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О Б Щ И Н А    Б О Т Е В Г Р А Д 

 

 

 

УТВЪРДИЛ: /П/* 

ЗАМ. - КМЕТ: 

/Борис Борисов, 

упълномощен със Заповед №ОА-2/02.01.2018 г./ 

 

дата: 18.  04. 2018 г. 

 
Д О К Л А Д 

На основание чл.103, ал. 3 и чл.106 от ЗОП, във връзка с чл.60 от ППЗОП и в изпълнение 

на Заповед № ОА-108/15.03.2018г. на Зам. кмета на Община Ботевград, издадена на основание чл. 

103, ал.1 от ЗОП, във връзка с открита процедура с Решение № ОП-34/14.12.2017г. за откриване  

на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на звената, 

финансирани от общинския и държавен бюджет на Община Ботевград” в пет обособени 

позиции: Обособена позиция 1: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини 

и млечна кухня  на територията на община Ботевград”; Обособена позиция 2: „Доставка на 

хранителни продукти за нуждите на Детска ясла „Здравец” в гр. Ботевград”; Обособена позиция 

3: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Център за настаняване от семеен тип – 2 броя, 

в гр. Ботевград”;  Обособена позиция 4: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом за 

стари хора „Д-р Адриян Атанасов” в гр. Ботевград”; Обособена позиция 5: „Доставка на 

хранителни продукти за нуждите на звено „Социален патронаж” към „Дом за стари  хора д-р 

Адриян Атанасов” , гр. Ботевград“,  

Комисия в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  инж. Цветелин Цветков - зам.-кмет на община Ботевград 

         ЧЛЕНОВЕ:                    
1. Д-р Ванина Панталеева – гл. инспектор от отдел “Контрол на храните” при 

ОДБХ – София област 

2. Катрин Михайлова – юрисконсулт на община Ботевград 

3. Таня Накова - гл. експерт „Обществени поръчки, търгове и конкурси“ 

4. Каролина Атанасова – гл. експерт „Социални дейности“ 

Резервни членове:  

1. Мария Христова – нач. отдел „Правно-нормативно обслужване“ 

2. Николета Иванова – нач. отдел „Хуманитарни и социални дейности“      

       
изготви доклад за резултатите от работата си както следва: 

 

В рамките на определения от Възложителя краен срок за получаване на оферти са постъпили 

четири оферти,  а именно: 

1. „КРИСИ 2007“ ЕООД, с адрес: област София, община Костинброд, с. Петърч, п.к.2234, 

ул.“Шопска комуна“ №62 с вх.№ОП-20-1/14.03.2018г. – 13:45ч. - участва за обособени позиции: 

1,2,3,4 и 5; 

2. „БОХЕМИС“ ООД, с адрес на управление: гр. София, п.к. 1220, ж.к. Надежда, бл. 132, вх. 

А, ет.7, ап.20 и адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Проф. Цв. Лазаров“ № 4-8, склад №118 

с вх.№ОП-20-2/14.03.2018г. – 15:45ч. - участва за обособени позиции: 1,2,3,4 и 5; 

3. „КИЛТЕКС“ ЕООД  с адрес: гр. Габрово, п.к. 5300, ул. „Свищовска“ №91 с вх.№ОП-20-

3/14.03.2018г. – 16:55ч. - участва за обособени позиции: 1,2,3,4 и 5; 

4. „СТЕЛИТ 1“ ЕООД, с адрес: гр. Севлиево, п.к.5400, ул.„Стойчо Часовникаров“ №1 с 

вх.№ОП-20-4/14.03.2018г. – 16:57ч. - участва за обособени позиции: 1,2,3,4 и 5. 
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Комисията е заседавала в периода от 15.03.2018 г. до 11.04.2018г. и е изготвила следните 

протоколи: 

 

1.Протокол №1 от 15.03.2018г. от публично заседание на комисията по отваряне и 

оповестяване съдържанието на постъпилите оферти. На заседанието на комисията присъстваха 

представители на участниците в процедурата, както следва: Даниела Христова Райкова – 

упълномощен представител на „СТЕЛИТ 1“ ЕООД  и Кирил Христофоров Рангелов – управител 

на „БОХЕМИС“ ООД. Не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване. 

