
 

 

 
О Б Щ И Н А    Б О Т Е В Г Р А Д 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 2 

 
 Днес, 19.10.2017г., 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 часа в зала №15 в сградата на общинската администрация, за да 

продължи своята работа по обстойно разглеждане на представените документи от 

единствения участник и да извърши преценка за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

 Комисията взе решение да пристъпи към разглеждане на представените документи от 

участника. 

 

1. ЕТ „ДЕСИ-92-Миряна Йотова“  

Комисията пристъпи към проверка на документите за съответствието с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и установи, че 

участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи съгласно 

указанията за участие, във връзка с възлагане на обществената поръчка за обособена позиция 

№1 и за обособена позиция №2. 

Предвид гореописаните действия и на основание чл.56, ал.1 от ППЗОП комисията 

единодушно реши да допусне участник ЕТ „ДЕСИ-92-Миряна Йотова“ до разглеждане на 

техническото предложение. 

 

 Комисията извърши оценка на техническите предложения /за обособена позиция №1 

и обособена позиция №2/, съгласно утвърдената от Възложителя методика, както следва: 

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната 

оферта”. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за 

възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП. 

 



  

 

      Методика за оценка на офертите по Обособена позиция № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по 

формулата: 

КО = Ц + ВР 

 

Комплексната оценка се получава въз основа на сбора на стойностите на оценката на 

техническото предложение и на оценката на предложената от участника цена.  

Участникът, събрал най-много точки на Комплексната оценка (КО) се класира на 

първо място. 

І. Определяне оценката на показател „Време за реагиране при рекламация” (ВР) 

– максимално – 40 точки 

ВР - е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника срок за 

реакция при рекламация. Срокът за реакция при рекламация следва да бъде в минути от 

получаването на рекламацията. Под реакция следва да се разбира, срокът за извършване на 

необходимата замяна на съставните части на менюто, видимо несъответстващи на 

изискванията на доставката и/или на необходимата замяна на съставни части на менюто с 

допълнително установени скрити дефекти след доставката. 

Максималната стойност по показател „ВР” – 40 точки се дава на участника, 

предложил най-кратък срок за реакция. 
Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-краткия срок 

за реакция по следната формула:  

 

ВР = (ВРmin / СВРi) х 40, 

 

където: 

ВРmin– представлява предложения най-кратък срок за реакция.  

ВРi– срокът за реакция, предложен от съответния участник 

Важно! Участникът посочва срок в минути като цяло число. Минималният срок за 

реакция е 15 (петнадесет) минути. Максималният срок е 60 (шестдесет) минути. 

Участници, посочили срок извън обхвата на рамкирания или в друга мерна единица или не 

като цяло число, ще бъдат отстранени от участие. Срокът за реакция започва да тече 

считано от момента на получаване от Възложителя на рекламацията. 

 

 В техническото си предложение /Образец №2.1/ участникът ЕТ „ДЕСИ-92-Миряна 

Йотова“ предлага да изпълни следното: време за реагиране при рекламация – 20 (двадесет) 

минути, считано от получаване на рекламация от Възложителя. 

 

 Предложението на участника е разработено съобразно дадените указания от 

Възложителя, като участникът е направил предложение за изпълнение на услугата в 

съответствие с всички нормативни изисквания за този вид дейност, както и с изискванията на 

Възложителя, посочени в техническата спецификация, обявлението и указанията за 

възлагане на обществената поръчка. 

№ Показател 
Максимален брой 

точки 

1. Цена (Ц) 60 

2. 
Време за реагиране при 

рекламация (ВР) 
40 

Общ сбор (1 + 2) 100 



  

 Участникът е декларирал, че доставяната храна ще отговаря на изискванията на 

техническите спецификации и на нормативните изисквания. 

 Техническото предложение е предоставено на хартиен носител, като към него е 

приложено:  

1. Примерно меню – закуска, обяд, следобедна закуска - за дните от понеделник до 

петък. 

2. Примерно меню – закуска, обяд - за дните от понеделник до петък. 

3. Примерно меню – обяд, следобедна закуска за дните от понеделник до петък. 

 

С оглед на гореизложеното комисията установи, че Техническото предложение – 

Образец №2.1. на участник ЕТ „ДЕСИ-92-Миряна Йотова“ отговаря на техническите 

спецификации и заложените от Възложителя изисквания в обявлението и в 

документацията за участие.  

Комисията определя оценка на техническото предложение на участника по 

Показател „Време за реагиране при рекламация” (ВР) – 40 точки. 

 

  Методика за оценка на офертите по Обособена позиция № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по 

формулата: 

КО = Ц + БД + БПМ + ВР 

 

Комплексната оценка се получава въз основа на сбора на стойностите на оценката на 

техническото предложение и на оценката на предложената от участника цена.  

Участникът, събрал най-много точки на Комплексната оценка (КО) се класира на 

първо място. 

І. Определяне на оценката на показател „Бонус предлагане на седмичен десерт за 

потребителите на социалната услуга обществена трапезария” (БД) - максимално - 15 

точки 

Освен задължителното предлагане на десерт веднъж седмично, заложено от 

Възложителя, с 15 точки по показател „БД” ще се оценява офертата на участник, предложил 

доставка на допълнителен десерт втори път седмично за потребителите на социалната услуга 

обществена трапезария. 

 Участник, който не предложи допълнителен десерт втори път седмично, 

получава 0 точки по този показател. 

 

№ 
Показател 

Максимален брой 

точки 

1. Цена (Ц) 50 

2. 

Бонус предлагане на допълнителен 

седмичен десерт за потребителите на 

социалната услуга обществена 

трапезария (БД) 

15 

3. 

