работата на комисията започна на 29.07.2015 г. в 09.00 часа, когато 
възложителят предаде на комисията списък на участниците, ведно с предлставените от 
тях оферти в запечатани пликове, постъпили с входящи номера, както следва: 

2.1. " С Б М И Н Т Е Р Н Е Ш Ъ Н Ъ Л " ЕООД, постъпила с вх. № 7919 / 
23.07.2015 год. в 10.50 часа; 

2.2. " Р С Р " ЕООД, постъпила с вх. № 7950 / 27.07.2015 год. в 08.30 часа; 
2.3. "МЕЖДУНАРОДЕН К О Л Е Ж " ООД, постъпила с вх. № 7973 / 

28.07.2015 год. в 10.10 часа 
2.4. "ТРИАДА ГТ" ООД, постъпила с вх. № 7980 / 28.07.2015 год. в 15.20 

2.5. "ГЕРГАНА-ДЕНИЦА" ЕООД, постъпила с вх. № 7981 / 28.07.2015 
год. в 15.35 часа. 

Добрич" АД. 

от ЗОП. 

часа; 
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3. Преди да пристъпят към отварянето на пликовете с офертите, членовете 
на комисията, участващи в заседанието, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОП, подписаха и 
представиха на възложителя декларации за съответствие с обстоятелствата по чл. 35, 
ал. 1 от ЗОП и за спазване на изискванията по чл. 35, ал. 2 от ЗОП. 

4. При отварянето на пликовете с офертите и по време на проверката на 
приложените към тях документи присъства Дилян Иванов Тодоров, упълномощен 
представител на участника "МЕЖДУНАРОДЕН КОЛЕЖ" ООД, с пълномощно, с 
нотариална заверка на подписа рег. № 4813, заверено на 27.07.2015 год. от нот. 
Радослав Ееоргиев, рег. № 330 в Нотариалната камара. 

5. Заседанието на комисията протече в две части - публична и закрита. 
5.1. В публичната част от заседанието на комисията се отвориха пликовете с 

офертите и се извърши проверка на следните обстоятелства: 
- дали подадените оферти са представени в запечатани, непрозрачни пликове 

и отговарят ли на изискванията на чл. 57, ал. 1 от ЗОП; 
- налице ли са в пликовете с офертите три отделни запечатани, непрозрачни 

пликове със съответните надписи, съобразно изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП; 
- публично оповестяване на документите за подбор, които съдържат 

пликовете № 1 на участниците и проверка съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 
I, т. 14 от ЗОП. 

5.2. В закритата част от заседанието на комисията се извърши проверка за 
наличието и редовността на документите и информацията в плик № 1 на всеки един от 
участниците и съответствието им с критериите за подбор, поставени от възложителя. 

6. Председателят на комисията обяви отварянето на пликовете с офертите по 
реда на тяхното постъпване. 

Комисията констатира, че предложенията на участниците са приети в 
непрозрачни запечатани пликове, на които са отбелязани поредните входящи номера, 
датата и часът на получаването, съгласно изискванията на чл. 57, ал. 1 и 3 от ЗОП, след 
което пристъпи към отварянето на пликовете с офертите по реда на тяхното 
постъпване. Проверката на офертите се извърши по реда и по начина, посочен в чл. 68. 
ал. 4 и 5 от ЗОП. 

7. Резултатите от проверката за всеки участник са следните: 

7.1. "СБМ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД: 
7.1.1. При отварянето на плика с офертата комисията констатира, че в него 

са налице отделни запечатани пликове за участие по обособени позиции № № 8, 9, 10, 
II, 13 и 14, надписани съобразно чл. 57, ал. 2 от ЗОП. 

Трима от членовете на комисията подписаха пликове № 3. Комисията 
покани представителя на участника "МЕЖДУНАРОДЕН КОЛЕЖ" ООД Дилян Иванов 
Тодоров да подпише пликове № 3, което беше изпълнено. 

Комисията отвори пликове № 2 и трима от членовете й подписаха всички 
документи, съдържащи се в тях. Комисията покани представителя на участника 
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"МЕЖДУНАРОДЕН КОЛЕЖ" ООД Дилян Иванов Тодоров да подпише документите, 
съдържащи се в пликове № 2, което беше изпълнено. 