След получаване на офертите председателят и членовете на комисията подписаха 

декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП. Действията по отваряне на офертите преминаха в пълно 

съответствие с разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. Проверена бе опаковката на офертите и бяха 

отворени и оповестени по реда на постъпването им, след което бе подписан плик „Предлагани 

ценови параметри“ от трима от членовете на комисията. Техническите предложения на 

участниците бяха подписани на всяка страница от трима от членовете на комисията. Комисията 

предложи по едни от присъстващите представители на другите участници да подпише 

Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.  

С това приключи публичната част.  

 

2. Протокол №2 от 19.03.2018г. от закритото заседание на комисията, която обстойно 

разгледа представените документи от участниците и извърши преценка за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и 

констатира следното: 

 

1. За участник „КРИСИ 2007“ ЕООД 

 - в част III: Основания за изключване, Раздел Г: Други основания за изключване, които може 

да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на 

държава членка – участникът не е идентифицирал действителните собственици на икономическия 

оператор по смисъла на чл.6, ал. 2 от ЗМИП във връзка с чл. 3, ал. 5 от ППЗМИП, съгласно Раздел 

III от документацията, поради което комисията не може да установи дали се покриват 

изискванията към личното състояние. 

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, в т.9,  

участникът е декларирал наличие на техническо оборудване за извършване на поръчката, но не е 

посочил № и дата на удостоверението за регистрация по Закона за ветеринарномедицинската 

дейност. Копия на удостоверенията за регистрация са приложени в офертата, видно от които се 

покриват критериите за подбор. 

 Във връзка с констатираното комисията даде следните указания към участника: На осн. 

чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, в срок от 5/пет/ работни дни от получаване на  Протокол №2 от 

19.03.2018г. да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 

допълнена информация. 

 

2. За участник  „БОХЕМИС“ ООД 

 - в част III: Основания за изключване, Раздел Г: Други основания за изключване, които може 

да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на 

държава членка – участникът не е идентифицирал действителните собственици на икономическия 

оператор по смисъла на чл.6, ал. 2 от ЗМИП във връзка с чл. 3, ал. 5 от ППЗМИП, съгласно Раздел 

III от документацията, поради което комисията не може да установи дали се покриват 

изискванията към личното състояние. 

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел А: Годност, т.1) участникът е декларирал, че 

притежава регистрация по чл. 12 от Закона за храните, но не е посочил вида на обекта, в който се 

извършва търговската дейност, също и орган или служба издаващи документа. Комисията 

извърши проверка в публичен регистър на ОДБХ - www.babh.government.bg и установи, че за 

участникът не се откриват данни за регистрация по чл. 12 от Закона за храните за обект/и – 

склад за производство и/или търговия с храни, каквото е изискването на Възложителя. С оглед 

на установеното за комисията не става ясно дали се покриват критериите за подбор.  

http://www.babh.government.bg/
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На основание чл.67, ал.5 от ЗОП участникът следва да представи документ, чрез който се 

доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, за да удовлетвори изискванията на Възложителя 

описани в документацията. 
 Във връзка с констатираното комисията даде следните указания към участника: На осн. 

чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, в срок от 5/пет/ работни дни от получаване на  Протокол №2 от 

19.03.2018г. да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 

допълнена информация. 

 

3. За участник „КИЛТЕКС“ ЕООД   

 ► за „Килтекс“ ЕООД: 

 - в част II: Информация за икономическия оператор, Раздел В: Информация относно 

използването на капацитета на други субекти на поставения въпрос „… ще използва ли 

капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор…“, участникът е посочил 

отговор „ДА“, едновременно с това, в част II: Информация за икономическия оператор, Раздел Г: 

Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва, 

на поставения въпрос „... възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от 

поръчката?”, участникът е посочил отговор „НЕ”, като в част IV: Критерии за подбор, Раздел В: 

Технически и професионални способности, в т.10) не пояснил намерението си да възложи част (в 

процентно изражение) от изпълнението на поръчката на подизпълнител и поетите от него 

задължения. 

