
О Б Щ И Н А  В Е Л И К О  Т Ъ Р Н О В О

РЕШ ЕНИЕ
за определяне на изпълнител за обособена позиция № 2 
по процедура с уникален номер в РОП: 00073-2018-0048

рд ..ЖгЖ/JZ- ®
гр. Велико Търново

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП, чл. 106, ал. 6 от 
ЗОП и отразените резултати и мотиви в протоколи от дати, както следва: протокол № 1 
от 10.01.2019 г., протокол № 2 от 11.01.2019 г., протокол № 3 от 20.02.2019 г. и протокол 
№ 4 от 07.03.2019 г. и утвърден от възложителя доклад на дата 11.03.2019 г. на Комисията 
назначена със Заповед № РД 22-42/09.01.2019 г., на Кмета на Община Велико Търново, 
и изменена със Заповед № РД 22-395/06.03.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново 
за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти за 
обектите към „Център за социални услуги“ при Община Велико Търново, по 
обособени позиции: Обособена позиция № 1: Хляб и хлебни изделия; Обособена 
позиция № 2: Риба; Обособена позиция № 3: Месо и месни произведения; Обособена 
позиция № 4: Млечни произведения; Обособена позиция № 5: Зеленчуци и плодове; 
Обособена позиция № 6: Други хранителни и бакалски стоки, варива и яйца; 
Обособена позиция № 7: Замразени продукти; Обособена позиция № 8: Сладолед; 
Обособена позиция № 9: Консерви, публикувана на профила на купувача на Община 
Велико Търново https://www.veIiko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/633, с уникален 
номер на процедурата 00073-2018-0048 в регистъра на АОП, открита с Решение № РД 
24-126/04.12.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, публикувано обявление с ID 
881760 на дата 07.12.2018 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП и прогнозна 
обща стойност на поръчката 2 686 063, 09 лева без ДДС, разпределена по обособени 
позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: Хляб и хлебни изделия - 319 175,68 лева без ДДС;
Обособена позиция № 2: Риба -  137 922,25 лева без ДДС;
Обособена позиция № 3: Месо и месни произведения -  572 710,50 лева без ДДС; 
Обособена позиция № 4: Млечни произведения -  501 009,33 лева без ДДС;
Обособена позиция № 5: Зеленчуци и плодове - 362 375,10 лева без ДДС;
Обособена позиция № 6: Други хранителни и бакалски стоки, варива и яйца -  431 204,35 
лева без ДДС;
Обособена позиция № 7: Замразени продукти: 111724,70 лева без ДДС;
Обособена позиция №8: Сладолед-5352,00 лева без ДДС;
За Обособена позиция №9: Консерви -  244 589,18 лева без ДДС.

ОБЯВЯВАМ:

I. Класирането за обществена поръчка, с предмет: Доставка на хранителни 
продукти за обектите към „Център за социални услуги“ при Община Велико 
Търново, по обособени позиции: Обособена позиция № 2: Риба:
1 -  во място за: оферта с вх. № 5300-17147-1/08.01.2019 г. от 14:10 ч. на участника 
"КОРЕКТ - ДЕ" ЕООД, с ЕИК: 200701708 с адрес: град Севлиево, 5400, ул. „Стойчо 
Часовникаров“, № 1, телефон: 0675/33032; факс: 0675/89090; ел. поща:

https://www.veIiko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/633


korekt_de@abv.bg, лице за контакти -  Десислава Илиева; - участващ за Обособена 
позиция №2 -Риба- с резултат -  100.

Мотиви за класирането: Офертата на участника отговаря на предварително обявените 
условия. Съдържанието на офертата е съобразно условията посочени в обявлението и 
документацията за участие, техническата спецификация и изискванията на ЗОП. 
Класирането е извършено, съгласно утвърдената методика за оценка. Подробните 
мотиви са посочени в протоколите от работата на комисията: протокол № 1 от 10.01.2019 
г., протокол № 2 от 11.01.2019 г., протокол № 3 от 20.02.2019 г. и протокол № 4 от 
07.03.2019 г. и утвърден от възложителя доклад на дата 11.03.2019 г.

Постъпила е една оферта, а именно: Оферта с вх. № 5300-17147-1/08.01.2019 г. 
от 14:10 ч. на участника "КОРЕКТ - ДЕ" ЕООД, с ЕИК: 200701708 за Обособена 
позиция № 2: Риба.

