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

РЕШЕНИЕ
за определяне на изпълнител за обособена позиция № 2 
по процедура с уникален номер в РОП: 00073-2019-0002

рд д ^
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 07.03.2019 г., протокол № 2 от 14.03.2019 г., протокол № 3 от 05.04.2019 г. и протокол 
№ 4 от 10.04.2019 г. и утвърден от възложителя доклад на дата 10.04.2019 г. на Комисията 
назначена със Заповед № РД 22-399/07.03.2019 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: Други хранителни и бакалски стоки, 
варива и яйца; Обособена позиция №2: Замразени продукти и сладолед“ 
публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново https://www.veliko- 
tamo уо .b д/Ь g/pro fil -na-kupuvacha/63 8, с уникален номер на процедурата 00073-2019- 
0002 в регистъра на АОП и публикувано обявление на дата 04.02.2019 г. с ID 891646 в 
Регистъра на обществените поръчки на АОП, открита с Решение № РД 24-13/30.01.2019 
г. на Кмета на Община Велико Търново, публикувано обявление с ID 891646 на дата
04.02.2019 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП и прогнозна обща стойност 
на поръчката 548 281, 05 лева без ДДС, разпределена по обособени позиции, както 
следва:
Обособена позиция №1 : Други хранителни и бакалски стоки, варива и яйца - 431 204, 35 
лева без ДДС;
Обособена позиция №2: Замразени продукти и сладолед -  117 076, 70 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: Замразени продукти и 
сладолед:

1 -  во място за: оферта с вх. № 5300-1443-4/06.03.2019 г. от 11:28 ч. на участника 
"СТЕЛИТ 1" ЕООД, с ЕИК: 107544354, с адрес за кореспонденция: град Севлиево, 
пощенски код: 5400, ул. „Стойчо Часовникаров“, № 1, телефон: 0675/ 32024, факс: 
0675/34275; електронна поща за кореспонденция: stelit 1 ltd@,abv.bn, лице за контакти -  
Мирослава Петрова, за обособена позиция №2: Замразени продукти и сладолед- е 
резултат -1 0 0 .

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
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от 07.03.2019 г., протокол № 2 от 14.03.2019 г., протокол № 3 от 05.04.2019 г. и протокол 
№ 4 от 10.04.2019 г. и утвърден от възложителя доклад на дата 10.04.2019 г.

Мотиви за класирането: оповестените публично резултати и оценка по критериите 
за възлагане на поръчката.

Като е подложила на задълбочен анализ представените документи и информация 
по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от опаковката на "СТЕЛИТ 1" ЕООД (описана 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 № 2 от 14.03.2019 г. и протокол №3 от дата 05.04.2019 г.

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

По отношение на изискванията към личното състояние:

Участника е представил еЕЕДОП (в word формат), подписан с електронен подпис 
от управителя Цветан Макавеев.

При проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, комисията установи, 
че това е лицето по чл. 40, ал.1, т.1 от ППЗОП.

- правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си -  в
еЕЕДОП в Част И: Информация за икономическия оператор, и част А: Информация за 
икономическия оператор, е представена изискуемата информация. Посочено е, че 
участника участва за обособена позиция 2: Замразени продукти и сладоледи.

На въпрос със съдържание -  „Икономическия оператор участва ли в процедурата 
за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори?“, 
участникът е декларирал отговор „Не“.

В Част II: Информация за икономическия оператор, част Б: Информация за 
представителите на икономическия оператор #1; в поле „Ако е необходимо, посочете 
подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...):” е посочено лицето, 
което представлява участника.

В част II. „Информация за икономическия оператор“, раздел В, участникът е 
декларирал, че няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите 
за подбор, като е отговорил с „Не“.

В еЕЕДОП, в част II. Информация за икономическия оператор, участника е 
декларирал в раздел „Е“, че няма да ползва подизпълнител.

В част III в еЕЕДОП е декларирано, че не са налице основанията за изключване 
на информацията посочена в поле „А: Основания, свързани с наказателни присъди“, „Б: 
Основания, свързани с плащането на данъци или социално осигурителни вноски“, „В: 
Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално 
нарушение“, както и „Е: Специфични национални основания за изключване“ .