 В случай, че участникът възнамерява да възложи част от изпълнението на поръчката на 

подизпълнител, следва да посочи това обстоятелство в част II: Информация за икономическия 

оператор, Раздел Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият 

оператор няма да използва и в част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и 

професионални способности, в т.10) на ЕЕДОП. Подизпълнителите трябва да отговарят на 

съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и 

за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. 
В случай, че участникът използва капацитета на трето лице, за да докаже съответствието 

си с критериите за подбор, следва да поясни кои от поставените критерии за подбор покрива с 

ресурсите на третото лице, като представи документи за поетите от тях задължения. 

 - в част III: Основания за изключване, Раздел Г: Други основания за изключване, които може 

да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на 

държава членка – участникът е идентифицирал действителният собственик на икономическия 

оператор по смисъла на чл.6, ал. 2 от ЗМИП във връзка с чл. 3, ал. 5 от ППЗМИП, но не е посочил 

ЕГН, постоянен адрес, гражданство, документ за самоличност на лицето, каквото е изискването в 

Раздел III от документацията. 

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел А: Годност, т.1) участникът е декларирал, че 

притежава регистрация по чл. 12 от Закона за храните. Комисията извърши проверка в публичен 

регистър на ОДБХ - www.babh.government.bg и установи, че за участникът не се откриват данни за 

регистрация по чл. 12 от Закона за храните за обект/и – склад за производство и/или търговия с 

храни, каквото е изискването на Възложителя. С оглед на установеното за комисията не става ясно 

дали се покриват критериите за подбор.  

На основание чл.67, ал.5 от ЗОП участникът следва да представи документ, чрез който се доказва 

информацията, посочена в ЕЕДОП,  за да удовлетвори изискванията на Възложителя описани в 

документацията. 

- в част VI: Заключителни положения, участникът не е посочил съответната част, 

раздел/точка/и, съдържаща предоставената от участника информация, съгласно изискванията на 

образеца. 

 

 ► за „Стелит 1“ ЕООД: 

 Комисията разгледа представения в офертата ЕЕДОП от „Стелит 1“ ЕООД, без да става 

ясно каква е ролята на дружество в обществената поръчка, и установи следното: 

 - в част III: Основания за изключване, Раздел Г: Други основания за изключване, които може 

да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на 

държава членка – участникът е идентифицирал действителният собственик на икономическия 

оператор по смисъла на чл.6, ал. 2 от ЗМИП във връзка с чл. 3, ал. 5 от ППЗМИП, но не е посочил 

http://www.babh.government.bg/
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ЕГН, постоянен адрес, гражданство, документ за самоличност на лицето, каквото е изискването в 

Раздел III от документацията. 

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел А: Годност, т.1) участникът е декларирал, че 

притежава регистрация по чл. 12 от Закона за храните, но не е посочил вида на обекта, в който се 

извършва търговската дейност. Комисията извърши проверка в публичен регистър на ОДБХ - 

www.babh.government.bg и установи, че за участникът се откриват данни за регистрация по чл. 12 

от Закона за храните за обект/и – склад за производство и/или търговия с храни, каквото е 

изискването на Възложителя и се покриват критериите за подбор. 

- в част VI: Заключителни положения, участникът не е посочил съответната част, 

раздел/точка/и, съдържаща предоставената от участника информация, съгласно изискванията на 

образеца. 

 Във връзка с констатираното комисията даде следните указания към участника: На осн. 

чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, в срок от 5/пет/ работни дни от получаване на  Протокол №2 от 

19.03.2018г. да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 

допълнена информация. 

 

4. За участник „СТЕЛИТ 1“ ЕООД: 

 - в част III: Основания за изключване, Раздел Г: Други основания за изключване, които може 

да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на 

държава членка – участникът е идентифицирал действителният собственик на икономическия 

оператор по смисъла на чл.6, ал. 2 от ЗМИП във връзка с чл. 3, ал. 5 от ППЗМИП, но не е посочил 

ЕГН, постоянен адрес, гражданство, документ за самоличност на лицето, каквото е изискването в 

Раздел III от документацията. 