Като подложила на задълбочен анализ представените документи и информация 
по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от опаковката на "КОРЕКТ - ДЕ" ЕООД (описани в Протокол 
№ 1), комисията се е обединила единодушно, че участникът е декларирал в ЕЕДОП 
всички обстоятелства, съгласно изискванията на ЗОП и поставените от Възложителя 
условия и е налице съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, поставени от възложителя. Мотиви за констатациите на комисията, относно 
съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите са 
отразени подробно в протокол от дата 20.02.2019 г.

Комисията единодушно е решила ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане 
на техническото му предложение при следните мотиви:

По отношение на изискванията към личното състояние:
След разглеждане на представените документи и информация в офертата и като взе 

предвид допълнително представените документи с отговор с вх.№ 5300-17147- 
2/30.01.2019 г., комисията установила съответствие на участника с изискванията към 
лично състояние и критериите за подбор.

1. В допълнително представеният ЕЕДОП, в част II. „Информация за 
икономическия оператор“, раздел А участникът е декларирал относно въпросът: 
„Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за платени 
социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на 
възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен 
достъп до национална база данни в съответната държава членка?“ отговор „Да“.

2. В допълнително представеният ЕЕДОП, участникът е представил информация 
относно поставеното условие за годност в Част IV, раздел А, т. 1 от единния европейски 
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с указанията на 
документацията на обществената поръчка. В раздела е декларирана информация за 
номер и дата на регистрация и групата/ите храни, за които е регистриран в ОДБХ, като е 
посочен и уеб адрес на органа издал регистрацията. Отговор „Да“ е посочен на въпроса 
-  „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — 
членка на ЕС“?

С изложената информация, участникът декларира съответствие с поставеното 
изискване за годност.

От участника са представени доказателства - заверени копия на документите за 
информацията посочена в Част IV, Раздел В, „Технически и професионални 
способности”, поле „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване”, от 
представеният еЕЕДОП).
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От представената информация и попълнената такава в ЕЕДОП, комисията 
установи, че участникът отговаря на изискването да разполага с минимум с 1 бр. 
транспортни средства за обособена позиция от №9, като доказаните транспортни 
средства са регистрирани в ОДБХ за групите храни от поръчката за съответната позиция.

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата на участника, 
описаната информация в протокол №1 и 2 от работата на комисията, както и в 
допълнително представеният от участника отговор, описан в протокол №3, комисията 
единодушно решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние и на 
критериите за подбор и го допуска до етап разглеждане на техническото предложение и 
проверка на съответствие с предварително обявените изисквания.

Комисията допуска Оферта с вх. № 5300-17147-1/08.01.2019 г. от 14:10 ч. на 
участника ’’КОРЕКТ - ДЕ" ЕООД, с ЕИК: 200701708, до етап разглеждане на 
техническото предложение.

Участникът е представил Техническо предложение включващо:
Участникът е представил Техническо предложение включващо:
- Образец №3 -  Техническо предложение по чл. 39, ал.З, т.1 от ППЗОП, оригинал, 
подписан и подпечатан от представляващия участника -  стр. 5-6, в което е:

- декларирано съгласие с клаузите на приложения проект на договор
- декларирано е срок на валидност на офертата да е 10 /десет/ месеца;
- деклариран е срок за заменяне несъответстващите продукти с нови: 60 (шестдесет) 

минути;
- декларирано е, че ще доставя предлаганите хранителни стоки, произведени и 

транспортирани съгласно изискванията на действащата в момента нормативна уредба в 
Република България, в добър търговски вид, с не по-малко от 75 % остатъчна годност 
към момента на доставката на конкретния обект;

- приложена Обяснителна записка -  с методология на изпълнение, оригинал, подписан 
и подпечатан от представляващия участника -  от стр. 3 до стр. 44;

- Декларация от Десислава Илиева -  управител на „Корект - Де“ ЕООД, с която 
декларира, че представляваният от нея участник, в случай, че се налага да бъде 
извършена промяна/замяна на доставчик/производител на определен вид артикул в 
конкретна позиция от спецификацията, то при тази промяна/замяна, 
качеството/техническите характеристики на новия вид артикул ще са същите или по
добри -  оригинал, подписан и подпечатан -  стр. 45.

