
 

О Б Щ И Н А    Б О Т Е В Г Р А Д  

 

 П Р О Т О К О Л  № 3  

 

 Днес, 26.10.2017г., комисия назначена със Заповед № ОА-502/29.09.2017г. на 

Зам.-кмета на Община Ботевград, издадена на основание чл. 103, ал.1 от ЗОП и във 

връзка с Решение № ОП-30/31.08.2017г. за откриване на обществена поръчка чрез 

публично състезание, с предмет:  „Приготвяне и доставяне на храна” в две обособени 

позиции: Обособена позиция № 1: „Приготвяне и доставяне на храна за нуждите на 

Дневен център за деца и младежи с увреждания по проект BG05M9OP001-2.005-

0035-C01 „Подобряване достъпа до заетост и предоставяне на социални услуги на 

уязвими лица”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020, процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“, 

съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз; Обособена 

позиция № 2: „Приготвяне, пакетиране и доставка на топъл обяд - кетъринг“ по 

проект BG05FMOP001-3.002-0196-C02 „Осигуряване на топъл обяд в община 

Ботевград”, финансиран от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се 

лица”, в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Румен Христов - Зам.-кмет на община Ботевград 

         ЧЛЕНОВЕ:                    

           1. Виктория Филипова – Гл. юрисконсулт 

         2.Йорданка Петрова – Ст. експерт „Европейски и национални 

програми и проекти“  

Резервни членове:  

         1.  Мария Христова – Началник отдел ПНО 

      2. Таня Накова – Гл. експерт “Обществени поръчки, търгове и 

конкурси“ 

 

се събра в 10:00 ч. в зала № 15 в сградата на Общинска администрация - Ботевград, 

за да продължи своята работа в открито заседание по отваряне и оповестяване на 

ценовото предложение на допуснатия до този етап участник в настоящата процедура за 

възлагане на обществена поръчка с горецитирания предмет, както и да направи 

окончателна оценка на представената оферта. 

Председателят на комисията подписа съобщение по реда на чл. 57, ал. 3 от 

ППЗОП, което беше оповестено предварително на профила на купувача. 

На заседанието не присъстваха представители на участника, нито представители 

на средствата за масово осведомяване. 

Комисията обяви резултатите от оценяването на техническите предложения на 

участника за Обособена позиция № 1 по Показател „Време за реагиране при 

рекламация” (ВР) – 40 точки, съответно за Обособена позиция № 2 по Показатели  

„Бонус предлагане на седмичен десерт за потребителите на социалната услуга 

обществена трапезария” (БД) - 15 точки, „Бонус предлагане на празнично меню за 

потребителите на услуга обществена трапезария” (БПМ) - 15 точки и „Време за 

реагиране при рекламация” (ВР) – 20 точки или общо за Обособена позиция № 2- 50 

точки, 

 

 



след което взе следното 

 Р Е Ш Е Н И Е  № 1 

 

 

Да пристъпи към отваряне и разглеждане на плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” на участник ЕТ „ДЕСИ-92-Миряна Йотова“  и оповестяване на 

предлаганата от него цена 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /П/* / Румен Христов /  

          ЧЛЕНОВЕ: 

1. /П/ / Виктория Филипова / 

 

2. /П/ / Йорданка Петрова / 

 

 

1. ЕТ „ДЕСИ-92-Миряна Йотова“, ЕИК 122028131, с адрес: с. Врачеш, ул. 

„Оборище“ № 5, обл. Софийска, представлявана от Миряна Илиева Йотова. 

 1.1.Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за Обособена позиция № 1: 

„Приготвяне и доставяне на храна за нуждите на Дневен център за деца и младежи с 

увреждания по проект BG05M9OP001-2.005-0035-C01 „Подобряване достъпа до 

заетост и предоставяне на социални услуги на уязвими лица”, финансиран по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура 

BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“, съфинансирана от Европейски социален 

фонд на Европейския съюз“ съдържа Ценово предложение – Образец № 3.1., като 

участникът предлага обща крайна цена за изпълнение на настоящата обществена 

поръчка в размер на 27 865.60 лв. (двадесет и седем хиляди осемстотин шестдесет и 

пет лева и шестдесет стотинки) без ДДС или 33 438.72 лв. (тридесет и три хиляди 

четиристотин тридесет и осем лева и седемдесет и две стотинки) с включен ДДС.  

 1.2.Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за Обособена позиция № 2: 

„Приготвяне, пакетиране и доставка на топъл обяд - кетъринг“ по проект 

BG05FMOP001-3.002-0196-C02 „Осигуряване на топъл обяд в община Ботевград”, 

финансиран от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица” съдържа 

Ценово предложение – Образец № 3.2.,  като участникът предлага обща крайна цена 

за изпълнение на настоящата обществена поръчка в размер на 65 769.00 лв. 

(шестдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и девет лева) без ДДС или 78 922.80 лв. 