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел А: Годност, т.1) участникът е декларирал, че 

притежава регистрация по чл. 12 от Закона за храните, но не е посочил вида на обекта, в който се 

извършва търговската дейност. Комисията извърши проверка в публичен регистър на ОДБХ - 

www.babh.government.bg и установи, че за участникът се откриват данни за регистрация по чл. 12 

от Закона за храните за обект/и – склад за производство и/или търговия с храни, каквото е 

изискването на Възложителя и се покриват критериите за подбор. 

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности, т. 9) 

участникът е декларирал техническо оборудване за извършване на поръчката, но не е посочил вида 

на транспортните средства, поради което комисията не може да установи дали се покриват 

критериите за подбор. 

- в част VI: Заключителни положения, участникът не е посочил съответната част, 

раздел/точка/и, съдържаща предоставената от участника информация, съгласно изискванията на 

образеца. 

 Във връзка с констатираното комисията даде следните указания към участника: На осн. 

чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, в срок от 5/пет/ работни дни от получаване на  Протокол №2 от 

19.03.2018г. да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 

допълнена информация. 

 

3. Протокол №3 от 03.04.2018г. от закрито заседание на комисията, която отвори, разгледа 

и обсъди допълнително представените документи от участниците, изискани с Протокол №2 от 

19.03.2018г., и разгледа и оцени техническото предложение на допуснатите участници в 

обществената поръчка.  
 Комисията установи, че допълнително представените документи от участниците са в 

законоустановения срок. След като разгледа представените допълнително документи от 

участниците по съответните обособени позиции, комисията установи, че са представили всички 

документи, попълнени съгласно указанията й, отговарящи на изискванията за лично състояние и 

на критериите за подбор поставени от Възложителя. С оглед на установеното комисията предлага 

на Възложителя, участниците да бъдат допуснати до по-нататъшно участие в процедурата по 

съответната обособена позиция.  

След извършените и описани действия, комисията продължи своята работа по разглеждане 

на техническото предложение на допуснатите участници в обществената поръчка, по реда на 

постъпване на офертите им, и определяне на оценката по показател СП – Срок за подмяна на 

продуктите, несъответстващи на изискванията, съгласно Методиката за оценка на офертите, 

приложена в документация за участие.  

http://www.babh.government.bg/
http://www.babh.government.bg/
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Комисията разгледа техническите предложения на допуснатите участници за обособена позиция 

№1, 2, 3, 4 и 5, и проверка на документите към тях за съответствието с изискванията поставени от 

Възложителя и установи, че участниците са представили, попълнили и оформили всички 

изискуеми документи.  

В Техническото си предложение – образец №2 участниците, предлагат: 
№ Участник ОП 1 ОП 2 ОП 3 ОП 4 ОП 5 

Срок на 

валиднос

т на 

офертата 

Срок за 

подмян

а на 

продук

т 

Срок на 

валиднос

т на 

офертата 

Срок за 

подмян

а на 

продук

т 

Срок на 

валиднос

т на 

офертата 

Срок за 

подмян

а на 

продук

т 

Срок на 

валиднос

т на 

офертата 

Срок за 

подмян

а на 

продук

т 

Срок на 

валиднос

т на 

офертата 

Срок за 

подмян

а на 

продук

т 

1. „Криси 

2007“ 

ЕООД 

6  

месеца 

1 час 6  

месеца 

1 час 6  

месеца 

1 час 6  

месеца 

1 час 6  

месеца 

1 час 

2.  „Бохемис“ 

ООД 

6  

месеца 

1 час 6 

месеца 

1 час 6  

месеца 

1 час 6  

месеца 

1 час 6  

месеца 

1 час 

3. „Килтекс“ 

ЕООД 

6 

 месеца 

2 часа 6  

месеца 

2 часа 6  

месеца 

2 часа 6  

месеца 

2 часа 6 

 месеца 

2 часа 

4. „Стелит 

1“ ЕООД 

6  

месеца 

1 час 6  

месеца 

1 час 6  

месеца 

1 час 6 

 месеца 

1 час 6  

месеца 

1 час 

 

Комисията е извършила оценката по показател СП – Срок за подмяна на продуктите, 

несъответстващи на изискванията, на допуснатите оферти по съответната обособена позиция, 

като резултатите  са отразени в следната таблица: 

 

