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ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТОПАНСКИ СУБЕКТ,

за който са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 5. буква „а“ и чл. 55, ал. 1, т. 4
и 5 от ЗОИ

"ази информация се отнася за установени обстоятелства по:
чл. 54, ал. 1, т. 5. буква „а“ или чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП 

(Ако е избрано, моля попълнете РАЗДЕЛ II) ШЦ

чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП 
(Ако е избрано, моля попълнете РАЗДЕЛ III) □

РАЗДЕЛ I ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
1. Информация за обществената поръчка, във връзка с която са настъпили 
обстоятелствата:

Уникален номер на поръчката в РОП: (00120-2016-0016)

Дата на публикуване на поръчката в РОП: (18/11/2016)
Дата на публикуване на обявлението за обществената поръчка в ОВ на ЕС:

(18/11/2016)

Дата на публикуване на поръчката в профила на купувача: (18/11/2016)

Адрес на профила на купувача: http://nkrehabilitation.bg/profil-na-kupuvacha/

2. Информация за стопанския субект, за който се отнасят обстоятелствата:

Наименование; ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ или друг идентификационен номер: 115755582

РАЗДЕЛ II УСТАНОВЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ЧЛ. 54, АЛ. 1, Т. 5. 
БУКВА „А“ ИЛИ ЧЛ. 55, АЛ. 1, Т. 5 от ЗОИ__________________________

Опиеание на обетоятелетвото: Предетавен е документ е невярно съдържание, 
свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението 
на критериите за подбор, а именно; заверено копие от Счетоводен баланс към 
31.12.2015 г. на „ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН“ ЕООД (старо наименование на 
„ФУУД ДЕЛИВЪРИ ЕКСПРЕС“ ЕООД) от 27.03.2016 г., който документ не 
съответства на подадения счетоводен баланс от дружеството в Националния
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статистически институт (НСИ).

Акт, с който е установено обстоятелството; Писмо с изх. № 29/00/27 от 25.09.2017 
г., получено с вх. № 53-96/03.10.2017 г. на зам. изпълнителния директор на НАП; 
Протокол № 2 от 12.10.2017 г. и Доклад от 25.10.2017 г. от заеедания на комиеията 
за разглеждане и оценка на офертите в открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет „Доставки на хранителни продукти на едро за 
нуждите на „Специализирани болници за рехабилитация -  Национален комплеке“ 
ЕАД и Решение № РД-09-246-4 от 31.10.2017 г. на изпълнителния директор на 
„СБР-НК“ ЕАД за избор на изпълнител, влязло в сила на 13.06.2018 г.. Решението 
на възложителя е потвърдено с влязло в сила Решение № 270 от 08.03.2018 г., 
постановено от КЗК по преписка КЗК-80/2018 г. и Решение № 7978/2018 г. по 
административно дело № 4389/2018 г. на ВАС.___________________________
Дата на установяване на обстоятелетвото; (03.10.2017)
Срок, за който се прилага основанието за отстраняване;
(дд/мм/гггг)__________

3 год.

(Този раздел се повтаря толкова пъти, колкото е необходимо)

Описание на обетоятелетвото; Опитано е да се повлияе на вземането на решение 
от страна на възложителя, евързано с отстраняването, подбора или възлагането, 
включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, а 
именно чрез деклариране на невярна информация отноено липеата на предсрочно 
прекратени договори за поръчки или на налагани обезщетения или други подобни 
санкции във връзка е това.________________________________________________
Акт, с който е установено обстоятелетвото; {Информация за изпълнението на 
договор за обществена поръчка от 06.07.2016 г. по процедура с уникален номер в 
РОП 00055-2015-0016, ID № 739244; Обявление за приключване на договор за 
обществена поръчка от 27.12.2016 г. по процедура с уникален номер в РОП 00055- 
2015-0016, ID № 764623; Информация за изпълнението на договор за обществена 
поръчка от 14.03.2017 г. по процедура с уникален номер в РОП 00512-2015-0011, 
1D № 776386; Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка от 
04.06.2014 г. по процедура с уникален номер в РОП 00923-2014-0001, ID № 607522; 
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка от 27.11.2015 г. 
по процедура с уникален номер в РОП 00795-2015-0001, ID № 699754; Информация 
за изпълнението на договор за обществена поръчка от 21.03.2016 г. по процедура 
с уникален номер в РОП 01418-2015-0001, ID № 721080; Информация за 
изпълнението на договор за обществена поръчка от 05.02.2016 г. по процедура с 
уникален номер в РОП 00119-2015-0046, ID № 711945), Протокол № 2 от 
12.10.2017 г. и Доклад от 25.10.2017 г. от заседания на комисията за разглеждане и 
оценка на офертите в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет „Доетавки на хранителни продукти на едро за нуждите на 
„Специализирани болници за рехабилитация -  Национален комплеке“ ЕАД и 
Решение № РД-09-246-4 от 31.10.2017 на изпълнителния директор на „СБР-НК 
ЕАД за избор на изпълнител, влязло в сила на 13.06.2018 г.. Решението на 
възложителя е потвърдено с влязло в еила Решение № 270 от 08.03.2018 г. 
постановено от КЗК по преписка № КЗК-80/2018 г. и Решение № 7978/2018 г. по





Име, фамилия и длъжност на лицето: Плумелина Минева, изпълнителен директор 
на „СБР-НК“ ЕАД




