
ПРОТОКОЛ №3 
  

от заседание на комисията, назначена със Заповед №РД-04-602 от 30.10.2017 г. на Кмета на 

Община Костенец за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в 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. 

 

На 15.11.2017 г. в сградата на община Костенец се свика комисията, която да 

разгледа, оцени и класира офертите на участниците в 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”.  

Присъстват всички членове на комисията: 

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 започна своята работа на 15.11.2017 г. от 11.00 часа, в сградата на 

Община Костенец.  

Всички участници са надлежно уведомени за определения ден, час и място за 

отваряне и оповестяване на ценовите оферти. 

В съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона 

за обществените поръчки, на заседанието присъстват: Георги Костадинов Кръстанов – 

управител на „КРИСИ 2007” ЕООД и Елза Стойкова Янева – изпълнителен директор на 

„ИЙТ УЕЛ" ЕАД. 

Няма представители на средствата за масово осведомяване.  

 

І. Преди да пристъпи към отваряне на плик „Предлагани ценови параметри”, 

Председателят на комисията съобщи на присъстващите резултатите от оценяването на 

офертата по другите показатели за оценка от Техническото предложение. Получените точки 

от участниците са следните: 

ОБЩА ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА: 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 

 

ІІ. В съответствие с чл. 57, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки, след оповестяване на горната информация, Председателят на 

комисията отвори и оповести, ценовото предложение на допуснатите участници „КРИСИ 

2007” ЕООД, с ЕИК 175270007 и „ИЙТ УЕЛ" ЕАД, с ЕИК 131449898 по обособените 

позиции.  

Предложенията на участниците по обособените позиции са както следва: 

 

При разглеждане на ценовото предложение на допуснатия участник „КРИСИ 2007” 

ЕООД, с ЕИК 175270007, комисията установи следната оферта: 

- Обща стойност на доставките по обособена позиция № 1 „Доставка на хляб, хлебни 

изделия и брашно” – 18 493.38 лв. /осемнадесет хиляди четиристотин деветдесети три 

лева и тридесет и осем стотинки/ без ДДС.  

- Обща стойност на доставките по обособена позиция № 2 „Доставка на месо и месни 

продукти, риба, рибни изделия, яйца и др.“ – 58 731.50 лв. /петдесет и осем хиляди 

седемстотин тридесет и един лева и петдесет стотинки/ без ДДС. 

 - Обща стойност на доставките по обособена позиция № 3 „Доставка на мляко и 

млечни продукти” – 38 837.00 лв. /тридесет и осем хиляди осемстотин тридесет и седем 

лева/ без ДДС.  

- Обща стойност на доставките по обособена позиция № 4 „Доставка на пакетирани 

стоки и захарни изделия” – 15 244.14 лв. /петнадесет и хиляди двеста четиридесет и 

четири лева и четиринадесет стотинки/ без ДДС.  

- Обща стойност на доставките по обособена позиция № 5 „Доставка на плодове и 

зеленчуци /пресни и консервирани/“ – 58 207.56 лв. /петдесет и осем хиляди двеста и седем 

лева и петдесет и шест стотинки/ без ДДС.  

- Обща стойност на доставките по обособена позиция № 6 „Доставка на хигиенно-

санитарни и почистващи препарати” – 4 115.08 лв. /четири хиляди сто и петнадесет лева и 

осем стотинки/ без ДДС.  

 

При разглеждане на ценовото предложение на допуснатия участник „ИЙТ УЕЛ" 

ЕАД, с ЕИК 131449898, комисията установи следната оферта: 

- Обща стойност на доставките по обособена позиция № 1 „Доставка на хляб, хлебни 

изделия и брашно” – 21 612.87 лв. /двадесет и една хиляди шестстотин и дванадесет лева 

и осемдесет и седем стотинки/ без ДДС.  

- Обща стойност на доставките по обособена позиция № 2 „Доставка на месо и месни 

продукти, риба, рибни изделия, яйца и др.“ – 66 580.61 лв. /шестдесет и шест хиляди 

петстотин и осемдесет лева и шестдесет и една стотинки/ без ДДС. 



 - Обща стойност на доставките по обособена позиция № 3 „Доставка на мляко и 

млечни продукти” – 50 199.64 лв. /петдесет хиляди сто деветдесет и девет лева и 

шестдесет и четири стотинки/ без ДДС.  
- Обща стойност на доставките по обособена позиция № 4 „Доставка на пакетирани 

стоки и захарни изделия” – 19 755.62 лв. /деветнадесет хиляди седемстотин петдесет и пет 

лева и шестдесет и две стотинки/ без ДДС.  

- Обща стойност на доставките по обособена позиция № 5 „Доставка на плодове и 

зеленчуци /пресни и консервирани/“ – 52 651.82 лв. /петдесет и две хиляди шестстотин 

петдесет и един лева и осемдесет и две стотинки/ без ДДС.  

- Обща стойност на доставките по обособена позиция № 6 „Доставка на хигиенно-

санитарни и почистващи препарати” – 7 866.68 лв. /седем хиляди осемстотин шестдесет и 

шест лева и шестдесет и осем стотинки/ без ДДС.  

С отварянето на ценовите предложения, приключи публичната част от заседанието 

на Комисията. 

 

ІІІ. В закрито заседание комисията провери дали ценовите предложения на 

допуснатите участници по обособените позиции са подготвени и представени в съответствие 

с изискванията на Документацията за участие в процедурата. Ценовите оферти бяха 

проверени за допуснати аритметически и технически грешки. 