№ Участник Оценка – СП 

ОП 1 ОП 2 ОП 3 ОП 4 ОП 5 

1. „КРИСИ 2007“ ЕООД 30 30 30 30 30 

2. „БОХЕМИС“ ООД 30 30 30 30 30 

3. „КИЛТЕКС“ ЕООД  15 15 15 15 15 

4. „СТЕЛИТ 1“ ЕООД 30 30 30 30 30 

 
Взето бе решение комисията да продължи работата си с отваряне на плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на допуснатите участници, оповестяване на предложените от тях 

цени и окончателно класиране на офертите на следващо заседание, което да бъде на  11.04.2018 г. 

от 14:00 ч. 

 

 4. Протокол №4 от 11.04.2018г. от проведено публично заседание за отваряне на плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, което беше оповестено на профила на купувача.  

На заседанието на комисията присъстваха: 

            - Георги Кръстанов – Управител на  „Криси 2007“ ЕООД 

            - Симеон Димов – упълномощен представител на „Стелит 1“ ЕООД 

            - Даниела Райкова – упълномощен представител на „Стелит 1“ ЕООД  

Не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване. 

 

Комисията обяви резултатите от оценяването на офертите по показател СП – Срок за 

подмяна на продуктите, несъответстващи на изискванията, и пристъпи към отваряне на плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри” на допуснатите участниците и оповестяване на 

предлаганите от тях цени, по реда на постъпване на офертите, както следва: 

 

1. „КРИСИ 2007“ ЕООД 

► За обособена позиция №1: 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – образец 

№3 и Приложение №1, като участникът предлага обща цена за изпълнение на обособената 

позиция в размер на 270 663,23 лева без ДДС или 324 795,88 лева с ДДС. 

 

 

 



6 

 

► За обособена позиция №2: 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – образец 

№3 и Приложение №2, като участникът предлага обща цена за изпълнение на обособената 

позиция в размер на 18 022,35 лева без ДДС или 21 626,82 лева с ДДС. 

 

► За обособена позиция №3: 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – образец 

№3 и Приложение №3, като участникът предлага обща цена за изпълнение на обособената 

позиция в размер на 20 408,20 лева без ДДС или 24 489,84 лева с ДДС. 

 

► За обособена позиция №4: 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – образец 

№3 и Приложение №4, като участникът предлага обща цена за изпълнение на обособената 

позиция в размер на 36 408,20 лева без ДДС или 43 689,84 лева с ДДС. 

 

► За обособена позиция №5: 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – образец 

№3 и Приложение №5, като участникът предлага обща цена за изпълнение на обособената 

позиция в размер на 17 442,99 лева без ДДС или 20 931,59 лева с ДДС. 

 

2. „БОХЕМИС“ ООД 

► За обособена позиция №1: 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – образец 

№3 и Приложение №1, като участникът предлага обща цена за изпълнение на обособената 

позиция в размер на 329 859,17 лева без ДДС или 395 831,00 лева с ДДС. 

 

► За обособена позиция №2: 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – образец 

№3 и Приложение №2, като участникът предлага обща цена за изпълнение на обособената 

позиция в размер на 23 655,74 лева без ДДС или 28 386,89 лева с ДДС. 

 

► За обособена позиция №3: 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – образец 

№3 и Приложение №3, като участникът предлага обща цена за изпълнение на обособената 

позиция в размер на 21 991,04 лева без ДДС или 26 389,25 лева с ДДС. 

 

► За обособена позиция №4: 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – образец 

№3 и Приложение №4, като участникът предлага обща цена за изпълнение на обособената 

позиция в размер на 39 991,82 лева без ДДС или 47 990,18 лева с ДДС. 

 

► За обособена позиция №5: 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – образец 

№3 и Приложение №5, като участникът предлага обща цена за изпълнение на обособената 

позиция в размер на 21 598,53 лева без ДДС или 25 918,24 лева с ДДС. 

 

3. „КИЛТЕКС“ ЕООД   

► За обособена позиция №1: 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – образец 

№3 и Приложение №1, като участникът предлага обща цена за изпълнение на обособената 

позиция в размер на 285 718,56 лева без ДДС или 342 862,27 лева с ДДС. 