7.1.2. Комисията отвори плик № 1 по обособена позиция № 8 и оповести 
документите, които той съдържа: 

-Списък на документите, съдържащи се в офертата; 
-Представяне на участника - по Приложение № 1; 
На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър, комисията 

извърши служебна проверка за обстоятелствата, вписани за участника в търговския 
регистър и установи вписването на следните обстоятелства: "СБМ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" 
ЕООД, със седалище в гр. София 1766, адрес на управление: ж.к. "Младост 4", ул. 
"Бизнес парк София" № 1, сграда 21 ет. 3, офис 301, ЕИК 121105607, представлявано от 
Валери Минчев Тодоров и от прокуриста Росица Спиридон Ангелова-Тодорова. 

-Декларации по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - 2 бр. по Приложение № 2; 
-Декларации за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, 

ал. 7 от ЗОП и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - 2 бр. по 
Приложение № 3; 

-Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - по Приложение № 
4; 

-Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 
по задължителен образец Приложение № 5. 

-Декларация, че няма да се ползват подизпълнители; 
-Документ за внесена гаранция за участие; 
-Удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро с храни № 

02328 / 08.08.2011 год., издадено от ОДБХ гр. София, за обект склад за търговия на 
едро с храни от неживотински произход, група "ф" - храни със специално 
предназначение - детски храни; 

-Удостоверение за регистрация на транспортно средство № 5820 / 15.02.2013 
год., издадено от ОДБХ гр. София; 

-Удостоверение за регистрация на транспортно средство № 5821 / 15.02.2013 
год., издадено от ОДБХ гр. София; 

-Декларация за приемане на условията в проекта на договор. 
7.1.3. Комисията отвори плик № 1 по обособена позиция № 9 и оповести 

документите, които той съдържа: 
-Списък на документите, съдържащи се в офертата; 
-Документ за внесена гаранция за участие. 
7.1.4. Комисията отвори плик № 1 по обособена позиция № 10 и оповести 

документите, които той съдържа: 
-Списък на документите, съдържащи се в офертата; 
-Документ за внесена гаранция за участие. 
7.1.5. Комисията отвори плик № 1 по обособена позиция № 11 и оповести 

документите, които той съдържа: 
-Списък на документите, съдържащи се в офертата; 
-Документ за внесена гаранция за участие. 
7.1.6. Комисията отвори плик № 1 по обособена позиция № 13 и оповести 

документите, които той съдържа: 
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-Списък на документите, съдържащи се в офертата; 
-Документ за внесена гаранция за участие. 
7.1.7. Комисията отвори плик № 1 по обособена позиция № 14 и оповести 

документите, които той съдържа: 
-Списък на документите, съдържащи се в офертата; 
-Документ за внесена гаранция за участие. 

7.2. "РСР" ЕООД: 
7.2.1. При отварянето на плика с офертата комисията констатира, че в него 

са налице отделни запечатани пликове за участие по обособени позиции № № 8, 9. 10, 
11, 12, 13, 14 и 15, надписани съобразно чл. 57, ал. 2 от ЗОП. 

Трима от членовете на комисията подписаха пликове № 3. Комисията 
покани представителя на участника "МЕЖДУНАРОДЕН КОЛЕЖ" ООД Дилян Иванов 
Тодоров да подпише пликове № 3, което беше изпълнено. 

Комисията отвори пликове № 2 и трима от членовете й подписаха всички 
документи, съдържащи се в тях. Комисията покани представителя на участника 
"МЕЖДУНАРОДЕН КОЛЕЖ" ООД Дилян Иванов Тодоров да подпише документите, 
съдържащи се в пликове № 2, което беше изпълнено. 

7.2.2. Комисията отвори плик № 1 и оповести документите, които той 
съдържа: 

-Списък на документите, съдържащи се в офертата; 
-Представяне на участника - по Приложение № 1; 
На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър, комисията 

извърши служебна проверка за обстоятелствата, вписани за участника в търг овския 
регистър и установи вписването на следните обстоятелства: "РСР" ЕООД, със седалище 
в гр. София 1606, адрес на управление: ул. "Виктор Григорович" № 3, ет. 1, ап. 2, ЕИК 
121706547, представлявано от Рачо Стефанов Рибаров. 

-Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - по Приложение № 2; 
-Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти № 1У-Р-Т 374 / 

25.07.2011 год.; 
-Разрешение за търговия на едро с медицински изделия № 1У-Р-Т/МИ/021 / 

29.08.2007 год. и разрешения за промяна; 
-Удостоверение за обстоятелствата, вписани в търговския регистър; 
-Сертификат за регистрация за внедрена система за управление на 

качеството 180 9001:2008 с обхват: дистрибуция и търговия на едро и дребно с 
лекарствени продукти, диетични храни със специално медицинско предназначение и 
медицински изделия, и предоставяне на консултации за тях; 

-Документ за внесена гаранция за участие; 
-Списък на договорите, изпълнени през последните три години; 
-Референции - 5 бр.; 
-Оторизационно писмо от "Нестле България" АД; 
-Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, 

ал. 7 от ЗОП и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - по Приложение № 
3; 

-Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
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режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици по Приложение № 
4; 

-Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари -
по задължителен образец Приложение № 5. 

-Декларация, че няма да се ползват подизпълнители; 
-Декларация-списък с описание на техническото оборудване; 
-Удостоверение за регистрация на обект със странична, локална и 

ограничена дейност, с преобладаваща търговия на дребно с храни животински и/или 
неживотински произход № 03302 / 11.09.2011 год., издадено от ОДБХ гр. София, за 
обект склад за търговия с храни, група "ф" - храни със специално предназначение 
детски храни и хранителни добавки; 

-Удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни, издадено от 
РИОКОЗ гр. София; 

-Удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро с храни, 
издадено от ОДБХ гр. София на "Нестле България" АД; 

-Удостоверение за качество, издадено от "Нестле България" АД; 
-Сертификат за внедрена система за управление на качеството БПМ 130 

9001:2008 и Б Ш 180 14001:2009, издаден на ИезИе БеЩзсМапс! АО; 
-Сертификат за внедрена система за управление на качеството В8 ОН8А8 

18001:2007, издаден на ИезИе ОеШзсМапс! АО; 
-Сертификат за система за безопасност на храните 22000, издаден на №з11е 

БеШзсМапс! АО; 
-Сертификат за система за управление на безопасността на храните БПЧ ЕК 

180 22000:2005, издаден на №з11е ОеШзсЬ1апс1 АО; 
-Сертификат за анализ на опасностите и контрол на критичните точки, 

издаден от №з1:1е Ргапсе 8.А.; 
-Сертификат за внедрена система за управление на качеството 180 

9001:2008. издаден на Мез*1е Ргапсе 8.А.; 
-Сертификат за внедрена система за управление на качеството 180 

9001:2008, издаден на Нез*1е №с1ег1апс1 В.У.; 
-Сертификат за внедрена система за управление на качеството 180 

22000:2005, издаден на КезИе №с1ег1апс1 В.У.; 
-Сертификат за внедрена система за управление на качеството 180 

22000:2005, 180/Т8 22000-1:2009 и допълнителни изисквания Р88С 22000, издаден на 
ИезЙе №<1ег1апс1 В.У.; 

-Продукгов каталог на №з1:1е ТЧШгШоп. 

7.3. "МЕЖДУНАРОДЕН КОЛЕЖ" ООД: 
7.3.1. При отварянето на плика с офертата комисията констатира, че в него 

са налице отделни запечатани пликове за участие по обособена позиция № 2, 
надписани съобразно чл. 57, ал. 2 от ЗОП и трима от членовете й подписаха плик № 3. 
Комисията отвори плик № 2 и трима от членовете й подписаха всички документи, 
съдържащи се в тях. 

7.3.2. Комисията отвори плик № 1 и оповести документите, които гой 
съдържа: 

-Списък на документите, съдържащи се в офертата; 
-Представяне на участника - по Приложение № 1; 
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На основание чл. 23, ал. 4 от ЗТР, комисията служебно извърши проверка по 
партидата на дружеството в търговския регистър на Агенцията по вписванията, при 
което установи вписването на "МЕЖДУНАРОДЕН КОЛЕЖ" ООД, със седалище в гр. 
Добрич, адрес на управление ул. "България" 3, ЕИК 124596702, представлявано от 
Клара Николова Димитрова; 

-Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - по Приложение № 2; 
-Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, 

ал. 7 от ЗОП и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - по Приложение № 
3; 

-Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - по Приложение № 
4; 

-Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 
по задължителен образец Приложение № 5. 

