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О Б Щ И Н А    Б О Т Е В Г Р А Д 

 

 

УТВЪРДИЛ:  

ЗАМ. - КМЕТ:     /П/* 

/Борис Борисов, 

упълномощен със Заповед №ОА-2/02.01.2019 г./ 

 

дата: 16. 09. 2019 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-644/20.08.2019г. на Зам.-кмета на Община Ботевград, издадена на основание 

чл. 103, ал.1 от ЗОП и във връзка с открита процедура с Решение № ОП-12/15.07.2019 г. 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 за деца и младежи с увреждания - 2броя, 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. Камен Еленков – Гл. юрисконсулт; 

2. Таня Накова - Гл. експерт „Обществени поръчки, търгове и конкурси“; 

3. д-р Ванина Панталеева – Гл. инспектор от отдел „Контрол на храните” 

при ОДБХ София област; 

4. Саня Илиева – Гл. експерт „Образование“; 

 

Резервни членове:  

1. Николай Николов – Началник отдел ПНО;  

2.   Николета Иванова – Началник отдел ХСД, 

  

изготви настоящият доклад за резултатите от работата си както следва: 

 

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

постъпили шест оферти,  а именно: 

 

 1. „ВАЛБЕ-С-СТАМЕНОВ“ ООД, с адрес: гр. Ботевград, ул. „Академик Стоян 

Романски“ № 36 - с вх. №ОП-12-1/14.08.2019г. 12:25 ч. – участва за обособена позиция 

№1,3,4,5; 

 2. „ТЕЙВА ТРЕЙДИНГ“ ООД, с адрес: община Елин Пелин, с. Елин Пелин 2109, ул. 

„Синанец“ № 2 - с вх. №ОП-12-2/19.08.2019г. 09:45 ч. – участва за обособена позиция 

№1,3,4,5; 

 3. „КОРЕКТ-ДЕ“ ЕООД, с адрес: гр. Севлиево, ул. „Стойчо Часовникаров“ № 1 - с вх. 

№ОП-12-3/19.08.2019г. 13:33ч. - участва за обособена позиция №1,2,3,4,5; 

 4. „СТЕЛИТ 1“ ЕООД, с адрес: гр. Севлиево, ул. „Стойчо Часовникаров“ № 1 - с вх. 

№ОП-12-4/19.08.2019г. 13:34. - участва за обособена позиция №1,2,3,4,5; 
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 5. „КИЛТЕКС“ ООД, с адрес: гр. София, р-н Изгрев, ул. "Лъчезар Станчев" № 5, 

Софарма Бизнес Тауърс - Мецанин, ет. 2, офис 116 - с вх. №ОП-12-5/19.08.2019г. 13:35ч. - 

участва за обособена позиция №1,2,3,4,5; 

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

ул. "Шопска Комуна" № 62 - с вх. №ОП-12-6/19.08.2019г. 13:36. - участва за обособена 

позиция №1,2,3,4,5; 
Няма подадени оферти след изтичане на крайния срок. 
 

Комисията е заседавала в периода от 20.08.2019 г. до 09.09.2019г. и е изготвила следните 

протоколи: 

1. Протокол №1 от 20.08.2019 г. от публично заседание на комисията по отваряне и 

оповестяване съдържанието на постъпилите оферти. Резултатите от работата на комисията са 

отразени в същия Протокол. 

2. Протокол №2 от 23.08.2019г. 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. 

Резултатите от работата на комисията са отразени в същия Протокол. 

3. Протокол №3 от 03.09.2019г. от закрито заседание на комисията, която отвори, 

разгледа и обсъди допълнително представените документи от участниците, изискани с 

Протокол №2 от 23.08.2019г. относно съответствието им с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. Също така камисията разгледа 

техническото предложение на допуснатите участници и определи оценката по показател СП – 

Срок за подмяна на продуктите, несъответстващи на изискванията, съгласно Методиката за 

оценка на офертите, приложена в документация за участие. 
След извършените от комисията действия същата: 

I. Предлага на Възложителя: 

 - на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП да отстрани участник „Килтекс“ ЕООД по 

обособени позиции №№1, 2, 3, 4 и 5, поради следните мотиви:  

 В представения от „Килтекс“ ЕООД ЕЕДОП, в част IV: Критерии за подбор, Раздел В: 

Технически и професионални способности, т. 9) участникът е декларирал само два броя 

техническо оборудване за изпълнение на поръчката, собственост на „Стелит 1“ ЕООД.  