Комисията след анализ на съдържащата се информация в техническото предложение 
установи, че офертата на участника съответства на предварително обявените условия. 
Констатациите на комисията за съответствие на Предложението за изпълнение на 
поръчката със съдържанието посочено в документацията за обществена поръчка са 
следните:

За поддържането на достатъчна складова наличност от участника е изградена мрежа 
с водещи доставчици и производители. Представени са основните партньори на 
участника (стр. 4). Посочен е метода на получаване на заявките а именно по телефон, 
факс или електронна поща като същите са изписани. Поименно са посочени и лицата, 
които са отговорни пряко на приемането на заявките. Представена е схема за получаване 
на заявките за доставки, както и за самите доставки на стоките, до съответните обекти, 
по часове, в съответствие с Приложение №1в, неразделна част от документацията на 
поръчката. Относно осигуряване на необходимите количества по заявката, участника 
декларира поддържане на постоянна наличност на артикулите. Показва начина на 
окомплектоване на заявките, както и оборудването на тяхното навременно изпълнение. 
Ангажира се с предаването на стоките в присъствието на упълномощено лице, след което 
да се подписват документите придружаващи доставката. Декларирано е монтиране на



GPS устройства за проследимост и контрол на местоположението на транспортните 
средства в реално време (стр. 6). Информация за изготвянето на съпътстващата 
доставките документация, участникът е изложил на стр. 6-7 от Обяснителната записка. 
Предлаганите за прилагане към доставката документи обезпечават осъществяване на 
контрол както и от изпълнителя, така и от представители на Възложителя. В случай на 
рекламации участника се задължава да достави количествата в рамките на 60 минути 
(стр. 8). От участника са предложени мерки, които ще реализира относно липсата и 
необходимостта от замяна на стоки, както и документите които ще се съставят при 
замяната. „Корект Де“ ЕООД се ангажира да доставя стоки с остатъчен срок на годност 
не по -  малък от 75 % към момента на доставката.

Разпределението на задачите и отговорностите на членовете на екипа са представени 
на стр. 8-11 заедно с нормативните актове, които ще се прилагат при изпълнението на 
поръчката. Посочени са лицата, които ще бъдат на разположение на възложителя по 
всички въпроси касаещи изпълнението на поръчката, служителят който ще получава 
рекламации от страна на Възложителя и служителят, който ще получава заявките за 
видовете и количествата храни, като е представена информация за телефон и факс. 
Мерки за осигуряване на максимална сигурност на собствения персонал и здравословни 
и безопасни условия на труд са изложени на стр. 13-14. В схема участника е представил 
информация за приложените методи за организация и текущ контрол върху качеството 
на доставките, като пътя обхваща момента от приемането на храните до тяхната 
експедиция. За всеки един от етапите на контрол, в таблица на стр. 14-22, участникът е 
изложил идентификация на опасности, оценка на риска от тяхното въздействие и мерки 
за контрол които предприема за недопускането на тези опасности.

Изложените на стр. 23-25 характеристики на хранителните продукти съответстват на 
предвидените такива в техническата спецификация.

На стр. 25-44, участника е представил виждането си за стратегия за управление на 
риска като е обхванал всички идентифицирани от Възложителя рискове при 
изпълнението на поръчката. За всеки от рисковете са представени мерки за 
предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на последиците от настъпване на 
риска, като отговорно лице е посочен -  управителя на фирмата, с разпределение и 
характеристики на задачи по изпълнението на мерките.

От представеното в техническото предложение и Организация на работа, комисията 
прави заключение, че участникът е предложил организация на доставката с 
разпределение на технически и човешки ресурси. Представените методи за 
комуникацията с представители на Възложителя, координация и други организационни 
аспекти предлагат осигуряване на качествено и срочно изпълнение на поръчката по 
обособената позиция. Предложената, като съпътстваща извършването на доставките 
документация е достатъчна за извършване на контрол от страна на изпълнител и 
възложител. От предложението на участника е видно, че с предложения план са 
гарантирани безпроблемно и навременно извършване на доставки на хранителни 
продукти, и е отразена последователността на доставките.

Въз основа на направените по горе констатации, комисията допуска офертата на 
участника до етап оценка по показателите за определяне на Комплексната оценка на 
офертата.

