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               О Б Щ И Н А    Б О Т Е В Г Р А Д 

           

                      П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 4 

 

 Днес, 11.04.2018г., 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 14:00 часа в зала №15 в сградата на общинска администрация, за да  

продължи своята работа по отваряне и оповестяване на Ценовите предложения  на 

допуснатите участници в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка с 

горецитирания предмет, както и  да направи окончателна оценка и  класиране на офертите. 

 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. 

 

► 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. 
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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 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. 

 

► 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.  
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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. 

 

С оглед на гореописаното и извършените действия, приключи публичната част от 

заседанието на комисията,  и същата продължи своята работа на закрито заседание по 

обстойно разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници за всяка една от  

обособените позиции и извършване на 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. 

 

След извършване на горе описаните действия и в съответствие с избрания от 

Възложителя критерий за оценка за избор на изпълнител в настоящата обществена поръчка, 

комисията пристъпи към определяне на комплексната оценка на допуснатите участници, в 

съответствие с утвърдената методика и класиране на същите. 

 

► 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 
Забележка:  

СП- Срок за подмяна на продуктите, несъответстващи на изискванията;  

Ц – Цена, определена по следната формула: 

ПоЦmin 

ПоЦх = –––––––––––– х 70, 

ПоЦi 

където: 

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

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). 

 
КО = Ц + СП - комплексна оценка за всеки участник 

 

Във връзка с получените резултатите от определяне на общата комплексна оценка по 

съответната обособена позиция, 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. 
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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. 

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. 

 

Настоящият протокол се състави на 11.04.2018г. в 16:30ч. 

 

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 