 След извършената проверка, комисията пристъпи към класиране на офертите по 

обособените позиции по ФИНАНСОВ ПОКАЗАТЕЛ (ФП) - предложена от участника 

Обща стойност на доставките по обособена позиция в лева без ДДС. Бяха получени 

следните оценки: 

Участник Точки за ФИНАНСОВ ПОКАЗАТЕЛ (ФП)  

„КРИСИ 2007” ЕООД  

Обособена позиция № 1: „Доставка на хляб, хлебни 

изделия и брашно” 
60 

Обособена позиция №2: „Доставка на месо и месни 

продукти, риба, рибни изделия, яйца и др.“ 
60 

Обособена позиция №3: „Доставка на мляко и млечни 

продукти” 
60 

Обособена позиция №4: „Доставка на пакетирани 

стоки и захарни изделия” 
60 

Обособена позиция №5: „Доставка на плодове и 

зеленчуци /пресни и консервирани/“ 
54.27 

Обособена позиция №6: „Доставка на хигиенно-

санитарни и почистващи препарати” 
60 

„ИЙТ УЕЛ" ЕАД   

Обособена позиция № 1: „Доставка на хляб, хлебни 

изделия и брашно” 
51.34 

Обособена позиция №2: „Доставка на месо и месни 

продукти, риба, рибни изделия, яйца и др.“ 
52.93 

Обособена позиция №3: „Доставка на мляко и млечни 

продукти” 
46.42 

Обособена позиция №4: „Доставка на пакетирани 

стоки и захарни изделия” 
46.30 

Обособена позиция №5: „Доставка на плодове и 

зеленчуци /пресни и консервирани/“ 
60 

Обособена позиция №6: „Доставка на хигиенно-

санитарни и почистващи препарати” 
31.39 



ІV. След формиране на оценката по финансовия показател, Комисията изчисли 

резултатите на офертите на допуснатите участници по обособените позиции за получаване 

на Комплексна оценка (КО), която се изчислява по формулата:  

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

 

Участник 
Точки за Комплексна оценка  

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

„КРИСИ 2007” ЕООД  

Обособена позиция № 1: „Доставка на хляб, хлебни 

изделия и брашно” 
100 

Обособена позиция №2: „Доставка на месо и месни 

продукти, риба, рибни изделия, яйца и др.“ 
100 

Обособена позиция №3: „Доставка на мляко и млечни 

продукти” 
100 

Обособена позиция №4: „Доставка на пакетирани 

стоки и захарни изделия” 
100 

Обособена позиция №5: „Доставка на плодове и 

зеленчуци /пресни и консервирани/“ 
94.27 

Обособена позиция №6: „Доставка на хигиенно-

санитарни и почистващи препарати” 
100 

„ИЙТ УЕЛ" ЕАД   

Обособена позиция № 1: „Доставка на хляб, хлебни 

изделия и брашно” 
77.34 

Обособена позиция №2: „Доставка на месо и месни 

продукти, риба, рибни изделия, яйца и др.“ 
78.93 

Обособена позиция №3: „Доставка на мляко и млечни 

продукти” 
72.42 

Обособена позиция №4: „Доставка на пакетирани 

стоки и захарни изделия” 
72.30 

Обособена позиция №5: „Доставка на плодове и 

зеленчуци /пресни и консервирани/“ 
86 

Обособена позиция №6: „Доставка на хигиенно-

санитарни и почистващи препарати” 
57.39 

 

Съгласно методиката за оценка на офертите, участникът събрал най-много точки 

се класира на първо място по обособената позиция.  

 

V. Предвид така констатираните предложени цени от плик „Предлагани ценови 

параметри” на допуснатите участници по обособените позиции, в резултат на прилагане на 

критерий за оценка „оптимално съотношение качество/цена“ на офертите за избор на 

изпълнител 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, на основание чл. 58, ал. 1 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки комисията единодушно 

класира участниците по шестте обособени позиции, както следва: 

 

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” на 

  1-во място „КРИСИ 2007” ЕООД, с ЕИК 175270007, със седалище и адрес на 

управление: с.Петърч, община Костинброд, п.к.2234, ул.”Шопска комуна” №62, тел.: 0888 

346401, факс: 02 9842149, E-mail: gocho74@abv.bg, представлявано от Георги Костадинов 

Кръстанов – Управител. 

  

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” на 

 2-ро място „ИЙТ УЕЛ" ЕАД, с ЕИК 131449898, със седалище и адрес на 

управление: Област София (столица), община Столична, гр.София, район Лозенец, п.к.1164, 

ул.“Галичица“ №37, вх.Б, ет.1, ап.3, с адрес за кореспонденция: Област София (столица), 

община Столична, гр.София, п.к.1000, бул.“Генерал Скобелев“ №69, ет.2, ап.4, тел.: 

02/4219391, факс: 02/4219392, моб.тел.: 0895/519200, електронна поща: eat-well@abv.bg, 

представлявано от Елза Стойкова Янева – Управител 

 

 В 14.55 часа заседанието на комисията за разглеждане на подадените оферти в 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка завърши. 

Настоящият ПРОТОКОЛ 3, съставен на 15.11.2017 г., заедно с ПРОТОКОЛ 1 и 

ПРОТОКОЛ 2, представляват цялостният и окончателен Протокол на Комисията за 

разглеждане, оценка и класиране на участниците, подали оферти за участие в 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” и заедно с доклада по чл. 103, ал. 3 от Закона 

за обществените поръчки и цялата документация в процедурата се представя на възложителя, 

за утвърждаване  

 

 ПРИЛОЖЕНИЯ: Цялата документация по обществената поръчка, заедно с 

подадените от участниците оферти.  

 

КОМИСИЯ: 

Председател: 

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

      и членове:  

  Благовеста Христова   ............/П/........................  

 

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