(седемдесет и осем хиляди деветстотин двадесет и два лева и осемдесет стотинки) с 

включен ДДС.  

С оглед на гореописаното и извършените действия, приключи публичната част 

от заседанието на комисията и същата продължи своята работа в закрито заседание по 

обстойно разглеждане на ценовите предложения на участника. 

          Преди пристъпването към финансова оценка комисията извърши проверка на 

ценовите предложения и установи, че същите са подготвени и представени в 

съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. 

1.3.Съобразно избрания от Възложителя критерий за оценка за избор на изпълнител 

в настоящата обществена поръчка, комисията пристъпи към определяне на комплексната 

оценка на участника, в съответствие с утвърдената методика и класиране на същия, както 

следва: 



1.3.1.Определяне оценката на показател „Цена” (Ц) за Обособена позиция № 

1 - максимално - 60 точки 

Оценката по предложената цена за всеки отделен участник в процедурата се 

извършва съгласно следната формула: 

ПоЦmin 

ПоЦх = –––––––––––– х 60, 

ПоЦi 

където: 

ПоЦх е Ценовата оценка на предложението на участника Х; 

ПоЦmin е най-ниската предложена от участник в процедурата обща цена (в лева, без 

ДДС); 

ПоЦi е предложената от участника (i) обща цена (в лева, без ДДС). 

Максималната стойност по показател „Ц” - 60 точки се дава на участника, 

предложил най-ниска цена. 

Уточнение: При оценка по показателя „Цена“, Комисията изчислява точките с 

точност до втория знак след десетичната запетая. Закръглявания се допускат до втория 

знак след десетичната запетая.  

Участниците предлагат обща цена за изпълнение на поръчката за целия срок на 

договора, без включен ДДС и с включен ДДС. 

На оценка подлежи общата крайна цена по съответната позиция. 

Цената за изпълнение на поръчката за всяко дневно меню не може да надвишава 

прогнозната стойност за съответното дневно меню, дадено от Възложителя. 

Максимални стойности на цените без включен ДДС: 

- Дневно меню /закуска, обяд, следобедна закуска/ за целодневна организация – 

3.75 лв. 

- Дневно меню /закуска и обяд/ за полудневна организация /до обяд/ - 2.92 лв. 

- Дневно меню /обяд и следобедна закуска/ за полудневна организация 

/следобед/ - 2.92 лв. 

 

Участникът, предложил цена за изпълнение на поръчката за дневно меню по-

висока от посочената по-горе, ще бъде отстранен от процедурата на основание чл. 

107, т. 2, буква „а” от ЗОП. 

 Забележка: С оглед наличието само на една допусната оферта за Обособена 

позиция № 1: „Приготвяне и доставяне на храна за нуждите на Дневен център за деца 

и младежи с увреждания по проект BG05M9OP001-2.005-0035-C01 „Подобряване 

достъпа до заетост и предоставяне на социални услуги на уязвими лица”, финансиран 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура 

BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“, съфинансирана от Европейски социален 

фонд на Европейския съюз“ участникът получава автоматично максималният брой от 

60 точки по Показател 1 – „Цена” (Ц), като комисията реши, че не следва да 

извършва класиране на офертата на единствения участник.  

 Не се налагат и допълнителни математически изчисления. 

 



1.3.2.Определяне на оценката на показател „Цена” (Ц) за Обособена позиция 

№ 2 - максимално - 50 точки 

Оценката по предложената цена за всеки отделен участник в процедурата се 

извършва съгласно следната формула: 

ПоЦmin 

ПоЦх = –––––––––––– х 50, 

ПоЦi 

където: 

ПоЦх е Ценовата оценка на предложението на участника Х; 

ПоЦmin е най-ниската предложена от участник в процедурата обща цена (в лева, без 

ДДС); 

ПоЦi е предложената от участника (i) обща цена (в лева, без ДДС). 

Максималната стойност по показател „Ц” - 50 точки се дава на участника, 

предложил най-ниска цена. 

Уточнение: При оценка по показателя „Цена“, Комисията изчислява точките с 

точност до втория знак след десетичната запетая. Закръглявания се допускат до втория 

знак след десетичната запетая.  

Всеки участник задължително предлага обща цена за изпълнение на обществена 

поръчка, както и цена за: 

- един топъл обяд  /супа, основно ястие и хляб/ - 2.08 лв./два лева и осем 

стотинки/ 

Участниците предлагат обща цена за изпълнение на поръчката за целия срок на 

договора, без включен ДДС и с включен ДДС. 

На оценка подлежи общата крайна цена по съответната позиция. 

Цената за изпълнение на поръчката за един топъл обяд не може да надвишава 

прогнозната стойност посочена от Възложителя. 