 

► За обособена позиция №2: 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – образец 

№3 и Приложение №2, като участникът предлага обща цена за изпълнение на обособената 

позиция в размер на 18 532,45 лева без ДДС или 22 238,94 лева с ДДС. 
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► За обособена позиция №3: 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – образец 

№3 и Приложение №3, като участникът предлага обща цена за изпълнение на обособената 

позиция в размер на 19 868,66 лева без ДДС или 23 842,42 лева с ДДС.  

След като председателя оповести предлаганата от участника обща цена без ДДС и с ДДС 

за изпълнение на обособената позиция, установи че в Приложение №3 общата цена с ДДС е 

23 842,40 лв. Комисията единодушно реши, че в Образец №3 се  касае за техническа грешка и 

приема като обща цена за изпълнение 23 842,40 лева с ДДС. 

 

► За обособена позиция №4: 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – образец 

№3 и Приложение №4, като участникът предлага обща цена за изпълнение на обособената 

позиция в размер на 37 065,53 лева без ДДС или 44 478,64 лева с ДДС. 

 

► За обособена позиция №5: 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – образец 

№3 и Приложение №5, като участникът предлага обща цена за изпълнение на обособената 

позиция в размер на 18 083,33 лева без ДДС или 21 700,00 лева с ДДС. 

 

4. „СТЕЛИТ 1“ ЕООД 

► За обособена позиция №1: 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – образец 

№3 и Приложение №1, като участникът предлага обща цена за изпълнение на обособената 

позиция в размер на 292 585,67 лева без ДДС или 351 102,80 лева с ДДС. 

 

► За обособена позиция №2: 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – образец 

№3 и Приложение №2, като участникът предлага обща цена за изпълнение на обособената 

позиция в размер на 18 969,62 лева без ДДС или 22 763,54 лева с ДДС. 

 

► За обособена позиция №3: 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – образец 

№3 и Приложение №3, като участникът предлага обща цена за изпълнение на обособената 

позиция в размер на 20 397,34 лева без ДДС или 24 476,81 лева с ДДС. 

 

► За обособена позиция №4: 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – образец 

№3 и Приложение №4, като участникът предлага обща цена за изпълнение на обособената 

позиция в размер на 38 222,57 лева без ДДС или 45 867,09 лева с ДДС. 

 

► За обособена позиция №5: 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение – образец 

№3 и Приложение №5, като участникът предлага обща цена за изпълнение на обособената 

позиция в размер на 18 537,23 лева без ДДС или 22 244,68 лева с ДДС. 

 

Комисията,  извърши  проверка по чл.72, ал.1 от ЗОП за наличие на предложение, което е 

с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите 

участници по съответната обособена позиция, но не установи такова. 

 

След извършване на горе описаните действия,  комисията определи комплексната оценка на 

допуснатите участници по съответната обособена позиция и класиране на същите, отразена в 

таблицата както следва:  

 

► За обособена позиция №1: 

№ Участник Оценка - 

СП 

Оценка –  

Ц 

Оценка -

КО=Ц+СП 

1. „КРИСИ 2007“ ЕООД 30 70 100 
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2. „БОХЕМИС“ ООД 30 57,44 87,44 

3. „КИЛТЕКС“ ЕООД  15 66,31 81,31 

4. „СТЕЛИТ 1“ ЕООД 30 64,76 94,76 

 

► За обособена позиция №2: 

№ Участник Оценка - 

СП 

Оценка –  

Ц 

Оценка -

КО=Ц+СП 

1. „КРИСИ 2007“ ЕООД 30 70 100,00 

2. „БОХЕМИС“ ООД 30 53,33 83,33 

3. „КИЛТЕКС“ ЕООД  15 68,07 83,07 

4. „СТЕЛИТ 1“ ЕООД 30 66,50 96,50 

 

► За обособена позиция №3: 

№ Участник Оценка - 

СП 

Оценка –  

Ц 

Оценка -

КО=Ц+СП 

1. „КРИСИ 2007“ ЕООД 30 68,15 98,15 

2. „БОХЕМИС“ ООД 30 63,24 93,24 

3. „КИЛТЕКС“ ЕООД  15 70 85,00 

4. „СТЕЛИТ 1“ ЕООД 30 68,19 98,19 

 