-Документ за внесена гаранция за участие; 
-Удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни № Т084103269 / 

05.03.2009 год., издадено от РИОКОЗ гр. Добрич, за обект ресторант - разнос на 
приготвена и опакована в обекта кулинарна продукция с транспортно средство; 

-Удостоверение за регистрация на обект с обществено предназначение 
транспортно средство № 0827003433 / 17.03.2009 год., издадено от РИОКОЗ гр. 
Добрич; 

-Декларация за приемане на условията в проекта на договор; 
-Списък на назначените на трудов договор лица, с посочване на 

образованието, квалификацията и професионалния опит - Участникът е посочил 
назначени на трудов договор 3 (трима) души кухненски персонал, от които 3 (трима) с 
квалификация "готвач", с професионален опит поне 5 години, посочени съответно 9 
год. и 8 мес., 11 год. и 9 мес. и 19 год. и 11 мес.; 

-Копия от трудовите книжки на назначения на трудов договор кухненски 
персонал от списъка; 

-Справка за професионалния опит на лицата от персонала, които имат 
квалификация "готвач" с посочване на местата на работа, където е придобит 
професионалния опит. 

-Копия от дипломи или удостоверения за професионална квалификация на 
лицата от персонала, които имат квалификация "готвач". 

7.4. "ТРИАДА ГТ" ООД: 
7.4.1. При отварянето на плика с офертата комисията констатира, че в него 

са налице отделни запечатани пликове за участие по обособени позиции № № 4, 5 и 6, 
надписани съобразно чл. 57, ал. 2 от ЗОП. 

Трима от членовете на комисията подписаха пликове № 3. Комисията 
покани представителя на участника "МЕЖДУНАРОДЕН КОЛЕЖ" ООД Дилян Иванов 
Тодоров да подпише пликове № 3, което беше изпълнено. 

Комисията отвори пликове № 2 и трима от членовете й подписаха всички 
документи, съдържащи се в тях. Комисията покани представителя на участника 
"МЕЖДУНАРОДЕН КОЛЕЖ" ООД Дилян Иванов Тодоров да подпише документите, 
съдържащи се в пликове № 2, което беше изпълнено. 
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7.4.2. Комисията отвори плик № 1 по обособена позиция № 4 и оповести 
документите, които той съдържа: 

-Списък на документите, съдържащи се в офертата; 
-Представяне на участника - по Приложение № 1; 
На основание чл. 23, ал. 4 от ЗТР, комисията служебно извърши проверка по 

партидата на дружеството в търговския регистър на Агенцията по вписванията, при 
което установи вписването на следните обстоятелства: "ТРИАДА - ГТ" ООД, със 
седалище в гр. Добрич, адрес на управление ж.к. "Добротица" 39, вх. А, ап. 10. ЕИК 
124052241, представлявано от Тодорка Георгиева Стоянова и Стоян Иванов Стоянов, 
заедно и поотделно. 

-Карта за регистрация в регистър БУЛСТАТ; 
-Документ за внесена гаранция за участие; 
-Декларация за доказване на технически възможности, с посочени складова 

база, техническо оборудване - автопарк, списък на техническите лица и изпълнителски 
персонал и средногодишния брой на персонала; 

-Удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни № 964 / 
15.05.2013 год., издадено от ОДБХ гр. Добрич, за обект склад за търговия на едро с 
храни; 

-Постановление за възлагане на недвижим имот - складова база; 
-Справка за автомобилите, снабдени с разрешения за доставка на 

хранителни продукти; 
-Удостоверение за регистрация на обект с обществено предназначение 

транспортно средство № 0827001548 / 25.02.2010 год., издадено от РИОКОЗ гр. 
Добрич; 

-Удостоверение за регистрация на обект с обществено предназначение 
транспортно средство № 72 / 20.12.2011 год., издадено от ОДБХ гр. Добрич; 