Максимални стойности на цените без включен ДДС: 

- един топъл обяд  /супа, основно ястие и хляб/ - 2.08 лв./два лева и осем 

стотинки/ 

Участникът, предложил цена за изпълнение на поръчката за един топъл обяд 

по-висока от 2.08 лв., ще бъде отстранен от процедурата на основание чл. 107, т. 2, 

буква „а” от ЗОП. 

 Забележка: С оглед наличието само на една допусната оферта за Обособена 

позиция № 2: „Приготвяне, пакетиране и доставка на топъл обяд - кетъринг“ по 

проект BG05FMOP001-3.002-0196-C02 „Осигуряване на топъл обяд в община 

Ботевград”, финансиран от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се 

лица” участникът получава автоматично максималният брой от 50 точки по 

Показател 1 – „Цена” (Ц), като комисията реши, че не следва да извършва 

класиране на офертата на единствения участник.  

 Не се налагат и допълнителни математически изчисления. 



Комисията ще формира комплексната оценка въз основа на избрания критерий за 

възлагане „оптимално съотношение качество/цена“/икономически най-изгодна 

оферта/ по следния начин: 

По Обособена позиция №1: Показател „Цена” (Ц) е с тежест в комплексната 

оценка 60 точки. 

Съгласно Протокол № 2/19.10.2017г. оценката на представеното техническо 

предложение от участник ЕТ „ДЕСИ-92-Миряна Йотова“ е 40 точки. 

Формулата, по която се изчислява „Комплексната оценка“ за участника е:  

КО = Ц + ВР 

КО е комплексната оценка и се получава въз основа на сбора на стойностите на 

оценката на техническото предложение и на оценката на предложената от участника 

цена.  

Ц е символното означение на точките, които ще получи дадена оферта по 

Показател „Цена”. 

ВР е символното означение на точките, които ще получи дадена оферта по 

Показател „Време за реагиране при рекламация”. 

                          К = 60 + 40 =  100  точки 

По Обособена позиция №2: Показател „Цена” (Ц) е с тежест в комплексната 

оценка 50 точки. 

Съгласно Протокол № 2/19.10.2017г. оценката на представеното техническо 

предложение от участник ЕТ „ДЕСИ-92-Миряна Йотова“ е 50 точки. 

Формулата, по която се изчислява „Комплексната оценка“ за участника е:  

КО = Ц + БД + БПМ + ВР 

КО е комплексната оценка и се получава въз основа на сбора на стойностите на 

оценката на техническото предложение и на оценката на предложената от участника 

цена.  

БД е символното означение на точките, които ще получи дадена оферта по 

Показател „Бонус предлагане на седмичен десерт за потребителите на социалната 

услуга обществена трапезария”. 

БПМ е символното означение на точките, които ще получи дадена оферта по 

Показател „Бонус предлагане на празнично меню за потребителите на услуга 

обществена трапезария”. 

ВР е символното означение на точките, които ще получи дадена оферта по 

Показател „Време за реагиране при рекламация” 

КО = 50 + 15 + 15 + 20 

1.4.Във връзка с получените резултати от определяне на общата комплексна 

оценка, комисията:  

Предлага на Възложителя за изпълнител на обществената поръчка по Обособена 

позиция №1: „Приготвяне и доставяне на храна за нуждите на Дневен център за деца и 

младежи с увреждания по проект BG05M9OP001-2.005-0035-C01 „Подобряване достъпа 

до заетост и предоставяне на социални услуги на уязвими лица”, финансиран по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура 

BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“, съфинансирана от Европейски социален 

фонд на Европейския съюз“ да бъде определен участник ЕТ „ДЕСИ-92-Миряна 



Йотова“, ЕИК 122028131, с адрес: с. Врачеш, ул. „Оборище“ № 5, обл. Софийска, 

представлявана от Миряна Илиева Йотова.  

 Предлага на Възложителя за изпълнител на обществената поръчка по 

Обособена позиция № 2: „Приготвяне, пакетиране и доставка на топъл обяд - кетъринг“ 

по проект BG05FMOP001-3.002-0196-C02 „Осигуряване на топъл обяд в община 

Ботевград”, финансиран от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се 

лица”  да бъде определен участник ЕТ „ДЕСИ-92-Миряна Йотова“, ЕИК 122028131, 

с адрес: с. Врачеш, ул. „Оборище“ № 5, обл. Софийска, представлявана от Миряна 

Илиева Йотова.  

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 2 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /П/* / Румен Христов /  

          ЧЛЕНОВЕ: 

1. /П/ / Виктория Филипова / 

 

2. /П/ / Йорданка Петрова / 

 

Комисията приключи своята работа на 26.10.2017 г. в 12.00 ч.  

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /П/* / Румен Христов /  

          ЧЛЕНОВЕ: 

1. /П/ / Виктория Филипова / 

 

2. /П/ / Йорданка Петрова / 

 

 

* /П/ заличаването на данни в протокола е извършено на основание чл. 2 от Закона за защита 

на личните данни 

 


