
ПРОТОКОЛ №2 
 

 Днес, 09.11.2017 г., в 11.00 часа, комисия назначена със Заповед №РД-04-602 от 

30.10.2017 г. на Кмета на Община Костенец, се събра в Заседателната зала на Общински 

съвет-Костенец - гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2, за провеждане на открита процедура 

за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти в 

натурален и консервиран вид, хигиенно-санитарни и почистващи препарати, по 

обособени позиции, за нуждите на детските градини, домашния социален патронаж 

и обществената трапезария, финансирани от Община Костенец”, открита с Решение 

№РД-04-514 от 19.09.2017 г. на Кмета на Община Костенец, с шест обособени позиции: 

Обособена позиция №1: „Доставка на хляб, хлебни изделия и брашно”, Обособена 

позиция №2: „Доставка на месо и месни продукти, риба, рибни изделия, яйца и др.”, 

Обособена позиция №3: „Доставка на мляко и млечни продукти”, Обособена позиция 

№4: „Доставка на пакетирани стоки и захарни изделия”, Обособена позиция №5: 

„Доставка на плодове и зеленчуци /пресни и консервирани/” и Обособена позиция №6: 

„Доставка на хигиенно-санитарни и почистващи препарати”, в следния състав: 

Председател: Георги Трайков Янакиев – секретар на Община Костенец. 

 Членове:  

 1. Благовеста Петрова Христова – главен експерт „Образование и култура”;  

 2. Виолетка Петрова Нейчева – старши експерт „Счетоводител”.  

 

Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно     

чл. 54, ал. 12 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. 

Комисията направи следните 

 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 

 

1. Участници, на които е указано допълнително представяне на документи - 2 

(двама). 

2. Участници, представили допълнително документи – 2 (двама), както следва: 

 „КРИСИ 2007” ЕООД, с ЕИК 175270007 

 „ИЙТ УЕЛ" ЕАД, с ЕИК 131449898 

3. Допълнително представените документи от „КРИСИ 2007” ЕООД с вх.     

№92-К-109/07.11.2017 г. и от „ИЙТ УЕЛ" ЕАД с вх.№92-И-711/09.11.2017 г. на Община 

Костенец са постъпили в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на 

предходния протокол от участниците. 

  

След вече направените и протоколирани констатации по отношение наличието и 

редовността от формална страна на представените от участниците документи по чл. 39,    

ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и изтичане на 

срока за представяне на допълнителни документи, комисията пристъпи към проверка на 

съответствието на документите, включително допълнително представените, с 

изискванията за подбор, поставени от възложителя. 

Наличието и редовността на представените от участниците документи по чл. 39,    

ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, включително 

допълнително представените, и съответствието с минималните административни, 

финансови и технически изисквания за допустимост са, както следва: 

1. От „КРИСИ 2007” ЕООД са представени всички изискващи се документи и 

те са редовни от формална страна. 

 2. От „ИЙТ УЕЛ" ЕАД са представени всички изискващи се документи и те са 

редовни от формална страна. 

 

Въз основа на направените констатации комисията единодушно 



Р Е Ш И : 

 

I. Допуска до разглеждане и оценка на техническото предложение в 

офертата на участниците, който отговарят на изискванията за подбор по всички 

обособени позиции на обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни 

продукти в натурален и консервиран вид, хигиенно-санитарни и почистващи препарати, 

по обособени позиции, за нуждите на детските градини, домашния социален патронаж 

и обществената трапезария, финансирани от Община Костенец”, открита с Решение 

№РД-04-514 от 19.09.2017 г.  на Кмета на Община Костенец, както следва: 

• „КРИСИ 2007” ЕООД, с ЕИК 175270007 

• „ИЙТ УЕЛ" ЕАД, с ЕИК 131449898  

 

ІІ. Разглеждане и оценка на техническото предложение в офертата на 

допуснатите участници по обособените позиции. 

