
Днес, 24.07.2019 г. в 13:30 ч., в сградата на Община Велико Търново в стая 306, 
Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 1 от ППЗОП, назначена със 
Заповед № РД 22-813/20.05.2019 г., и Заповед № РД 22-933/11.06.2019 г., на Кмета на 
Община Велико Търново, продължи разглеждането на офертите, постъпили във връзка с 
участие в обществена поръчка чрез провеждане на процедура на договаряне без 
предварително обявление е предмет: „Доставка на хранителни продукти за обектите 
към Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“, разположени на 
територията на Община Велико Търново -  Други хранителни и бакалски стоки, 
варива и яйца“, публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/676. с уникален номер на 
процедурата 00073-2019-0019 в регистъра на АОП и публикувано решение на дата 
07.05.2019 г. с ГО 910250 в Регистъра на обществените поръчки на АОП,

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пенка Игнатова -  Директор на Дирекция „Образование, младежки 
дейности и спорт” в Община Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Надя Петрова - Директор на Дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико 
Търново;
2. Русанка Александрова - Главен юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки” в 
Община Велико Търново;
3. Павлинка Калбанова - Главен счетоводител в Дирекция „Образование, младежки 
дейности и спорт” в Община Велико Търново;
4. Юлия Ангелова -  Главен експерт в Дирекция „Образование, младежки дейности и 
спорт” в Община Велико Търново,

ПРОТОКОЛ № 3

По електронна поща, на посочените от участниците електронни адреси е изпратен 
протокол №2 от 08.07.2019 г. от работата на комисията до участниците в процедурата. 
Протокола е получен от участниците, на дати, както следва:

№ Наименование 
на участника

Изпратен 
протокол по ел. 
поща на дата

Получен 
протокол от 
участника 
по ел. поща 
на дата

Отговорът
от
участника 
следва да се 
представи 
до дата

Представен в 
Община 
Велико 
Търново 
отговор с вх. № 
и дата

1 "КИЛТЕКС"
ЕООД

08.07.2019 г. 08.07.2019
г.

15.07.2019 г. 5300-20812- 
7/12.07.2019 г.
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2 "БОИЛС 08.07.2019 г. 08.07.2019 15.07.2019 г. 5300-20723-
ФУУД г. 5/12.07.2019г.
КЪМПАНИ"
ЕООД

Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на отговора:
1. Отговорът на участника "КИЛТЕКС" ЕООД, гр. Севлиево, е ЕИК: 

203022445; с адрес за кореспонденция: гр. Севлиево, пощенски код: 5400, ул. „Стара 
планина“, № 34, телефон: 0675/30636, факс: 0675/30636, e-mail: kilteks@abv.bg, лице 
за контакт: Деян Ганев, съдържа:

I.0пис на представените допълнителни документи, съгласно чл. 47, ал.З от 
ППЗОП -  оригинал, подписан и подпечатан от управителя -  1 стр.

2. Диск.

II. Отговорът на участника "БОЙЛС ФУУД КЪМПАНИ" ЕООД, гр. 
Севлиево, с ЕИК: 201779268; с адрес за кореспонденция: гр. Севлиево, пощенски 
код: 5400, ул. „Стоян Бъчваров“, № 8, телефон: 0675/33032, факс: 0675/89090, e-mail: 
office@boilsfood.com, лице за контакт: Свилиян Георгиев, съдържа:

1 .Опис на представените допълнителни документи, съгласно чл. 47, ал.З от ППЗОП -  
оригинал, подписан и подпечатан от управителя -  1 стр.

2. Диск.
На основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на 

допълнително представените документи, относно съответствието на участника с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор и установи следното:

I. Относно оферта с вх. № 5300-20812-6/17.05.2019 г. от 13:53 ч. на участника 
"КИЛТЕКС" ЕООД, гр. Севлиево, е ЕИК: 203022445; е адрес за кореспонденция: 
гр. Севлиево, пощенски код: 5400, ул. „Стара планина“, № 34, телефон: 0675/30636, 
факс: 0675/30636, e-mail: kilteks@abv.bg, лице за контакт: Деян Ганев:

След разглеждане на представените документи и информация в офертата и като 
взе предвид допълнително представените документи с отговор с вх. № 5300-20812- 
7/12.07.2019 г., комисията установи съответствие на участника с изискванията към лично 
състояние и критериите за подбор.