По отношение на изискването за технически и професионални способности:
Съгласно документацията за обществена поръчка, „Участникът, през последните 3 

(три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил доставки
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с предмет и обем, идентични или сходни с тези на съответната обособена позиция както 
следва:

За „Обособена позиция № 2: Замразени продукти и сладолед“, на минимум 1 
(една) доставка на хранителни продукти от групите "Зеленчуци“ и „Плодове“ -  
„замразени" с общ обем от 5 000 кг.“

Също съгласно документацията за поръчка /стр. 47/ - „Указания за попълване на 
еЕЕДОП: от представената от участника информация в Част IV, Раздел В „Технически и 
професионални способности", в поле „За поръчки за доставки: извършени доставки от 
конкретния вид" от еЕЕДОП: трябва да е видно съответствието с изисканото минимално 
ниво, а именно участника трябва да представи минимум информация в поле „Описание" 
на доставките - (посочване на конкретни доставки, били предмет на изпълнение и които 
са включени в обхвата на поръчката, както и вида и количествата на доставките, 
идентични или сходни с тези на обособената позиция в поле „Сума" - стойност на 
изпълнена/и доставки в лева; в полета: „Дати" - периода на изпълнение на доставките; в 
поле „Получатели" - пълно наименование на получателите.“

От предоставената от участника „Стелит 1“ ЕООД информация в ЕЕДОП, комисията 
е констатирала, че в Част IV, Раздел В „Технически и професионални способности", в 
поле „За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид", а при вариант на 
ЕЕДОП в word -  в поле „През референтния период икономическия оператор е извършил 
следните основни доставки или е предоставил следните основни услуги от посочения 
вид....“, от участника е представена следната информация за извършени доставки: 
„Доставка на 5347 кг. Зелен грах замразен“, посочена е сума на доставката -  15796,50 
лв., дати: 01.01.2017 г. -  31.12.2017 г. при получател на доставката: Социални домове и 
детски ясли на територията на Община Сливен.

С декларираната информация, участникът покрива минималното изискване 
посочено от Възложителя за изпълнени доставки с предмет и обем, идентични или 
сходни с тези на обособена позиция №2.

Комисията е установила, че в еЕЕДОП, на участникът "Стелит 1" ЕООД е 
посочено, че същият разполага със собствени транспортни средства -  1. Товарен 
автомобил Мерцедес Спринтер 313 ЦДИ ЕВ 44-20 ВВ с Удостоверение за регистрация 
680/06.03.2017 г. от ОДБХ гр. Габрово за следните групи храни: 1. МлП -  мляко и млечни 
продукти; 2. МП - месо и месни продукти; 3. Рб -  риба и рибни продукти; 4. ЯП -  яйца и 
яйчни продукти; 5. ММ -  масла и мазнини; 6. МК -  месни и месно растителни консерви; 
Становище вх. 211КХ/09.02.2017 за транспортиране на 1. Млп -  мляко и млечни 
продукти; 2. МП - месо и месни продукти; 3. Рб -  риба и рибни продукти; 4. ЯП -  яйца и 
яйчни продукти; 5. ММ -  масла и мазнини; 6. ЗХ зърнени храни и храни на зърнена 
основа; 7. КК картофи и кореноплодни; 8. В варива; 9. 3 зеленчуци; 10. Пл плодове; 11. 
ЯМс ядки; 12. Зх.И захар, захарни и шоколадови изделия, мед; 13. П поправки; 14. БВН 
безалкохолни напитки и боза; 15. АН пиво, вино и високоалкохолни напитки; 16. Н кафе, 
чай, какао, заместители на кафе; 17. ДрХ други храни; 18. МК месни и меснорастителни 
консерви; 19. ГКХ готови за консумация храни; 20. ХСП, Храни със специално 
предназначение. 2. Ивеко Дейли 35 ц 15 собствен 100 %, ЕВ 9151ВВ , Удостоверение за 
регистрация № 727 24.11.2017 г. от ОДБХ гр. Габрово и отговаря за следните групи 
храни: 1. МлП -  мляко и млечни продукти; 2. МП - месо и месни продукти; 3. Рб -  риба 
и рибни продукти; 4. ЯП -  яйца и яйчни продукти; 5. ММ -  масла и мазнини; Становище 
вх. № 1974КХ/23.11.2017 г. за транспортиране на 1. МлП -  мляко и млечни продукти; 2. 
МП - месо и месни продукти; 3. Рб -  риба и рибни продукти; 4. ЯП -  яйца и яйчни 
продукти; 5. масла и мазнини; 6. зърнени храни и храни на зърнена основа; 7. картофи и 
кореноплодни; 8. варива; 9. зеленчуци; 10. плодове; 11. Ядкови плодове и маслодайни
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семена; 12. захар, захарни и шоколадови изделия; 13. Поправки -  пресни и изсушени; 14. 
кафе, чай, какао.