Дружеството не е спазило изцяло изискванията относно изискуемата информация, която 

следва да се посочи по отношение на минималното техническо оборудване, каквото е 

изискването на възложителя по т.2.2.2. от документацията за участие,  във връзка с чл.63, ал.1, 

т.8 от ЗОП и за комисията не се установява съответствие с критериите за побор. Комисията не 

може да направи извода, че участникът отговаря на минималните изисквания за технически и 

професионални способности, заложени в документацията за участие. 

 Предвид описаното, Комисията  приема, че участникът не отговаря на 

поставените  критериите за подбор,  по смисъла на чл. 107, т. 1 от ЗОП. На осн. чл.56, ал.1 

от ППЗОП комисията не е разгледала техническите предложения на участника и на осн.чл.57, 

ал.1 от ППЗОП комисията не е отварила ценовите предложения на същия. 

 

 II. Извърши оценката по показател СП – Срок за подмяна на продуктите, 

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

като резултатите  са отразени в следните таблици: 
 

► За обособена позиция №1: 

№ Участник Оценка – 

СП 

1. „Валбе-С-Стаменов“ ООД 30 

2. „Тейва Трейдинг“ ООД 30 

3. „Корект – Де“ ЕООД 30 

4. „Стелит 1“ ЕООД 30 

5. „Криси 2007“ ЕООД 30 
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► За обособена позиция №2: 

№ Участник Оценка – 

СП 

1. „Корект – Де“ ЕООД 30 

2. „Стелит 1“ ЕООД 30 

3. „Криси 2007“ ЕООД 30 

 

► За обособена позиция №3: 

№ Участник Оценка – 

СП 

1. „Валбе-С-Стаменов“ ООД 30 

2. „Тейва Трейдинг“ ООД 30 

3. „Корект – Де“ ЕООД 30 

4. „Стелит 1“ ЕООД 30 

5. „Криси 2007“ ЕООД 30 

 

► За обособена позиция №4: 

№ Участник Оценка – 

СП 

1. „Валбе-С-Стаменов“ ООД 30 

2. „Тейва Трейдинг“ ООД 30 

3. „Корект – Де“ ЕООД 30 

4. „Стелит 1“ ЕООД 30 

5. „Криси 2007“ ЕООД 30 

 

► За обособена позиция №5: 

№ Участник Оценка – 

СП 

1. „Валбе-С-Стаменов“ ООД 30 

2. „Тейва Трейдинг“ ООД 30 

3. „Корект – Де“ ЕООД 30 

4. „Стелит 1“ ЕООД 30 

5. „Криси 2007“ ЕООД 30 

Резултатите от работата на комисията са отразени в същия Протокол. 

 

 4. Протокол №4 от 09.09.2019г. от проведено публично заседание за отваряне на 

пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, което беше оповестено на „профила на 

купувача“. 

На закрито заседание, комисията обстойно разгледа ценовите предложения на 

допуснатите участници по съответната обособена позиция и извърши преценка 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, но не установи такова. 

 

Комплексната оценка на допуснатите участници по съответната обособена позиция, в 

съответствие с утвърдената методика е отразена в следните таблици:  

 

► За обособена позиция №1: 

№ Участник Оценка - 

СП 

Оценка –  

Ц 

Оценка -

КО=Ц+СП 

1. „Валбе-С-Стаменов“ ООД 30 56,98 86,98 

2. „Тейва Трейдинг“ ООД 30 58,50 88,50 

3. „Корект – Де“ ЕООД 30 57,98 87,98 

4. „Стелит 1“ ЕООД 30 63,05 93,05 

5. „Криси 2007“ ЕООД 30 70,00 100,00 
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► За обособена позиция №2: 

№ Участник Оценка - 

СП 

Оценка –  

Ц 

Оценка -

КО=Ц+СП 

1. „Корект – Де“ ЕООД 30 69,05 99,05 

2. „Стелит 1“ ЕООД 30 70,00 100,00 

3. „Криси 2007“ ЕООД 30 69,68 99,68 

 

► За обособена позиция №3: 

№ Участник Оценка - 

СП 

Оценка –  

Ц 

Оценка -

КО=Ц+СП 

1. „Валбе-С-Стаменов“ ООД 30 63,56 93,56 

2. „Тейва Трейдинг“ ООД 30 63,50 93,50 

3. „Корект – Де“ ЕООД 30 63,32 93,32 

4. „Стелит 1“ ЕООД 30 67,36 97,36 

5. „Криси 2007“ ЕООД 30 70,00 100,00 

 