С протокол № 2 от 08.07.2019 г., е констатирано следното обстоятелство:
> „По отношение на изискването за технически и професионални 

способности:
Съгласно условията на Възложителя посочени в покана до участника -  

„Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, 
следва да е изпълнил доставки с предмет и обем, идентични или сходни с тези на 
предмета на поръчката, както следва - на минимум 1 (една) доставка на хранителни 
продукти от съответната група - "Захар, захарни и шоколадови изделия" с общ обем от 8 
000 кг., минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група 
„Зърнени храни и храни на зърнена основа" с общ обем от 8 000 кг; минимум 1 (една) 
доставка на хранителни продукти от съответната група „Яйца и яйчни продукти“ с общ 
обем от 140 000 бр. независимо от размера и класа; минимум 1 (една) доставка на 
хранителни продукти от съответната група „Масла и мазнини“ с общ обем 10 000 л.“

В еЕЕДОП на "КИЛТЕКС" ЕООД в Част IV, Раздел В „Технически и 
професионални способности", в поле „За поръчки за доставки: извършени доставки от 
конкретния вид" е декларирана следната информация:
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- Описание - доставка на 24000 кг захар по фактура; Сума - 19200 BGN (Bulgarian 
Lev) Начална дата - 15-01-2019; Крайна дата - 15-01-2019; Получатели - Джорджиес 
1990 ЕООД;

Описание - Доставка на 93114 бр. яйца по договор за доставка на хранителни 
продукти Сума - 17301 BGN (Bulgarian Lev); Начална дата - 17-05-2016; Крайна дата
- 14-05-2019; Получатели - Община Павликени;

Описание - Доставка на 19660 бр. яйца по договор за доставка на хранителни 
продукти за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Севлиево; Сума - 4010 BGN 
(Bulgarian Lev); Начална дата - 17-05-2016; Крайна дата - 14-05-2019; Получатели - 
Домашен социален патронаж гр. Севлиево;

- Описание - Доставка на 16298 бр. яйца по договор за доставка на хранителни 
продукти за снабдяване на лафките към ДПФЗД; Сума - 3586 BGN (Bulgarian Lev); 
Начална дата - 17-05-2016; Крайна дата - 14-05-2019; Получатели - Затвор гр. София;

Описание - Доставка на 7616 бр. яйца по договор за доставка на хранителни 
продукти за снабдяване на лафките към ДПФЗД; Сума - 1675 BGN (Bulgarian Lev); 
Начална дата - 17-05-2016; Крайна дата - 14-05-2019; Получатели - Затвор гр. Бобов 
дол;

- Описание - Доставка на 1440 бр. яйца по договор за доставка на хранителни 
продукти за

снабдяване на лафките към ДПФЗД; Сума - 3168 BGN (Bulgarian Lev); Начална дата
- 17-05-2016; Крайна дата - 14-05-2019; Получатели - Затвор гр. Сливен;

- Описание - Доставка на 2160 бр. яйца по договор за доставка на хранителни 
продукти за снабдяване на лафките към ДПФЗД; Сума - 475 BGN (Bulgarian Lev); 
Начална дата - 17-05-2016; Крайна дата - 14-05-2019; Получатели - Затвор гр. 
Пловдив;

- Описание - Доставка на Леща-825 кг,Ориз-775 кг, Зрял фасул 1133 кг по договор 
за доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж; Сума
- 6978 BGN (Bulgarian Lev); Начална дата - 17-05-2016; Крайна дата - 14-05-2019; 
Получатели - Домашен социален патронаж гр. Севлиево;

- Описание - Доставка на 1554 кг боб зрял, 345,50 кг-Грис, 133 кг.-грухана 
пшеница, 123.20-лющен зрял боб, 1117 кг-Леща, 130,50 кг-леща лющена,168,60 кг- 
Овесени ядки, 2636 кг-Ориз по договор за доставка на хранителни продукти за нуждите 
на бюджетни заведения към Община Павликени; Сума - 20159 BGN (Bulgarian Lev); 
Начална дата - 17-05-2016; Крайна дата - 14-05-2019; Получатели - Община 
Павликени;