-Удостоверение за регистрация на обект с обществено предназначение 
транспортно средство № 371 / 08.05.2015 год., издадено от ОДБХ гр. Добрич; 

-Констативен протокол от 29.04.2015 год., издаден от ОДБХ гр. Добрич за 
съответствие на транспортно средство; 

-Свидетелства за регистрация на МПС, част I - 3 бр. 
-Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП от управителя Стоян Иванов Стоянов -

по Приложение № 2; 
-Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, 

ал. 7 от ЗОП и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП от управителя 
Стоян Иванов Стоянов - по Приложение № 3; 

-Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от управителя 
Стоян Иванов Стоянов - по Приложение № 4; 

-Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 
от управителя Стоян Иванов Стоянов - по задължителен образец Приложение № 5; 

-Декларации, че няма да се ползват подизпълнители - 2 бр.; 
-Декларации за приемане на условията в проекта на договор - 2 бр.; 
-Декларация, че участникът е направил цялостно предложение по обособена 

позиция № 4. 
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7.4.3. Комисията отвори плик № 1 по обособена позиция № 5 и оповести 
документите, които той съдържа: 

-Списък на документите, съдържащи се в офертата; 
-Документ за внесена гаранция за участие; 
-Декларация, че участникът е направил цялостно предложение по обособена 

позиция № 5. 
7.4.4. Комисията отвори плик № 1 по обособена позиция № 6 и оповести 

документите, които той съдържа: 
-Списък на документите, съдържащи се в офертата; 
-Документ за внесена гаранция за участие; 
-Декларация, че участникът е направил цялостно предложение по обособена 

позиция № 6. 

7.5. "ГЕРГАНА-ДЕНИЦА" ЕООД: 
7.5.1. При отварянето на плика с офертата комисията констатира, че в него 

са налице отделни запечатани пликове за участие по обособени позиции № 1 и 3, 
надписани съобразно чл. 57, ал. 2 от ЗОП. 

Трима от членовете на комисията подписаха пликове № 3. Комисията 
покани представителя на участника "МЕЖДУНАРОДЕН КОЛЕЖ" ООД Дилян Иванов 
Тодоров да подпише пликове № 3, което беше изпълнено. 

Комисията отвори пликове № 2 и трима от членовете й подписаха всички 
документи, съдържащи се в тях. Комисията покани представителя на участника 
"МЕЖДУНАРОДЕН КОЛЕЖ" ООД Дилян Иванов Тодоров да подпише документите, 
съдържащи се в пликове № 2, което беше изпълнено. 

7.5.2. Комисията отвори плик № 1 и оповести документите, които той 
съдържа: 

-Списък на документите, съдържащи се в офертата; 
-Представяне на участника - по Приложение № 1; 
На основание чл. 23, ал. 4 от ЗТР, комисията служебно извърши проверка по 

партидата на дружеството в търговския регистър на Агенцията по вписванията, при 
което установи вписването на следните обстоятелства: "ГЕРЕАНА-ДЕНИЦА" ЕООД, 
със седалище в гр. Каварна, адрес на управление ул. "Дончо Ил. Стойков" 14, ЕИК 
124669805, представлявано от Христо Ееоргиев Узунов. 

-Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - по Приложение № 2; 
-Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, 

ал. 7 от ЗОП и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - по Приложение № 
3; 

-Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - по Приложение № 
4; 

-Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 
по задължителен образец Приложение № 5. 

-Документ за внесена гаранция за участие; 
-Удостоверение за регистрация на обект за производство на храни № 157 / 

01.06.2011 год., издадено от ОДБХ гр. Добрич, за обект хлебозавод - производство на 
хляб, хлебни изделия и тестени закуски; 
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-Удостоверение за регистрация на обект с обществено предназначение 
транспортно средство № 206 / 23.10.2012 год., издадено от ОДБХ гр. Добрич; 

-Удостоверение за регистрация на обект с обществено предназначение 
транспортно средство № 66 / 13.12.2011 год., издадено от ОДБХ гр. Добрич; 

-Удостоверение за регистрация на обект с обществено предназначение 
транспортно средство № 0827001357 / 17.12.2010 год., издадено от РИОКОЗ гр. 
Добрич; 

-Декларация за приемане на условията в проекта на договор. 

