
            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, 03.04.2018г., комисия назначена със Заповед № ОА-108/15.03.2018г. на Зам.-

кмета на oбщина Ботевград, издадена на основание чл. 103, ал.1 от ЗОП и 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”, 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“      

 

се събра в 10:00 часа в зала №15 в сградата на общинската администрация, за да 

отвори, разгледа и обсъди допълнително представените документи от участниците, изискани 

с Протокол №2 от 19.03.2018г., относно съответствието им с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, също и да разгледа и оцени 

техническото предложение на допуснатите участници в обществената поръчка.  
 

Протокол №2 от 19.03.2018г. беше изпратен на участниците по електронните им 

пощи, като прикачен файл и съобщението, с което е изпратен е подписано с електронен 

подпис.  

Комисията установи, че допълнително представените документи от участниците са в 

законоустановения срок, както следва: 

1. „КРИСИ 2007“ ЕООД – вх.№5300-303(1)/26.03.2018г. - за обособени позиции: 1,2,3,4 и 5; 
2. „СТЕЛИТ 1“ ЕООД – вх.№5300-303(2)/27.03.2018г. - за обособени позиции: 1,2,3,4 и 5; 
3. „КИЛТЕКС“ ЕООД – вх.№5300-303(3)/27.03.2018г. - за обособени позиции: 1,2,3,4 и 5; 
4. „БОХЕМИС“ ООД – вх.№5300-303(4)/28.03.2018г. - за обособени позиции: 1,2,3,4 и 5; 

 

Комисията пристъпи към отваряне, обстойно разглеждане и обсъждане на 

допълнително представените документи от участниците по реда на тяхното постъпване 

относно съответствието им с изискванията поставени от Възложителя. 

 

1.  „КРИСИ 2007“ ЕООД : 

 ► За обособени позиции №1, 2, 3, 4 и 5: 
След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил коригиран ЕЕДОП, попълнен съгласно 

указанията й.   

 

Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията към личното състояние, 

удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на Възложителя, участникът да 



  

бъде допуснат до по-нататъшно участие в процедурата по обособени позиции № 1, 2, 3, 4 и 

5. 

 

2. „СТЕЛИТ 1“ ЕООД: 

 ► За обособена позиция №1, 2, 3, 4 и 5: 
След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил коригиран ЕЕДОП, попълнен съгласно 

указанията й.  

Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на 

Възложителя, участникът да бъде допуснат до по-нататъшно участие в процедурата по 

обособени позиции № 1, 2, 3, 4 и 5. 

 

3. „КИЛТЕКС“ ЕООД: 

 ► За обособена позиция №1, 2, 3, 4 и 5: 

След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил коригирани ЕЕДОП-и – на „КИЛТЕКС“ 

ЕООД и на „СТЕЛИТ 1“ ЕООД, попълнени съгласно указанията й.   
В част II: Информация за икономическия оператор, Раздел В: Информация относно 

използването на капацитета на други субекти на ЕЕДОП, на поставения въпрос „… ще 

използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор…“, участникът 

отново е посочил отговор „ДА“, като е пояснил  кои от поставените критерии за подбор се 

покриват с ресурсите на „Стелит 1“ ЕООД и е представил документи за поетите от дружеството 

задължения.  

Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на 

Възложителя, участникът да бъде допуснат до по-нататъшно участие в процедурата по 

обособени позиции № 1, 2, 3, 4 и 5. 

 

4. „БОХЕМИС“ ЕООД: 

 ► За обособена позиция №1, 2, 3, 4 и 5: 

След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил коригиран ЕЕДОП, попълнен съгласно 

указанията й.  

Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на 

Възложителя, участникът да бъде допуснат до по-нататъшно участие в процедурата по 

обособени позиции № 1, 2, 3, 4 и 5. 

 

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. 
 

1. „КРИСИ 2007“ ЕООД 

 Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения 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 участникът е представил, попълнил и оформил 

всички изискуеми документи.  

 В Техническото си предложение – образец №2 участникът, предлага: 

► За обособена позиция №1:  
- Срок на валидност на офертата – 6 /шест/ месеца от крайния срок за получаване на 

оферти. 