В условията на документацията на обществената поръчка - Глава IV - Критерий за 
възлагане на поръчката е посочено, че - Критерият за оценка на допуснатите до оценка 
и класиране оферти е „оптимално съотношение качество/цена“

Съгласно Указания за определяне на КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО) на 
офертата посочени в документацията за обществена поръчка:



1. Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни 
тежести и съгласно комплексната оценка по следната формула:

КО = ПСР х 50% + Ц х 50%

2. Показатели за оценяване са:
а) Показател - Срок за заменяне несъответстващите продукти е нови (ПСР) е 

теглови коефициент КО -  50 %
Забележка: Срокът за замяна на несъответстващите продукти с нови, се отнася за 

необходимостта от реакцията на изпълнителя в следните случаи при: несъответствие 
на доставените Продукти със заявения вид, съгласно характеристиките на продукта 
и неотговарящи на тези характеристики за него посочени Техническата спецификация 
на Възложителя и Техническото предложение на изпълнителя или несъответствие на 
партидните номера с указаните в етикета на доставените Продукти или 
несъответствие на срока на годност на Продуктите с изискванията на Техническата 
спецификация или несъответствие на доставените Продукти с изискванията за 
безопасност или нарушена цялост на опаковката на доставяните Продукти.

б) ФИНАНСОВ ПОКАЗАТЕЛ (Ц) - предложена от участника крайна цена в лева- 
тегловен коефициент -  50 %

3.Последователност и методика на оценка:
А) Показател - Срок за заменяне несъответстващите продукти с нови (ПСР) с 

теглови коефициент КО -  50 %  - Срокът за замяна на несъответстващите продукти е 
нови, се отнася за необходимостта от реакцията на изпълнителя в следните случаи при: 
несъответствие на доставените Продукти със заявения вид, съгласно характеристиките 
на продукта и неотговарящи на тези характеристики за него посочени Техническата 
спецификация на Възложителя и Техническото предложение на изпълнителя или 
несъответствие на партидните номера с указаните в етикета на доставените Продукти 
или несъответствие на срока на годност на Продуктите с изискванията на Техническата 
спецификация или несъответствие на доставените Продукти с изискванията за 
безопасност или нарушена цялост на опаковката на доставяните Продукти.

Предложеният от участника срок по показател - (ПСР) е в минути, в число до втория 
знак след запетаята и не може да бъде повече от 300 /триста /минути от подписване на 
съответния протокол от страните или от издаване на протокола от анализа на 
оторизирания орган.

Изчислява се по формулата:
ПСР = (СР мин./Суч. ) х 100 =  (брой точки)
Където СР мин. е най-краткия срок за заменяне несъответстващите продукти с нови, 

съответно допълване доставката в срок, предложен от участник от техническите 
предложения на всички участници;

Където Суч. е срокът за заменяне несъответстващите продукти с нови, съответно 
допълване доставката в срок, предложен от оценявания участник.

Максимално възможна оценка по този показател е 100 точки!

> Участника "КОРЕКТ - ДЕ" ЕООД, е ЕИК: 200701708 е оферта е вх. № 5300- 
17147-1/08.01.2019 г. от 14:10 ч., участващ за Обособена позиция №2 -Риба, е 
предложил по показател - Срок за заменяне несъответстващите продукти с нови 
(ПСР): 60 (шестдесет) минути.

За обособена позиция №2 -Риба няма постъпила друга оферта от конкурентен 
участник, освен от участника "КОРЕКТ - ДЕ" ЕООД. Посоченият от участника срок по



показател ПСР е по-малък от предвиденият максимален от 300 минути. Офертата на 
участника отговаря на предварително обявените условия посочени от Възложителя.

При прилагане на формулата за показател :
ПСР = (СР мин./Суч.) х 100 =  (брой точки)
Където СР мин. е най-краткия срок за заменяне несъответстващите продукти с нови, 

съответно допълване доставката в срок, предложен от участник от техническите 
предложения на всички участници;

Където Суч. е срокът за заменяне несъответстващите продукти с нови, съответно 
допълване доставката в срок, предложен от оценявания участник,

За участника "КОРЕКТ - ДЕ" ЕООД, с ЕИК: 200701708, се получава:
ПСР = 20/20 х 100 = 100 
Резултат -  50.

Комисията е допуснала до етап отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“, 
Оферта с вх. № 5300-17147-1/08.01.2019 г. от 14:10 ч на участника "КОРЕКТ - ДЕ" 
ЕООД, с ЕИК: 200701708.

Извършената оценка на Показатели за оценка: (Ц) ЦЕНОВИ КРИТЕРИЙ на 
допуснатия до оценка участник.
При спазване на предварително обявените условия на методиката:
ФИНАНСОВ ПОКАЗАТЕЛ (Ц) - предложена от участника крайна цена и 
ценообразуващи показатели - тегловен коефициент в К.О. -  50%

Изчислява се по формулата:
Ц = (Ц мин./Ц уч.) х 100 ( брой точки )
Ц мин. -  най-ниската предложена обща цена за всички артикули, включени в обхвата 

на поръчката, в лева без ДДС от Ценовите предложения на всички участници за 
поръчката

Ц уч. -  предложената обща цена за всички артикули, включени в обхвата на 
поръчката, в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на оценявания участник

Максимално възможна оценка по този показател е 100 точки!