► За обособена позиция №4: 

№ Участник Оценка - 

СП 

Оценка –  

Ц 

Оценка -

КО=Ц+СП 

1. „КРИСИ 2007“ ЕООД 30 70 100,00 

2. „БОХЕМИС“ ООД 30 63,73 93,73 

3. „КИЛТЕКС“ ЕООД  15 68,76 83,76 

4. „СТЕЛИТ 1“ ЕООД 30 66,68 96,68 

 

► За обособена позиция №5: 

№ Участник Оценка - 

СП 

Оценка –  

Ц 

Оценка -

КО=Ц+СП 

1. „КРИСИ 2007“ ЕООД 30 70 100,00 

2. „БОХЕМИС“ ООД 30 56,53 86,53 

3. „КИЛТЕКС“ ЕООД  15 67,52 82,52 

4. „СТЕЛИТ 1“ ЕООД 30 65,87 95,87 

 

Във връзка с получените резултатите, комисията  

 

І. Направи следното класиране: 

► За обособена позиция №1: 

На І-во място:  „КРИСИ 2007“ ЕООД с комплексна оценка – 100,00 т. 

На II-ро място: „СТЕЛИТ 1“ ЕООД с комплексна оценка – 94,76 т. 

На III-то място: „БОХЕМИС“ ООД с комплексна оценка – 87,44 т. 

На IV-то място: „КИЛТЕКС“ ЕООД с комплексна оценка – 81,31 т. 

 

► За обособена позиция №2: 

На І-во място:  „КРИСИ 2007“ ЕООД с комплексна оценка – 100,00 т. 

На II-ро място: „СТЕЛИТ 1“ ЕООД с комплексна оценка – 96,50 т. 

На III-то място: „БОХЕМИС“ ООД с комплексна оценка – 83,33 т. 

На IV-то място: „КИЛТЕКС“ ЕООД с комплексна оценка – 83,07 т. 

 

► За обособена позиция №3: 

На І-во място: „СТЕЛИТ 1“ ЕООД с комплексна оценка – 98,19 т. 

На II-ро място: „КРИСИ 2007“ ЕООД с комплексна оценка – 98,15 т. 

На III-то място: „БОХЕМИС“ ООД с комплексна оценка – 93,24 т. 
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На IV-то място: „КИЛТЕКС“ ЕООД с комплексна оценка – 85,00 т. 

 

► За обособена позиция №4: 

На І-во място:  „КРИСИ 2007“ ЕООД с комплексна оценка – 100,00 т. 

На II-ро място: „СТЕЛИТ 1“ ЕООД с комплексна оценка – 96,68 т. 

На III-то място: „БОХЕМИС“ ООД с комплексна оценка – 93,73 т. 

На IV-то място: „КИЛТЕКС“ ЕООД с комплексна оценка – 83,76 т. 

 

► За обособена позиция №5: 

На І-во място:  „КРИСИ 2007“ ЕООД с комплексна оценка – 100,00 т. 

На II-ро място: „СТЕЛИТ 1“ ЕООД с комплексна оценка – 95,87 т. 

На III-то място: „БОХЕМИС“ ООД с комплексна оценка – 86,53 т. 

На IV-то място: „КИЛТЕКС“ ЕООД с комплексна оценка – 82,52 т. 

 

ІІ. Предлага на Възложителя за изпълнител на обществената поръчка, да бъде определен 

участникът, класиран на първо място за съответната обособена позиция. 

 

 

 На 11.04.2018г.  комисията приключи своята работа и на осн.чл.60, ал.2 и ал.3 от ППЗОП 

предостави настоящия доклад за утвърждаване от страна на Възложителя, заедно с изготвените 

протоколи и цялата документация по откритата процедура.  

 

 
КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                    /П/*                  /инж. Цветелин Цветков/  

          ЧЛЕНОВЕ: 
1.             /П/                    /Д-р Ванина Панталеева/ 

2.             /П/                    /Катрин Михайлова/ 

 

                                  3.               /П/                    /Таня Накова/ 

 

 4.               /П/                   /Каролина Атанасова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

данни 