Информация за автомобилите е декларирана, съгласно указанията на 
Възложителя, и участника покрива изискването за критерий за подбор, относно 
разполагане с минимум 1 бр. транспортни средства за позицията за която участва.

След разглеждане на представените документи и информация в офертата и като е 
взела предвид допълнително представените документи е отговор с вх. № 5300-1443- 
5/22.03.2019 г., комисията е установила съответствие на участника с изискванията към 
лично състояние и критериите за подбор.

По отношение на изискването за годност:
От участника са представени доказателства - заверено копие на документ за 

информацията посочена в част IV: Критерий за подбор, в раздел А: „ГОДНОСТ“ от 
представеният еЕЕДОП, като същата съответства на декларираната такава. От участника 
е доказано, че има регистрация на обект по чл. 12 от Закона за храните с № 181 / /03.06.2013 
г., издаден от ОДБХ - гр. Габрово и че покрива изискването за годност. Участника 
разполага с регистриран от ОДБХ по местонахождението му обект за търговия с храни в 
обхвата на поръчката, съгласно изискванията на чл.12 от Закона за храните като за 
Обособена позиция № 2: Замразени продукти и сладолед - за групите „и“, „к“ и „у“ от 
параграф 1, т. 12 от ЗХ.

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 представените от участника отговор, описан в настоящия протокол, 
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 е допуснала оферта с вх. № 5300-1443-4/06.03.2019 г. от 11:28 ч. на 
участника "СТЕЛИТ 1" ЕООД, с ЕИК:107544354; с адрес за кореспонденция: град 
Севлиево, пощенски код: 5400, ул. „Стойчо Часовникаров“, № 1, телефон: 0675/ 
32024, факс: 0675/34275; електронна поща за кореспонденция: stelit lltd@abv.bg, 
лице за контакти -  Мирослава Петрова, участващ за Обособена позиция №2: 
Замразени продукти и сладолед, до етап разглеждане на техническото предложение.

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. 3-4, в което е:
- декларирано съгласие с клаузите на приложения проект на договор
- декларирано е срок на валидност на офертата да е 6 месеца;
- деклариран е срок за заменяне на несъответстващите продукти с нови: 60 (шестдесет) 
минути;
- деклариран е срок за допълване на доставката на хранителни продукти, в случай че 
същата не отговаря на заявеното количество като този срок започва да тече от 
подписването на протокол от представител на Възложителя и Изпълнителя: 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;
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- Приложение -  Техническо предложение „Обяснителна записка -  работен план и 
възможности за изпълнение на поръчката /план за организация и реализация на 
поръчката -  методология на работа/“ - от стр. 5 до стр.29;
- Приложение № 2 -  Декларация за съгласие от субекта на данните -  оригинал, подписан 
и подпечатан -  2 стр.;
- Декларация от Свилиян Георгиев, с която декларира, че 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 -  1 стр.;

Комисията е пристъпила към прилагане на чл. 56, ал.2 от ППЗОП и е извършила 
проверка на офертата в съответствие с предварително обявените условия в обществената 
поръчка.