- Описание - Доставка на 68 кг Краве масло, 2088 л.олио,145 л-зехтин по договор 
за доставка на хранителни продукти за снабдяване на лафките към ДПФЗД; Сума - 6931 
BGN (Bulgarian Lev); Начална дата - 17-05-2016; Крайна дата - 14-05-2019; 
Получатели - Затвор гр. София;

- Описание - Доставка на 84 кг-маргарин, 6357 л олио за нуждите на бюджетни 
заведения към Община Павликени; Сума-17604 BGN (Bulgarian Lev);Haчaлнa дата-17- 
05-2016; Крайна дата-14-05-2019;Получатели-Община Павликени;

- Описание - Доставка на 92 кг. краве масло и 1564 л олио за нуждите на Домашен 
социален патронаж гр. Севлиево; Сума - 4301 BGN (Bulgarian Lev); Начална дата - 17- 
05-2016; Крайна дата - 14-05-2019; Получатели - Домашен социален патронаж гр. 
Севлиево.

От декларираната информация, комисията установи, че участникът, през 
последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, е изпълнил 
доставки с предмет и обем, идентични и сходни с тези на предмета на поръчката, както 
следва - на хранителни продукти от група - "Захар, захарни и шоколадови изделия" с 
общ обем от 24 000 кг.; на хранителни продукти от група „Зърнени храни и храни на
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зърнена основа" с общ обем от 4 058,10 кг; на хранителни продукти от група „Яйца и 
яйчни продукти“ с общ обем от 140 288 бр.; на хранителни продукти от група „Масла и 
мазнини“ с общ обем 10 154 л. С информацията комисията установи частично 
съответствие на офертата на участника с поставените от Възложителя изисквания за 
технически и професионални способности относно изискуемото количество доставки на 
хранителни продукти.

Относно изискването за минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от 
съответната група „Зърнени храни и храни на зърнена основа" с общ обем от 8 000 кг, 
комисията не установи съответствие. Посочените от участника изпълнени доставки от 
група „Зърнени храни и храни на зърнена основа" са в размер на общо - 4 058,10 кг., 
образувани от следните доставки :Ориз-775 кг; 345.50 кг-Грис; 133 кг.-грухана пшеница; 
168.60 кг-Овесени ядки; 2636 кг-Ориз. Комисията установи посоченото количество като 
взе предвид хранителните продукти попадащи в Група „е“ -  зърнени храни и храни на 
зърнена основа“, която група има следния обхват:

-Зърнени храни
-Жито
-Царевица
-Ориз
-Овес
-Други
-Храни на зърнена основа 
-брашна, грис, трици,
-овесени ядки, мюсли, корн-флейкс 
-хляб, хлебни изделия;
-тестени закуски;
-сурови тестени храни 
-теста,
-кори, юфка
-макарони, кус-кус, спагети 
-други
-екструдирани храни;
-малотрайни сладкарски изделия -пасти, торти, сиропирани сладкиши и др.; 
-трайни сладкарски изделия -бисквити, вафли, гофрети, кексове, сладки и др.. 
Останалите от участника доставки попадат в група „з“- „Варива“.

В отговор на горното, участника е представил нов ЕЕДОП, подписан с електронен 
подпис от Деян Ганев -  управител и едноличен собственик на капитала.

В Част IV, Раздел В „Технически и професионални способности", в поле „За 
поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид" е декларирана следната 
информация:

- Описание -доставка на 24000 кг захар по фактура; Сума-19200 BGN (Bulgarian 
Lev); Начална дата-15-01-2019; Крайна дата-15-01-2019; Получатели-Джорджиес 
1990 ЕООД;

-Описание - Доставка на 93114 бр. яйца по договор за доставка на хранителни 
продукти; Сума - 17301 BGN (Bulgarian Lev); Начална дата - 17-05-2016; Крайна дата 
- 14-05-2019; Получатели - Община Павликени;