 

Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническата оферта на 

участниците, комисията провери дали същите с подготвени и представени в 

съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и 

техническите спецификации.  

 

В същото заседание, комисията пристъпи към разглеждане на техническите 

предложения на допуснатите участници, свързани с изпълнението на поръчката, 

съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията 

изисквания.  

 

Критерият за оценка в настоящата поръчка е „оптимално съотношение  

качество/цена“ в съответствие с разпоредбата на чл. 70, ал. 2, т. 3 от Закона за 

обществените поръчки. 

Указания за определяне на КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО) на офертата: 

Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни 

тежести и съгласно комплексната оценка по следната формула: 

КО = ПСР х 20% + ФП х 60% + ПСД х 20% 

1. Показатели за оценяване са три типа: 

а) ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА РЕАКЦИЯ В СЛУЧАЙ НА РЕКЛАМАЦИЯ (ПСР) - 

Срокът за реакция в случай на рекламация представлява срокът за замяна на съответен 

хранителен продукт/и, с отклонение в количеството и/или качеството, видимо 

несъответстващ/и на изискванията към момента на доставката - тегловен коефициент – 

20 %  
б) ФИНАНСОВ ПОКАЗАТЕЛ (ФП) - предложена от участника крайна цена в лева 

- тегловен коефициент – 60 % 

в) ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКА – предложен от 

участника срок за доставка в часове – тегловен коефициент – 20 % 

2.Последователност и методика на оценка: 

а) ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА РЕАКЦИЯ В СЛУЧАЙ НА РЕКЛАМАЦИЯ (ПСР) - 

Срокът за реакция в случай на рекламация представлява срокът за замяна на съответен 

хранителен продукт/и, с отклонение в количеството и/или качеството, видимо 

несъответстващ/и на изискванията към момента на доставката Срокът за реагиране в 

случай на рекламация е срокът, който започва да тече в момента на уведомяване на 

Изпълнителя от страна на Възложителя, за необходимостта от замяна на хранителни 

продукти и приключва в момента, в който стоките са доставени на място. 

- тегловен коефициент в К.О. - 20% 

Изчислява се по формулата:  

ПСР = (СР мин./Суч. ) х 100 = ...... (брой точки) 



Където СР мин. е най-краткия срок за реакция, предложен за съответната 

Обособена позиция от техническите предложения на всички участници; 

Където Суч. е срокът за реакция, предложен от оценявания участник за 

съответната Обособена позиция. 

Максимално възможна оценка по този показател е 100 точки! 

б) ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ (ФП) - предложена от участника крайна цена и 

ценообразуващи показатели - тегловен коефициент в К.О. – 60 % 

Изчислява се по формулата:  

ФП = (Ц мин./Ц уч.) х 100 = ...... ( брой точки ) 

Ц мин. - най-ниската обща цена от ценово предложение от всички участници 

Ц уч. – обща цена за съответната от ценовото предложение на оценявания 

участник. 

От участие в процедурата се отстранява участник, предложил крайна цена 

за изпълнение на поръчката по-висока от предвидения финансов ресурс. 

Финансовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и 

представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в 

процедурата. При разлика между сумите изразени с цифри и думи, за вярно се приема 

словесното изражение на сумата. 

Максимално възможна оценка по този показател е 100 точки! 

в) ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКА /ПСД/ – предложен 

от участника срок за доставка в часове – тегловен коефициент – 20 % 

Изчислява се по формулата:  

ПСД = (Сд мин./Сд уч.) х 100 = ...... ( брой точки ) 

Сд мин. – най-краткият предложен срок за доставка в часове   

Сд уч. – срокът за доставка, предложен от оценявания участник. 

Забележка: Срокът за изпълнение на доставката не може да бъде по-голям от 

24/двадесет и четири часа/ след писмена заявка. Комисията извършва проверка на 

предложения срок за изпълнение на доставка, съгласно франко склада, от който 

започва доставката. 

Максимално възможна оценка по този показател е 100 точки! 