Информация за организацията на работата чрез начин на извършване на 
доставката/организация и координация на целия процес по изпълнението е представена 
от участника на стр. 6-7. Посочена е базата с която разполага участника, както и 
интегрираните документи внедрени във фирмата касаещи качеството на работата. 
Участника декларира наличие на дългогодишни взаимоотношения с производители на 
хранителни продукти в региона и от цялата страна, както и с големи вносители на такива 
стоки. На стр. 7 е представена информация за начина на получаване на заявките от 
представител на възложителя с посочване на имената на лицата от страна на участника, 
телефон, факс и мейл за връзка с тях. Относно осигуряването на необходимите 
количества хранителни продукти, участника посочва поддържане на постоянни 
наличности от голяма гама хранителни продукти както и поименно лицето което 
отговаря за наличностите в склада и за зареждане с необходимото количество и 
артикули. Осигурена е пълна техническа изправност на специализираното техническо 
оборудване и транспорт използвани при доставката на хранителни продукти в 
съответствие с нормативните изисквания. Участника се ангажира да доставя хранителни 
продукти с доказан произход отговарящи на нормативно установените изисквания да 
качество и за безопасност при употреба на крайните потребители. В обособен раздел е 
представена информация, относно изготвената съпътстваща извършването на доставките 
документация (стр. 8-9). При подготовката на всяка заявка, всички стоки от нейното 
съдържание се преброяват или изтеглят в зависимост от продукта от работник- склад и 
снабдител и се окомплектоват с документи за произход и качество. Всяка доставена стока 
се придружава от стокова разписка, сертификат за качество и фактура.

Разпределение на задачите и отговорностите в рамките на осъществяваната роля 
на всяко лице участващо в процеса на доставките на хранителни продукти е представено 
на стр. 10-12.Посочени са поименно лицата, които ще бъдат на разположение на 
възложителя по всички въпроси касаещи изпълнението на поръчката, приемането на 
рекламации от страна на възложителя, и получаване на заявките за видовете и 
количествата храни, с информация и за телефоните и мейлите за връзка с лицата. Поет е 
ангажимент за уведомяване своевременно на възложителя при промяна на посочените 
лица. На стр. 12-14 е представена информация относно мерките за осигуряване на 
максимална сигурност на собствения персонал и здравословни и безопасни условия на 
труд. Представена е програма за предотвратяване на професионалния риск. Представена 
са методи и организация на текущ контрол от Изпълнителя върху качеството на 
доставките чрез посочване на голям брой разработени програми. Всички стоки 
преминават през входящ и изходящ контрол и ежедневен мониторинг. Изтеглят се храни
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с изтекъл срок на трайност и ли лош търговски вид. Осъществява се контрол по 
разпространението на ползваните препарати и инвентар за почистване и дезинфекция.

На стр. 18-21 е представена информация за транспортната схема за извършване на 
доставки, оптимизация на маршрута. Посочено е лицето отговорно за избора на маршрут 
както и способа който ще се прилага при определянето на маршрута чрез софтуерен 
продукт позволяващ най-бърз маршрут до всяка дестинация. Автомобилите с които 
разполага дружеството на участника е посочено, че са оборудвани с GPS система 
позволяваща контрол в реално време, както и за извършване на записи на маршрутите. 
Посочена е обезпеченост на транспортните средства със сервиз за ремонт на колите, 
както и достатъчния ресурс от друго допълнително оборудване с което разполага 
дружеството.

На стр. 20-21 чрез таблица участника е представил информация за графика на 
доставките на хранителни продукти на обектите в Приложение № 1в, представен в 
реално време съгласно часовият период определен в същото приложението. Посочените 
доставки са разпределени за извършване чрез съответните транспортни средства 
представени от участника като разполагаема техника. Посоченият от участник график за 
всеки един обект съответства на предвиденото време в приложение №1в неразделна част 
от техническата спецификация на обществената поръчка. Участника поема ангажимент 
да доставя хранителните продукти със здрави опаковки, с етикети на български език и 
ще съдържа информация за вида на стоката, съдържанието на хранителните продукти, 
производител, качество, дата на производство и срок на годност. В таблица на стр. 24-29 
от участника е представена информация за характеристиките, на които ще отговарят 
продуктите предмет в поръчката, по видове и наименование на стоката и грамажа, 
производител/доставчик, и характеристики на всеки вид.