- Описание - Доставка на 19660 бр. яйца по договор за доставка на хранителни 
продукти за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Севлиево; Сума - 4010 BGN 
(Bulgarian Lev); Начална дата - 17-05-2016; Крайна дата - 14-05-2019; Получатели - 
Домашен социален патронаж гр. Севлиево;
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- Описание - Доставка на 16298 бр. яйца по договор за доставка на хранителни 
продукти за снабдяване на лафките към ДПФЗД; Сума - 3586 BGN (Bulgarian Lev); 
Начална дата - 17-05-2016; Крайна дата - 14-05-2019; Получатели - Затвор гр. София;

- Описание - Доставка на 7616 бр. яйца по договор за доставка на хранителни 
продукти за снабдяване на лафките към ДПФЗД; Сума - 1675 BGN (Bulgarian Lev); 
Начална дата - 17-05-2016; Крайна дата - 14-05-2019; Получатели - Затвор гр. Бобов 
дол;

- Описание - Доставка на 1440 бр. яйца по договор за доставка на хранителни 
продукти за снабдяване на лафките към ДПФЗД; Сума - 3168 BGN (Bulgarian Lev); 
Начална дата - 17-05-2016; Крайна дата - 14-05-2019; Получатели - Затвор гр. Сливен;

- Описание - Доставка на 2160 бр. яйца по договор за доставка на хранителни 
продукти за снабдяване на лафките към ДПФЗД; Сума - 475 BGN (Bulgarian Lev); 
Начална дата - 17-05-2016; Крайна дата - 14-05-2019; Получатели - Затвор гр. 
Пловдив;

- Описание - Доставка на Леща-825 кг,Ориз-775 кг, Зрял фасул 1133 кг по договор 
за доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж; Сума
- 6978 BGN (Bulgarian Lev); Начална дата - 17-05-2016; Крайна дата - 14-05-2019; 
Получатели - Домашен социален патронаж гр. Севлиево;

- Описание - Доставка на 1554 кг боб зрял, 345,50 кг-Грис,133 кг.-грухана 
пшеница, 123.20-люгцен зрял боб, 1117 кг-Леща, 130,50 кг-леща лющена,168,60 кг- 
Овесени ядки, 2636 кг-Ориз по договор за доставка на хранителни продукти за нуждите 
на бюджетни заведения към Община Павликени; Сума - 20159 BGN (Bulgarian Lev); 
Начална дата - 17-05-2016; Крайна дата - 14-05-2019; Получатели - Община 
Павликени;

- Описание - Доставка на 68 кг Краве масло,2088 л.олио,145 л-зехтин по договор 
за доставка на хранителни продукти за снабдяване на лафките към ДПФЗД; Сума - 6931 
BGN (Bulgarian Lev); Начална дата - 17-05-2016; Крайна дата - 14-05-2019; 
Получатели - Затвор гр. София;

- Описание - Доставка на 84 кг-маргарин,6357 л олио за нуждите на бюджетни 
заведения към Община Павликени; Сума - 17604 BGN (Bulgarian Lev); Начална дата - 
17-05-2016; Крайна дата - 14-05-2019; Получатели - Община Павликени;

- Описание - Доставка на 92 кг. краве масло и 1564 л олио за нуждите на Домашен 
социален патронаж гр. Севлиево; Сума - 4301 BGN (Bulgarian Lev); Начална дата - 17-
- 05-2016; Крайна дата - 14-05-2019; Получатели -Домашен социален патронаж гр. 
Севлиево;

- Описание - Доставка на 345 кг Бисквити Закуска,538 кг Брашно тип 500,336 кг- 
Макарони,6559 кг Хляб бял нарязан; Сума - 9069 BGN (Bulgarian Lev); Начална дата - 
05-06-2016; Крайна дата - 16-05-2019; Получатели - Домашен социален патронаж гр. 
Севлиево;

Относно изискването за минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от 
съответната група „Зърнени храни и храни на зърнена основа" с общ обем от 8 000 кг, 
комисията установи съответствие.

Посочените от участника изпълнени доставки от група „Зърнени храни и храни 
на зърнена основа" са в размер на общо - 11836,10 кг, образувани от - Ориз-775 кг, 345,50 
кг-Грис; 133 кг.-грухана пшеница, 168,60 кг-Овесени ядки, 2636 кг-Ориз, 345 кг 
Бисквити Закуска,538 кг Брашно тип 500; 336 кг-Макарони,6559 кг Хляб бял нарязан.

