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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   № 3 

 

 Днес, 16.09.2020 година, комисия назначена със Заповед №ОА-526/14.07.2020 

година на зам.-кмета на община Ботевград, издадена на основание чл.103, ал.1 от ЗОП  

във връзка с открита процедура с Решение №ОП-5 от 11.06.2020 год. 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” и 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:  Румен Христов - Зам. - кмет на община Ботевград; 

                      ЧЛЕНОВЕ:                    
         1. Николай Николов – Началник отдел ПНО;  

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

         3. Адриан Ангелов – Мл. експерт „Етнически и демографски въпроси“ 

         4. Саня Илиева – Гл. експерт „Образование, 

Резервни членове:  

         1. Камен Еленков – Гл. юрисконсулт; 

         2. Николета Иванова – Началник отдел ХСД; 

 

се събра в 10:00 часа в зала „Христо Ботев“, в сградата на общинска администрация 

Ботевград, за да  продължи своята работа по отваряне и оповестяване на Ценовото 

предложение  на допуснатите участници в настоящата процедура за възлагане на обществена 

поръчка с горецитирания предмет, както и  да направи окончателна оценка и  класиране на 

офертата. 

Поради ползване на платен годишен отпуск от основния състав на комисията отсъства 

Саня Илиева – Гл. експерт „Образование-член, като същият се замести от резервен член – 

Камен Еленков – Гл. юрисконсулт, който подписа декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП, във вр. с 

чл. 51, ал. 8 от ППЗОП. 

 На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците и 

представители на средствата за масово осведомяване.  

 

Комисията обяви резултатите от оценяването на офертите по показател показатели 

Кот1 - Срок за реакция, в случай на рекламация и Кот2 - Управление на критични точки и 

пристъпи към отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на допуснатите 

участници по съответната обособена позиция и оповестяване на предлаганите от тях цени, 

както следва: 

 

1. „КРИСИ 2007“ ЕООД 

► За обособена позиция №1:  

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

Образец №5, Количествено-стойностна сметка-Приложение №1 и CD.  

 Участникът предлага обща цена за изпълнение в размер на 565 683,18 лева без 

ДДС или 678 819,82 лева с ДДС.  
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► За обособена позиция №2:  

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

Образец №5, Количествено-стойностна сметка-Приложение №2 и CD.  

 Участникът предлага обща цена за изпълнение в размер на 53 094,84 лева без ДДС 

или 63 713,81 лева с ДДС.  
 

► За обособена позиция №3:  

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

Образец №5, Количествено-стойностна сметка-Приложение №3 и CD.  

 Участникът предлага обща цена за изпълнение в размер на 42 240,74 лева без ДДС 

или 50 688,89 лева с ДДС.  
 

► За обособена позиция №4:  

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

Образец №5, Количествено-стойностна сметка-Приложение №4 и CD.  

 Участникът предлага обща цена за изпълнение в размер на 78 355,63 лева без ДДС 

или 94 026,76 лева с ДДС.  
 

► За обособена позиция №5:  

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

Образец №5, Количествено-стойностна сметка-Приложение №5 и CD.  

 Участникът предлага обща цена за изпълнение в размер на 35 691,72 лева без ДДС 

или 42 830,06 лева с ДДС.  
 

 

2. „СТЕЛИТ 1“ ЕООД 

► За обособена позиция №1:  

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

Образец №5, Количествено-стойностна сметка-Приложение №1 и CD.  

 Участникът предлага обща цена за изпълнение в размер на 601 058,18 лева без 

ДДС или 721 269,82 лева с ДДС.  
 

► За обособена позиция №2:  

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

Образец №5, Количествено-стойностна сметка-Приложение №2 и CD.  

 Участникът предлага обща цена за изпълнение в размер на 50 695,00 лева без ДДС 

или 60 834,00 лева с ДДС.  
 

► За обособена позиция №3:  

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

Образец №5, Количествено-стойностна сметка-Приложение №3 и CD.  

 Участникът предлага обща цена за изпълнение в размер на 40 108,12 лева без ДДС 

или 48 129,74 лева с ДДС.  
 

► За обособена позиция №4:  

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

Образец №5, Количествено-стойностна сметка-Приложение №4 и CD.  

 Участникът предлага обща цена за изпълнение в размер на 76 835,05 лева без ДДС 

или 92 202,06 лева с ДДС.  
 

► За обособена позиция №5:  

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

Образец №5, Количествено-стойностна сметка-Приложение №5 и CD.  

 Участникът предлага обща цена за изпълнение в размер на 37 717,10 лева без ДДС 

или 45 260,52 лева с ДДС.  
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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 ценовото предложение на допуснатите участници.  