- Срок за подмяна на продуктите, несъответстващи на изискванията – 1 час от 

получаване на рекламация от Възложителя. 



  

 

► За обособена позиция №2:  
- Срок на валидност на офертата – 6 /шест/ месеца от крайния срок за получаване на 

оферти. 

- Срок за подмяна на продуктите, несъответстващи на изискванията – 1 час от 

получаване на рекламация от Възложителя. 

 

► За обособена позиция №3:  
- Срок на валидност на офертата – 6 /шест/ месеца от крайния срок за получаване на 

оферти. 

- Срок за подмяна на продуктите, несъответстващи на изискванията – 1 час от 

получаване на рекламация от Възложителя. 

 

► За обособена позиция №4:  
- Срок на валидност на офертата – 6 /шест/ месеца от крайния срок за получаване на 

оферти. 

- Срок за подмяна на продуктите, несъответстващи на изискванията – 1 час от 

получаване на рекламация от Възложителя. 

 

► За обособена позиция №5:  
- Срок на валидност на офертата – 6 /шест/ месеца от крайния срок за получаване на 

оферти. 

- Срок за подмяна на продуктите, несъответстващи на изискванията – 1 час от 

получаване на рекламация от Възложителя. 

 

2. „БОХЕМИС“ ООД 
 Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения 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 участникът е представил, попълнил и оформил 

всички изискуеми документи.  

 В Техническото си предложение – образец №2 участникът, предлага: 

► За обособена позиция №1:  
- Срок на валидност на офертата – 6 /шест/ месеца от крайния срок за получаване на 

оферти. 

- Срок за подмяна на продуктите, несъответстващи на изискванията – 1 час от 

получаване на рекламация от Възложителя. 

 

► За обособена позиция №2:  
- Срок на валидност на офертата – 6 /шест/ месеца от крайния срок за получаване на 

оферти. 

- Срок за подмяна на продуктите, несъответстващи на изискванията – 1 час от 

получаване на рекламация от Възложителя. 

 

► За обособена позиция №3:  
- Срок на валидност на офертата – 6 /шест/ месеца от крайния срок за получаване на 

оферти. 

- Срок за подмяна на продуктите, несъответстващи на изискванията – 1 час от 

получаване на рекламация от Възложителя. 

 

► За обособена позиция №4:  
- Срок на валидност на офертата – 6 /шест/ месеца от крайния срок за получаване на 

оферти. 

- Срок за подмяна на продуктите, несъответстващи на изискванията – 1 час от 

получаване на рекламация от Възложителя. 

 

 



  

► За обособена позиция №5:  
- Срок на валидност на офертата – 6 /шест/ месеца от крайния срок за получаване на 

оферти. 

- Срок за подмяна на продуктите, несъответстващи на изискванията – 1 час от 

получаване на рекламация от Възложителя. 

 

3. „КИЛТЕКС“ ЕООД   
 Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения 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 участникът е представил, попълнил и оформил 

всички изискуеми документи.  

 В Техническото си предложение – образец №2 участникът, предлага: 

► За обособена позиция №1:  
- Срок на валидност на офертата – 6 /шест/ месеца от крайния срок за получаване на 

оферти. 

- Срок за подмяна на продуктите, несъответстващи на изискванията – 2 часа от 

получаване на рекламация от Възложителя. 

 

► За обособена позиция №2:  
- Срок на валидност на офертата – 6 /шест/ месеца от крайния срок за получаване на 

оферти. 

- Срок за подмяна на продуктите, несъответстващи на изискванията – 2 часа от 

получаване на рекламация от Възложителя. 

 

► За обособена позиция №3:  
- Срок на валидност на офертата – 6 /шест/ месеца от крайния срок за получаване на 

оферти. 

- Срок за подмяна на продуктите, несъответстващи на изискванията – 2 часа от 

получаване на рекламация от Възложителя. 

 

► За обособена позиция №4:  
- Срок на валидност на офертата – 6 /шест/ месеца от крайния срок за получаване на 

оферти. 

- Срок за подмяна на продуктите, несъответстващи на изискванията – 2 часа от 

получаване на рекламация от Възложителя. 

 

► За обособена позиция №5:  
- Срок на валидност на офертата – 6 /шест/ месеца от крайния срок за получаване на 

оферти. 