 

Комисията констатира следните оферти в Техническо предложение на 

допуснатите участници по Обособена позиция №1: „Доставка на хляб, хлебни 

изделия и брашно”, Обособена позиция №2: „Доставка на месо и месни продукти, 

риба, рибни изделия, яйца и др.”, Обособена позиция №3: „Доставка на мляко и 

млечни продукти”, Обособена позиция №4: „Доставка на пакетирани стоки и 

захарни изделия”, Обособена позиция №5: „Доставка на плодове и зеленчуци 

/пресни и консервирани/” и Обособена позиция №6: „Доставка на хигиенно-

санитарни и почистващи препарати”: 

 

Участник:  „КРИСИ 2007” ЕООД 

Представеното от участника „Предложение за изпълнение на поръчката“ - Образец  

№ 1 по всичките шест обособени позиции е редовно по съдържание и форма, отговаря на 

изискванията на Възложителя и съдържа еднакви предложения по всяка, както следва: 

1. Срок за изпълнение на доставката. 

Участникът предлага срок за изпълнение доставката – 1 (един) час. 

2. Срок за реакция в случай на рекламация. 

 Участникът предлага срок за реакция в случай на рекламация – 0.30 (нула цяло и 

тридесет) часа. 

След повторно разглеждане на представените от участника доказателства, 

Удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни в гр.Долна баня и Договор за 

наем от участника на описания в удостоверението недвижим имот – склад за хранителни 

стоки в гр.Долна баня /на 8 км. от гр.Костенец/, оборудван със съоръжения от различен 



тип, включително за съхранение в отрицателни и положителни температурни режими, 

както и покрити площи без температурен контрол, комисията счита предложения от 

участника срок за реакция в случай на рекламация за реален за изпълнение и допустим. 

 

Участник:  „ИЙТ УЕЛ" ЕАД 

Представеното от участника „Предложение за изпълнение на поръчката“ - Образец  

№ 1 по всичките шест обособени позиции е редовно по съдържание и форма, отговаря на 

изискванията на Възложителя и съдържа еднакви предложения по всяка, както следва: 

1. Срок за изпълнение на доставката. 

Участникът предлага срок за изпълнение доставката – 1 (един) час. 

2. Срок за реакция в случай на рекламация. 

 Участникът предлага срок за реакция в случай на рекламация – 1 (един) час. 

 

Комисията постави следните оценки на Техническото предложение на 

допуснатите участници по Обособена позиция №1: „Доставка на хляб, хлебни 

изделия и брашно”, Обособена позиция №2: „Доставка на месо и месни продукти, 

риба, рибни изделия, яйца и др.”, Обособена позиция №3: „Доставка на мляко и 

млечни продукти”, Обособена позиция №4: „Доставка на пакетирани стоки и 

захарни изделия”, Обособена позиция №5: „Доставка на плодове и зеленчуци 

/пресни и консервирани/” и Обособена позиция №6: „Доставка на хигиенно-

санитарни и почистващи препарати”:  

 

Участника: „КРИСИ 2007” ЕООД, по всяка една от шестте обособени 

позиции, получава следните точки: 

1. Срок за изпълнение на доставката 

По този показател ПСД - участника получава 20 точки. 

2. Срок за реакция в случай на рекламация  

По този показател ПСР - участника получава 20 точки. 

 

Участника: „ИЙТ УЕЛ" ЕАД, по всяка една от шестте обособени позиции, 

получава следните точки: 

1. Срок за изпълнение на доставката 

По този показател ПСД - участника получава 20 точки. 

2. Срок за реакция в случай на рекламация  

По този показател ПСР - участника получава 6 точки. 

 

Окончателно решение и класиране на участниците преди отваряне на ценови 

предложения. 