 

Комисията установи, че предложената от участниците обща цена за изпълнение на 

обществената поръчка по съответната обособена позиция не надхвърля посочената 

прогнозната стойност в документацията, т.е. не надвишава максимално предвидения финансов 

ресурс. Налице е съответствие между цифровата и изписаната с думи предложена цена. В 

Количествено- стойностната сметка, общата стойност, сбор от всички позиции съответства на 

стойността посочена в Ценовото предложение. Не бяха констатирани несъответствия или 

аритметични грешки.  

 

 Тъй като до настоящия етап са допуснати две оферти за съответната обособена 

позиция, в настоящия случай не може да намери приложение разпоредбата на 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. 

 

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. 

 

Резултатите от определяне на комплексната оценка са отразени в таблиците, както 

следва: 

►За обособена позиция №1: 

№ Участник Оценка – 

Кот1 

Оценка –  

Кот2 

Оценка – 

Коф 

КО=Кот1+ 

Кот2+Коф 

1. „Криси 2007“ ЕООД 25 15 60 100,00 

2. „Стелит 1“ ЕООД 0,42 10 56,47 66,89 

 

►За обособена позиция №2: 

№ Участник Оценка – 

Кот1 

Оценка –  

Кот2 

Оценка – 

Коф 

КО=Кот1+ 

Кот2+Коф 

1. „Криси 2007“ ЕООД 25 15 57,29 97,29 

2. „Стелит 1“ ЕООД 0,42 10 60 70,42 

 

►За обособена позиция №3: 

№ Участник Оценка – 

Кот1 

Оценка –  

Кот2 

Оценка – 

Коф 

КО=Кот1+ 

Кот2+Коф 

1. „Криси 2007“ ЕООД 25 15 56,97 96,97 

2. „Стелит 1“ ЕООД 0,42 10 60 70,42 

 

►За обособена позиция №4: 

№ Участник Оценка – 

Кот1 

Оценка –  

Кот2 

Оценка – 

Коф 

КО=Кот1+ 

Кот2+Коф 

1. „Криси 2007“ ЕООД 25 15 58,84 98,84 

2. „Стелит 1“ ЕООД 0,42 10 60 70,42 

 

►За обособена позиция №5: 

№ Участник Оценка – 

Кот1 

Оценка –  

Кот2 

Оценка – 

Коф 

КО=Кот1+ 

Кот2+Коф 

1. „Криси 2007“ ЕООД 25 15 60 100,00 

2. „Стелит 1“ ЕООД 0,42 10 56,78 67,20 

Забележка:   

1) Кот1 – е показател: Срок за реакция, в случай на рекламация с максимален брой точки 25т., 

който се изчислява по формулата:  

 Кот1 = (Сmin / Сi) x 25 



4 

 

Където Сi e предложен срок за реакция съгласно техническото предложение на съответния участник,   

Където Сmin e минималният предложен срок за реакция съгласно техническото предложение на 

участника, предложил най-кратък срок за реакция   

2) Кот2 – е показател Управление на критични точки с максимален брой точки 15т.-оценката е 

експертна 

3) Коф – е показател Ценово предложение с максимален брой точки 60 т., кайто се изчислява по 

формулата: 

(Коф) = (Цmin / Цi) x 60 

Където Цi e предложена крайна обща цена (без ДДС), съгласно Ценовото предложение на съответния 

участник,   

Където Цmin e минималната предложена крайна обща цена (без ДДС), съгласно Ценовото 

предложение на участника, предложил най-ниска обща цена.  

 

 Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се изчислява по формулата: 

КО = Кот1 + Кот2 + Коф 

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

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 – 66,89 т. 

 

► За обособена позиция №2: 

На І-во място:  „КРИСИ 2007“ ЕООД с комплексна оценка – 97,29 т. 

На II-ро място: „СТЕЛИТ 1“ ЕООД с комплексна оценка – 70,42 т. 

 

► За обособена позиция №3: 

На І-во място:  „КРИСИ 2007“ ЕООД с комплексна оценка – 96,97 т. 

На II-ро място: „СТЕЛИТ 1“ ЕООД с комплексна оценка – 70,42 т. 

 

► За обособена позиция №4: 

На І-во място:  „КРИСИ 2007“ ЕООД с комплексна оценка – 98,84 т. 

На II-ро място: „СТЕЛИТ 1“ ЕООД с комплексна оценка – 70,42 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 – 67,20 т. 

 

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

участникът, класиран на първо място по съответната обособена позиция. 

 
Настоящият протокол се състави на 16.09.2020г. в 15:00ч. 

 

 
КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    /П/*  /Румен Христов/ 

          ЧЛЕНОВЕ: 

1.  /П/  /Николай Николов/ 

2.   /П/  /Таня Накова/ 

3.   /П/  /Адриан Ангелов/ 

4.   /П/  /Камен Еленков/ 

 

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