- Срок за подмяна на продуктите, несъответстващи на изискванията – 2 часа от 

получаване на рекламация от Възложителя. 

 

4. „СТЕЛИТ 1“ ЕООД 
 Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения 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 участникът е представил, попълнил и оформил 

всички изискуеми документи.  

 В Техническото си предложение – образец №2 участникът, предлага: 

► За обособена позиция №1:  
- Срок на валидност на офертата – 6 /шест/ месеца от крайния срок за получаване на 

оферти. 

- Срок за подмяна на продуктите, несъответстващи на изискванията – 1 час от 

получаване на рекламация от Възложителя. 

 

 

 



  

► За обособена позиция №2:  
- Срок на валидност на офертата – 6 /шест/ месеца от крайния срок за получаване на 

оферти. 

- Срок за подмяна на продуктите, несъответстващи на изискванията – 1 час от 

получаване на рекламация от Възложителя. 

 

► За обособена позиция №3:  
- Срок на валидност на офертата – 6 /шест/ месеца от крайния срок за получаване на 

оферти. 

- Срок за подмяна на продуктите, несъответстващи на изискванията – 1 час от 

получаване на рекламация от Възложителя. 

 

► За обособена позиция №4:  
- Срок на валидност на офертата – 6 /шест/ месеца от крайния срок за получаване на 

оферти. 

- Срок за подмяна на продуктите, несъответстващи на изискванията – 1 час от 

получаване на рекламация от Възложителя. 

 

► За обособена позиция №5:  
- Срок на валидност на офертата – 6 /шест/ месеца от крайния срок за получаване на 

оферти. 

- Срок за подмяна на продуктите, несъответстващи на изискванията – 1 час от 

получаване на рекламация от Възложителя. 

 

 Комисията 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. „КРИСИ 2007“ ЕООД 30 

2. „БОХЕМИС“ ООД 30 

3. „КИЛТЕКС“ ЕООД  15 

4. „СТЕЛИТ 1“ ЕООД 30 

 

► За обособена позиция №2: 

№ Участник Оценка – 

СП 

1. „КРИСИ 2007“ ЕООД 30 

2. „БОХЕМИС“ ООД 30 

3. „КИЛТЕКС“ ЕООД   15 

4. „СТЕЛИТ 1“ ЕООД 30 

 

► За обособена позиция №3: 

№ Участник Оценка – 

СП 

1. „КРИСИ 2007“ ЕООД 30 

2. „БОХЕМИС“ ООД 30 

3. „КИЛТЕКС“ ЕООД   15 

4. „СТЕЛИТ 1“ ЕООД 30 

 

 

 

 

 



  

► За обособена позиция №4: 

№ Участник Оценка – 

СП 

1. „КРИСИ 2007“ ЕООД 30 

2. „БОХЕМИС“ ООД 30 

3. „КИЛТЕКС“ ЕООД   15 

4. „СТЕЛИТ 1“ ЕООД 30 

 

► За обособена позиция №5: 

№ Участник Оценка – 

СП 

1. „КРИСИ 2007“ ЕООД 30 

2. „БОХЕМИС“ ООД 30 

3. „КИЛТЕКС“ ЕООД   15 

4. „СТЕЛИТ 1“ ЕООД 30 

Забележка:  
СП- Срок за подмяна на продуктите, несъответстващи на изискванията, определен по следната 

формула: 

ПоСПmin 

ПоСПх = –––––––––––– х 30, 

ПоСПi 

където: 

ПоСПх e символно обозначение на точките, които ще получи дадена оферта; 

ПоСПmin – представлява предложения най-кратък срок за подмяна на продукти, несъответстващи на 

изискванията; 

ПоСПi – срокът за подмяна на продукти, несъответстващи на изискванията, предложен от съответния 

участник. 

 

С оглед на извършените действия, комисията приключи своята работа на 04.04.2018г. 

в 16:30ч. и взе решение да продължи работата си по отваряне на плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри“ и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите участниците по 

съответната обособена позиция, както и да направи окончателно класиране на представените 

оферти на следващо заседание на комисията, което ще се проведе на 11.04.2018г. от 14:00ч.  

 

 

 

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 

 