► За обособена позиция №4: 

№ Участник Оценка - 

СП 

Оценка –  

Ц 

Оценка -

КО=Ц+СП 

1. „Валбе-С-Стаменов“ ООД 30 48,73 78,73 

2. „Тейва Трейдинг“ ООД 30 58,94 88,94 

3. „Корект – Де“ ЕООД 30 59,40 89,40 

4. „Стелит 1“ ЕООД 30 64,45 94,45 

5. „Криси 2007“ ЕООД 30 70,00 100,00 

 

► За обособена позиция №5: 

№ Участник Оценка - 

СП 

Оценка –  

Ц 

Оценка -

КО=Ц+СП 

1. „Валбе-С-Стаменов“ ООД 30 58,61 88,61 

2. „Тейва Трейдинг“ ООД 30 62,79 92,79 

3. „Корект – Де“ ЕООД 30 60,47 90,47 

4. „Стелит 1“ ЕООД 30 66,23 96,23 

5. „Криси 2007“ ЕООД 30 70,00 100,00 

 

Резултатите от работата на комисията са отразени в същия Протокол. 
 

 

След извършените от комисията действия и във връзка с получените резултатите от 

определяне на общата комплексна оценка, същата: 

 

I. Предлага за отстраняване:  

 - На основание чл. 107, т. 1 от ЗОП участник „Килтекс“ ЕООД по обособени позиции 

№№1, 2, 3, 4 и 5  

 

 ІI. 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 – 93,05 т. 

На III-то място: „ТЕЙВА ТРЕЙДИНГ“ ООД с комплексна оценка – 88,50 т. 

На IV-то място: „КОРЕКТ – ДЕ“ ЕООД с комплексна оценка – 87,98 т. 

На V-то място: „ВАЛБЕ-С-СТАМЕНОВ“ ООД с комплексна оценка – 86,98 т. 
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► За обособена позиция №2: 

На І-во място:  „СТЕЛИТ 1“ ЕООД с комплексна оценка – 100,00 т. 

На II-ро място: „КРИСИ 2007“ ЕООД с комплексна оценка – 99,68 т. 

На III-то място: „КОРЕКТ – ДЕ“ ЕООД с комплексна оценка – 99,05 т. 

 

► За обособена позиция №3: 

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

На II-ро място: „СТЕЛИТ 1“ ЕООД с комплексна оценка – 97,36 т. 

На III-то място: „ВАЛБЕ-С-СТАМЕНОВ“ ООД с комплексна оценка – 93,56 т. 

На IV-то място: „ТЕЙВА ТРЕЙДИНГ“ ООД с комплексна оценка – 93,50 т. 

На V-то място: „КОРЕКТ – ДЕ“ ЕООД с комплексна оценка – 93,32 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 – 94,45 т. 

На III-то място: „КОРЕКТ – ДЕ“ ЕООД с комплексна оценка – 89,40 т. 

На IV-то място: „ТЕЙВА ТРЕЙДИНГ“ ООД с комплексна оценка – 88,94 т. 

На V-то място: „ВАЛБЕ-С-СТАМЕНОВ“ ООД с комплексна оценка – 78,73 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 – 96,23 т. 

На III-то място: „ТЕЙВА ТРЕЙДИНГ“ ООД с комплексна оценка – 92,79 т. 

На IV-то място: „КОРЕКТ – ДЕ“ ЕООД с комплексна оценка – 90,47 т. 

На V-то място: „ВАЛБЕ-С-СТАМЕНОВ“ ООД с комплексна оценка – 88,61 т. 

 

 ІIІ. Предлага за изпълнител на обществената поръчка, да бъде определен участникът, 

класиран на първо място, а именно:   

► За обособена позиция №1 -  „КРИСИ 2007“ ЕООД; 

► За обособена позиция №2 - „СТЕЛИТ 1“ ЕООД; 

► За обособена позиция №3- „КРИСИ 2007“ ЕООД; 

► За обособена позиция №4- „КРИСИ 2007“ ЕООД; 

► За обособена позиция №5- „КРИСИ 2007“ ЕООД.  

 

 На 09.09.2019г. комисията приключи своята работа и на осн.чл.60, 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/  /Камен Еленков/ 

 

2.  /П/  /Таня Накова/ 

 

3.  /П/  /д-р Ванина Панталеева/ 

 

4.  /П/  /Саня Илиева/ 

 

             
* /П/ заличаването на подписи на физическите лица в протокола е извършено на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП. 