Предложеното от участника общо възнаграждение за позицията е 137921,82 лв. без 
ДДС.

При спазване на методиката офертата е с резултат - 50.
"КОРЕКТ - ДЕ" ЕООД е единствен допуснат за обособената позиция участник.
При спазване на условията по-горе и предвид предложеното общо възнаграждение за 

обособената позиция, участника получава по този показател максимален брой точки, а 
именно със 100 т„ получени както следва: 137921,82/137921,82x100=100 т„ при 
относителна тежест на показателя в комплексната оценка от 50 %, резултатът е 50.

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОМПЛЕКСНИТЕ ОЦЕНКИ, СЪГЛАСНО 
МЕТОДИКАТА:

ОТНОСНО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2:
1 -  во място за: оферта с вх. № 5300-17147-1/08.01.2019 г. от 14:10 ч. на 

участника "КОРЕКТ - ДЕ" ЕООД, с ЕИК: 200701708 с адрес: град Севлиево, 5400, 
ул. „Стойчо Часовникаров“, № 1, телефон: 0675/33032; факс: 0675/89090; ел. поща: 
korekt_de@abv.bg, лице за контакти -  Десислава Илиева; - участващ за Обособена 
позиция №2 -Риба- с резултат -  100.
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Мотиви: За процедурата е подадена и е допусната до оценка само една оферта. 
Техническото и ценовото предложение на "КОРЕКТ - ДЕ" ЕООД отговарят на 
предварително обявените условия от Възложителя. След прилагане на методиката за 
оценка участникът получава 100 т. и съответно се класира на 1-во място.

II. Определям за изпълнител на обществена поръчка с предмет: ,Доставка на 
хранителни продукти за обектите към „Център за социални услуги“ при Община 
Велико Търново, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Хляб и хлебни 
изделия; Обособена позиция № 2: Риба; Обособена позиция № 3: Месо и месни 
произведения; Обособена позиция № 4: Млечни произведения; Обособена позиция 
№ 5: Зеленчуци и плодове; Обособена позиция № 6: Други хранителни и бакалски 
стоки, варива и яйца; Обособена позиция № 7: Замразени продукти; Обособена 
позиция № 8: Сладолед; Обособена позиция № 9: Консерви“, за обособена позиция 
№2 - офертата с вх. № 5300-17147-1/08.01.2019 г. от 14:10 ч. на участника "КОРЕКТ - 
ДЕ" ЕООД, с ЕИК: 200701708, с адрес: град Севлиево, 5400, ул. „Стойчо Часовникаров“, 
№ 1, телефон: 0675/33032; факс: 0675/89090; ел. поща: korekt_de@abv.bg, лице за 
контакти -  Десислава Илиева.

Съгласно чл. 109, т. 1 и т. 2 от ЗОП за участника, избран за изпълнител са 
изпълнени следните условия:
1. не са налице основанията за отстраняване от процедурата и същият отговаря на 
критериите за подбор;
2. офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на предварително 
обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане.

III. Съгласно чл.24, ал.1, т.2 от ППЗОП във връзка с чл. 42, ал.2, т.1 от ЗОП, 
настоящото решение да бъде публикувано в профила на купувача в деня на изпращането 
му до участника в процедурата в срок съгласно чл.43, ал.1 от ЗОП.

До всички протоколи и доклада от работата на комисията да бъде осигурен 
свободен достъп на профила на купувача на адрес: https://www.veliko-
tarno уо. b g/b g/pro fi 1 - na-k up u vach a/633.

Жалба срещу решението на възложителя може да се подаде в 10-дневен срок 
съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, б. „а“ от ЗОП от ЗОП пред Комисията за защита на 
конкуренцията, бул. „Витоша“, № 18, Република България 1000, София, тел: 02 988 4070, 
e-mail: cpcadmin@cpc.bg. факс: 02 980 7315, интбрнет адрес: http://www.cpc.bg.

Контрол по изпълнението на заповедпутце^праяр+явам лично.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО Т Ъ 1 ^ ^ ( р П

Съгласували:
Надя Петрова
Директор дирекцф^Ш  ̂  ^

Грета Маринова /
Юрисконсулт в дирекция Х)П
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