За попълване на таблицата с оценките на участниците преди отваряне на Ценовите 

им предложения /ПЛИК2/ е приложена формулата за определяне на Комплексна оценка 

както следва: 

Комплексна оценка (КО), КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА (КО) на всеки участник, се 

получава по формулата: 

КО = ПСР х 20% + ПСД х 20% 

 

Комисията определи окончателните оценки на допуснатите участници по 

Обособена позиция №1: „Доставка на хляб, хлебни изделия и брашно”, Обособена 

позиция №2: „Доставка на месо и месни продукти, риба, рибни изделия, яйца и др.”, 

Обособена позиция №3: „Доставка на мляко и млечни продукти”, Обособена 

позиция №4: „Доставка на пакетирани стоки и захарни изделия”, Обособена 

позиция №5: „Доставка на плодове и зеленчуци /пресни и консервирани/” и 

Обособена позиция №6: „Доставка на хигиенно-санитарни и почистващи 

препарати”, еднакви за всяка една от обособените позиции, като следва: 



Участник 

ПСД - Срок за 

изпълнение на 

доставката 

ПСР - Срок за 

реакция в случай 

на рекламация  

Технически 

показатели 

КО = ПСР х 20% 

+ ПСД х 20% 

„КРИСИ 2007” ЕООД /по 

всяка една обособена позиция/   
20 точки 20 точки 40 точки 

„ИЙТ УЕЛ" ЕАД /по всяка 

една обособена позиция/   
20 точки 6 точки 26 точки 

 

Комисията допуска до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри” 

участниците:  

• „КРИСИ 2007” ЕООД, с ЕИК 175270007 

• „ИЙТ УЕЛ" ЕАД, с ЕИК 131449898  

 

След като комисията единодушно реши, че представеното „Техническо 

предложение” от допуснатите до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри” 

участници отговаря на изискванията на възложителя посочени в документацията за 

участие и присъди посочените оценки, същата на основание чл. 57, ал. 3 от Правилника 

за прилагане на Закона за обществените поръчки определи място, дата и час за ново 

публично заседание, на което да бъде отворен плика с ценовото предложение на 

допуснатите участници, а именно – 15.11.2017 г. от 11.00 часа, в Голяма заседателна зала 

на Общински съвет, на 4 етаж в административната сграда на община Костенец на адрес: 

гр.Костенец, община Костенец, ул.”Иван Вазов” №2. Така определените дата, час и 

място да бъдат доведени до знанието на участниците в процедурата, като е 

препоръчително те да бъдат уведомени чрез писмо с обратна разписка, удостоверяваща 

приемането на съобщението.  

 

С това заседанието на комисията на комисията за разглеждане на подадената 

оферта в открита процедура по чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки с 

предмет: “Доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, 

хигиенно-санитарни и почистващи препарати, по обособени позиции, за нуждите на 

детските градини, домашния социален патронаж и обществената трапезария, 

финансирани от Община Костенец”, открита с Решение №РД-04-514 от 19.09.2017 г. 

на Кмета на Община Костенец, с шест обособени позиции: Обособена позиция №1: 

„Доставка на хляб, хлебни изделия и брашно”, Обособена позиция №2: „Доставка на 

месо и месни продукти, риба, рибни изделия, яйца и др.”, Обособена позиция №3: 

„Доставка на мляко и млечни продукти”, Обособена позиция №4: „Доставка на 

пакетирани стоки и захарни изделия”, Обособена позиция №5: „Доставка на плодове и 

зеленчуци /пресни и консервирани/” и Обособена позиция №6: „Доставка на хигиенно-

санитарни и почистващи препарати”, приключи на 09.11.2017 г. в 11.55 часа. 

  

Комисията взе горните решения с единодушие. По направените констатации 

и решения не са заявени особени мнения.  

 

За така свършената своя работа, комисията състави настоящия протокол. 

   

КОМИСИЯ: 

Председател: 

 Георги Трайков Янакиев  .................../П/................ 

      и членове:  
 Благовеста Петрова Христова  ............../П/......................  

 

   Виолетка Петрова Нейчева           ................/П/.....................  