Бонус предлагане на празнично меню 

за потребителите на услуга 

обществена трапезария (БПМ) 

15 

4. 
Време за реагиране при рекламация 

(ВР) 
20 

Общ сбор (1 + 2 + 3 + 4) 100 



  

II. Определяне оценката на показател „Бонус предлагане на празнично меню за 

потребителите на услуга обществена трапезария” (БПМ) - максимално - 15 точки 

Участникът следва да предложи празнично меню на потребителите на услуга 

обществена трапезария за всички официални празници, изброени изчерпателно в чл. 154 от 

Кодекса на труда, като доставката на храната следва да се извършва в последния работен ден 

преди съответния официален празник. В зависимост от броя на предложените разновидности 

на менюта, участниците ще бъдат оценявани по следната скала: 

№ 

Брой предложени 

разновидности на празнични 

менюта 

Точки 

1. 4 (четири) броя 15 т. 

2. 3 (три) броя 10 т. 

3. 2 (два) броя 5 т. 

4. 1 (един) брой 1 т. 

 

Участникът, който не е предложил нито едно празнично меню получава 0 точки 

по този показател.  

 

III. Определяне оценката на показател „Време за реагиране при рекламация” 

(ВР) – максимално – 20 точки 

ВР - е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника срок за 

реакция при рекламация. Срокът за реакция при рекламация следва да бъде в минути от 

получаването на рекламацията. Под реакция следва да се разбира, срокът за извършване на 

необходимата замяна на съставните части на менюто, видимо несъответстващи на 

изискванията на доставката и/или на необходимата замяна на съставни части на менюто с 

допълнително установени скрити дефекти след доставката. 

 

Максимален брой точки – 20, получава офертата с предложен най-кратък срок за 

реакция. 

Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-краткия срок 

за реакция по следната формула:  

 

ВР = (ВРmin / ВРi) х 20, 

 

където: 

ВРmin– представлява предложения най-кратък срок за реакция.  

ВРi– срокът за реакция, предложен от съответния участник 

Важно! Участникът посочва срок в минути като цяло число. Минималният срок за 

реакция е 15 (петнадесет) минути. Максималният срок е 60 (шестдесет) минути. 

Участници, посочили срок извън обхвата на рамкирания или в друга мерна единица или не 

като цяло число, ще бъдат отстранени от участие. Срокът за реакция започва да тече 

считано от момента на получаване от Възложителя на рекламацията. 

 



  

В техническото си предложение /Образец №2.2./ участникът ЕТ „ДЕСИ-92-Миряна 

Йотова“ предлага да изпълни следното:  

1. ще доставя допълнителен седмичен десерт на потребителите на социалната услуга 

обществена трапезария; 

2. предоставя 4 (четири) броя разновидности на празнични менюта; 

3. време за реагиране при рекламация – 20 (двадесет) минути, считано от 

получаване на рекламация от Възложителя; 

 

Участникът ЕТ „ДЕСИ-92-Миряна Йотова“ декларира, че доставяната храна ще 

отговаря на техническите спецификации и на нормативните изисквания. 

Участникът ЕТ „ДЕСИ-92-Миряна Йотова“ посочва следното: 

1. Адрес на помещението „Обществена трапезария“ гр. Ботевград: ул. „Хан Аспарух“ 

№2. 

2. Адрес на пункт за раздаване на „топъл обяд“ в град Ботевград: бул. „България“ 

№4. 

3. Адрес на пункт за раздаване на „топъл обяд“ в село Врачеш, община Ботевград: 

ул. „Патриарх Евтимий“ №47. 

4. По домовете на потребителите в селата Трудовец, Скравена, Литаково, Новачене, 

Гурково, Боженица, Краево, Рашково, Радотина, Липница, Елов дол. 

 

 Предложението на участника е разработено съобразно дадените указания от 

Възложителя, като участникът е направил предложение за изпълнение на услугата в 

съответствие с всички нормативни изисквания за този вид дейност, както и с изискванията на 

Възложителя, посочени в техническата спецификация, обявлението и указанията за 

възлагане на обществената поръчка. 

Техническото предложение е предоставено на хартиен носител, като към него е 

приложено:  

1. Примерно празнично меню – 4 (четири) броя. 

С оглед на гореизложеното комисията установи, че Техническото предложение – 

Образец №2.2. на участник ЕТ „ДЕСИ-92-Миряна Йотова“ отговаря на техническите 

спецификации и заложените от Възложителя изисквания в обявлението и в 

документацията за участие. Комисията определя оценка на техническото предложение 

на участника: 

- по показател „Бонус предлагане на седмичен десерт за потребителите на 

социалната услуга обществена трапезария” (БД) – 15 точки. 

- по показател „Бонус предлагане на празнично меню за потребителите на услуга 

обществена трапезария” (БПМ) - 15 точки. 

- по показател „Време за реагиране при рекламация” (ВР) – 20 точки. 

 

Мотиви: 

След обстойно разглеждане на представеното предложение за изпълнение на 

обществената поръчка Комисията счита, че същото отговаря на минималните изисквания на 

възложителя, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и 

стандарти и е съобразено с предмета на поръчката.  

С оглед на извършените по-горе действия комисията взе решение да продължи своята 

работата по отваряне на пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ и оповестяване на 

ценовите предложения на участника, както и да направи окончателна /комплексна/ оценка на 

представената оферта, на следващо публично заседание на комисията, което ще се проведе 

на 26.10.2017г. от 14:00ч. 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /П/* / Румен Христов /  

          ЧЛЕНОВЕ: 



  

1. /П/ / Виктория Филипова / 

 

2. /П/ / Йорданка Петрова / 

 

 

Комисията приключи своята работа на 19.10.2017 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 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