От представеното в техническото предложение и Организация на работа, 
комисията е направи 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 съпътстваща документация при извършване на 
доставките е достатъчни за осъществяване на контрол от страна на изпълнител и 
възложител. Представя се начинът на създаване на транспортната схема, нейната 
оптимизация и възможността за последващ контрол от възложителя, възможност за 
контрол на местоположението на транспортните средства в реално време.

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 е допуснала 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:
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КО = ПСР X 50% + Ц X 50%

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

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 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.

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 "СТЕЛИТ 1" ЕООД, с ЕИК: 107544354 с оферта с вх. № 5300-1443- 
4/06.03.2019 г. от 11:28 ч., допуснат да участва за Обособена позиция №2 -  Обособена 
позиция №2: Замразени продукти и сладолед, е предложил по показател - Срок за 
заменяне несъответстващите продукти с нови (ПСР): 60 (шестдесет) минути.

За обособена позиция №2 -  Обособена позиция №2: Замразени продукти и 
сладолед няма постъпила друга оферта от конкурентен участник, освен от участника 
"СТЕЛИТ 1" ЕООД. Посоченият от участника срок по показател ПСР е по-малък от
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V

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 е нови, 

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

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

За участника "СТЕЛИТ 1" ЕООД, с ЕИК: 107544354, се получава:
ПСР = 60/60 х 100 = 100 
Резултат -  50.

Комисията е допуснала до етап отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“, 
оферта с вх. № 5300-1443-4/06.03.2019 г. от 11:28 ч. на участника "СТЕЛИТ 1" ЕООД, с 
ЕИК: 107544354.

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 117076,34 лв. без ДДС. 
При спазване на методиката офертата е с резултат - 50.
"Стелит 1" 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: 117076,34/117076,34 х100=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. № 5300-1443-4/06.03.2019 г. от 11:28 ч. на участника 

"СТЕЛИТ 1" ЕООД, с ЕИК: 107544354, с адрес за кореспонденция: град Севлиево, 
пощенски код: 5400, ул. „Стойчо Часовникаров“, № 1, телефон: 0675/ 32024, факс: 
0675/34275; електронна поща за кореспонденция: stelit lltd@abv.bg, лице за контакти -  
Мирослава Петрова, за обособена позиция №2: Замразени продукти и сладолед- с 
резултат -1 0 0 .

Мотиви: За процедурата е допусната до оценка само една оферта. Техническото 
и ценовото предложение на "СТЕЛИТ 1" ЕООД отговарят на предварително обявените
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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: Други хранителни 
и бакалски стоки, варива и яйца; Обособена позиция №2: Замразени продукти и
сладолед“ публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново 
https://www.vel iko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/638. с уникален номер на 
процедурата 00073-2019-0002 в регистъра на АОП и публикувано обявление на дата 
04.02.2019 г. с ID 891646 в Регистъра на обществените поръчки на АОП, за обособена 
позиция №2:
- оферта с вх. № 5300-1443-4/06.03.2019 г. от 11:28 ч. на участника "СТЕЛИТ 1” ЕООД, 

с ЕИК: 107544354, с адрес за кореспонденция: град Севлиево, пощенски код: 5400, ул. 
„Стойчо Часовникаров“, № 1, телефон: 0675/ 32024, факс: 0675/34275; електронна поща 
за кореспонденция: stelit lltdfeabv.bg, лице за контакти -  Мирослава Петрова.

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-
tarnovo.h ц/Ь ц/profil-па-k upu vacha/638.

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“, №4,8, Република България 1000, София, тел: 02 988 4070, 
e-mail: cpcadmin@cpc.bg, факс: 02 980 7315, интернет адрес: http://www.cpc.bg.

Контрол по изпълнението нараповедта^ще упражнявам лично.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
ИНЖ. ДАНИЕЛ 
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИК

Съгласували:
Надя Петрова 
Директор дирекци^ЦП 1

Грета Маринова 
Юрисконсулт в дй^екция ОП
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