8. След извършването на действията по чл. 68, ал. 4 и 5 от ЗОП, описани в 
точка 6 и 7 от протокола, приключи публичната част от заседанието на комисията. 

9. В закрито заседание комисията провери наличието и редовността на 
документите и информацията в плик № 1 на всеки един от участниците и 
съответствието им с критериите за подбор, поставени от възложителя, при което 
констатира следното: 

9.1. Участниците "СБМ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД, "МЕЖДУНАРОДЕН 
КОЛЕЖ" ООД и "ГЕРГАНА-ДЕНИЦА" ЕООД са представили документите, изискуеми 
от възложителя, съгласно точка 2.1 от Указанията за подготовка на офертата и с кои то 
доказват съответствието си с критериите за подбор по отделните обособени позиции, 
посочени в Техническите спецификации. 

9.2. Участникът "РСР" ЕООД не е представил декларация за приемане на 
условията в проекта на договор - документ, представляващ част от съдържанието на 
офертата съгласно чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП и посочен като изискуем от възложителя в 
точка 2.1.1.11 от Указанията за подготовка на офертата. 

9.3. Участникът "ТРИАДА ГТ" ООД е представил декларациите по 
примерен образец Приложение № 2, 3 и 4 и декларацията по задължителен образец № 5 
в екземпляр, подписан само от управителя Стоян Иванов Стоянов. Освен от това лице, 
участникът се представлява заедно и поотделно и от Тодорка Георгиева Стоянова. 
Комисията приема, че с декларациите по Приложение № 3, 4 и 5 участникът декларира 
обстоятелства, отнасящи се до юридическото лице "ТРИАДА ГТ" ООД, следователно 
достатъчно е представянето им от което и да е от представляващите лица. С 
декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП по Приложение № 2, освен обстоятелства за 
юридическото лице-участник, се декларират и обстоятелства, които се отнасят за 
физическото лице-представлявагц. Това са обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, 
посочени в точка 1 от примерния образец на декларацията и обстоятелствата по чл. 47, 
ал. 5, т. 1 от ЗОП, посочени в точка 5 от примерния образец на декларацията. 
Документът е посочен като изискуем по точка 2.1.1.2 от Указанията за подготовка на 
офертата. Декларирането на посочените обстоятелства, съгласно чл. 47, ал. 4, т. 3 от 
ЗОП е задължение на лицата по 141, ал. 2 от ТЗ - управителя/управителите на ООД. 
Комисията не установява наличието на декларация, в която представляващото лице 
Тодорка Георгиева Стоянова да е декларирало липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 
т. 1 и ал. 5, т. 1 от ЗОП. 

10. Комисията съобщава на участника "РСР" ЕООД, че на основание чл. 68, 
ал. 8 от ЗОП, трябва да представи в срок от 5 работни дни, считано от датата на 
получаване на настоящия протокол, декларация за приемане на условията в проекта на 
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договор - документ, представляващ част от съдържанието на офертата съгласно чл. 56, 
ал. 1, т. 12 от ЗОП и посочен като изискуем от възложителя в точка 2.1.1.11 от 
Указанията за подготовка на офертата. 

Комисията указва на участника, че ако не представи искания документ, няма 
да отговаря на изискванията за подбор и на основание чл. 68, ал. 10, изр. второ от ЗОП 
комисията няма да разгледа документите му в плик № 2. 

10. Комисията съобщава на участника "ТРИАДА ЕТ" ООД, че на основание 
чл. 68, ал. 8 от ЗОП, трябва да представи в срок ог 5 работни дни, считано от датата на 
получаване на настоящия протокол, декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, 
ал. 1, т. 1 и ал. 5, т. 1 от ЗОП, отнасяща се за представляващото лице Тодорка Ееоргиева 
Стоянова и подписана от него - документ, изискуем по точка 2.1.1.2 от Указанията за 
подготовка на офертата. 

Комисията указва на участника, че ако не представи искания документ, няма 
да отговаря на изискванията за подбор и на основание чл. 68. ал. 10, изр. второ от 3011 
комисията няма да разгледа документите му в плик № 2. 

Комисията приключи работата си на 03.08.2015 год. в 10.00 ч. 