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
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състояние и на критериите за подбор и го допуска до етап разглеждане на техническото 
предложение и проверка на съответствие с предварително обявените изисквания.

И. Относно оферта с вх. № 5300-20723-4/17.05.2019 г. от 13:54 ч. на участника 
"БОЙЛС ФУУД КЪМПАНИ" ЕООД, гр. Севлиево, с ЕИК: 201779268; с адрес за 
кореспонденция: гр. Севлиево, пощенски код: 5400, ул. „Стоян Бъчваров“, № 8, 
телефон: 0675/33032, факс: 0675/89090, e-mail: office;?/ boilsfood.com, лице за контакт: 
Свилиян Георгиев:

След разглеждане на представените документи и информация в офертата и като 
взе предвид допълнително представените документи с отговор с вх. № 5300-20723- 
5/12.07.2019 г., комисията установи съответствие на участника с изискванията към лично 
състояние и критериите за подбор.

С протокол № 2 от 08.07.2019 г., е констатирано следното обстоятелство:
„В офертата на "БОЙЛС ФУУД КЪМПАНИ" ЕООД, комисията установи, че 

участника е представил два брой дискове. На единият от дисковете не се установи 
наличие на каквато и да е информация.

На вторият диск, комисията установи наличие на еЕЕДОП в word формат на 
„Стелит 1“ ЕООД електронно подписан от Цветан Макавеев.

В Част II: Информация за икономическия оператор, част Б: Информация за 
представителите на икономическия оператор; в поле „Длъжност/Действащ в качеството 
си на“ е декларирана информацията - „Наемодател на транспортно средство ЕВ 10-04 
ВВ Мерцедес Спринтер 313 ЦДИ, Собствен 100%,Удостоверение за регистрация 
642/10.08.2016 г. от ОДБХ гр.Габрово, отговаря на следните групи храни: 1.Млп-мляко 
и млечни продукти;2.МП-месо и месни продукти;З.Рб-риба и рибни продукти;4.ЯП-яйца 
и яйчни продукти;5.ММ-масла и мазнини;6.3Х-зърнени храни и храни на зърнена 
основа;7.КК-картофи и кореноплодни;8.В-варива;9.3-зеленчуци;10.Пл-плодове;11.ЯМс- 
ядки;12.3хИ-захар, захарни и шоколадови изделия,мед;13.П-подправки;14.БНВ- 
безалкохолни напитки и боза;15.АН-пиво,вина и високоалкохолни напитки;16.Н- 
кафе,чай,какао,заместител и на кафето,мате;17.ДрХ-други храни;18.МК-месни и месно 
растителни консерви; 19.ГКХ-готови за консумация храни“.

От така представената информация в единият диск комисията предполага че диска 
на „Стелит 1 “ ЕООД е подаден в качеството му на трето лице. Без цялата информация на 
еЕЕДОП на участника "БОЙЛС ФУУД КЪМПАНИ" ЕООД комисията не може да 
установи съответствие на участника с поставените от Възложителя условия за лично 
състояние и критерии за подбор.“

С отговора с вх. № 5300-20812-7/12.07.2019 г. участника е представил диск с 
еЕЕДОП на „БОЙЛС ФУУД КЪМПАНИ“ ЕООД, електронно подписан от Свилиян 
Г еоргиев.

По отношение на изискванията към личното състояние:

- еЕЕДОП на „БОЙЛС ФУУД КЪМПАНИ“ ЕООД - подписан с електронен 
подпис от Свилиян Георгиев -  управител и едноличен собственик на капитала;

- В еЕЕДОП в част II. Информация за икономическия оператор, в раздел „В“ 
участникът „БОЙЛС ФУУД КЪМПАНИ“ ЕООД е декларирал, че ще ползва 
капацитета на други субекти.

- в офертата е представен еЕЕДОП на „Стелит 1“ ЕООД (деклариран от участника 
като трето лице) подписан с електронен подпис от Цветан Макавеев -  управител и 
едноличен собственик на капитала.
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При проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, комисията установи, 
че подписалите с електронен подпис лица и за участника и за третото лице, са лицата по 
чл. 40, ал.1, т.1 от ППЗОП.

правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си -  в 
еЕЕДОП - ите в Част II: Информация за икономическия оператор, и част А: Информация 
за икономическия оператор, е представена изискуемата информация, както за участника, 
така и за третото лице.

В Част II: Информация за икономическия оператор, част Б: Информация за 
представителите на икономическия оператор са посочени лицата -  Свилиян Георгиев за 
„БОЙЛС ФУУД КЪМПАНИ“ ЕООД, както и Цветан Макавеев -  за „Стелит 1“ ЕООД 
с информация за техните дата и място на раждане, адрес, телефон, електронна поща, 
длъжност. Така представената информация кореспондира на информацията от 
търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ, относно представляващите участника лица. 
Относно участието си като трето лице в еЕЕДОП, в раздел „Б“, „Стелит 1“ ЕООД е 
декларирал информация за един брой транспортно средство.

> В еЕЕДОП в част II. Информация за икономическия оператор, в раздел „Г“ 
участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители.

> 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 „Г: Специфични национални основания за 
изключване“.

По отношение на изискването за годност:
В част IV: Критерии за подбор, в раздел А: „Годност“ относно „Вписване в 

съответен професионален регистър“, участника „БОЙЛС ФУУД КЪМПАНИ“ ЕООД 
е отговорил с отговор, като е декларирал:

„Удостоверение за регистрация на обект по чл.12 от Закона за храните №101/5312 
/21.02.2019 г„ издаден от ОДБХ - гр. Габрово на фирма "Бойлс Фууд Къмпани "ЕООД, 
находящ се в гр. Севлиево, ул. Стоян Бъчваров 8, с безсрочна регистрация отговаря на 
изискванията на Регламент (ЕО) 852/2004 и на Регламент (ЕО) 853/2004 и се регистрира 
с per. № BG 0703016, като обект за търговия със следните групи храни, съгл. § 1 ,т. 12 от

г) ЯП яйца и яйчни продукти
д) ММ масла и мазнини:
е) ЗХ зърнени храни и храни на зърнена основа:
ж) КК картофи и кореноплодни:
з) В варива;
и) 3 зеленчуци; 
к) Пл плодове;
л) ЯМс ядки и маслодайни семена;
м) ЗхИ захар, захарни и шоколадови изделия, мед;
н) П подправки
о) БНВ безалкохолни напитки
п) АН пиво, вина и високоалкохолни напитки
р) Н кафе, чай, какао;
с) ДрХ други храни ;
т) МК месни и месно-растителни консерви; 
у) ГКХ готови за консумация храни 
ф)ХСП храни със специално предназначение
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СПИСЪК НА ГРУПИТЕ ХРАНИ
(неразделна част към Удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро 

е храни)
1. Група г —яйца и яйчни продукти - яйца - за консумация, за преработка; яйчни 

продукти, яйчен меланж, яйчен белтък.
2. Група д —масла и мазнини - мазнини от животински произход за човешка 

консумация;
растителни масла; маргарини; халварини.
3. Група е— зърнени храни и храни на зърнена основа
Зърнени храни - жито, царевица, ориз и др.;
Храни на зърнена основа - брашна, грис, хляб,
хлебни изделия, тестени закуски; сурови тестени храни - теста, макарони, юфка, 

спагети, корн-флейкс, мюсли, кус-кус, кори, екструдирани храни; малотрайни 
сладкарски изделия-пасти, торти и др.; трайни сладкарски изделия-бисквити, вафли, 
гофреги, кексове, сладки и др.

4.Група ж - "картофи и кореноплодни"-картофи, кореноплодни култури; храна на 
базата на картофи-чипс, нишесте, пюре, бланширани картофи и др.

5.Група з—варива - фасул, леща, грах, соя и др./
6.Група и —зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, 

ферментирали, зеленчукови сокове "-зеленчуци /вкл. гъби/- сурови; сготвени; 
консервирани; замразени; изсушени; ферментирали; зеленчукови сокове;

7. Група к—плодове - пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата 
на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти! - плодове - 
пресни; замразени; изсушени; консервирани под формата на

нектари, плодови сокове; конфитюри; мармалади; желета; компоти.
8. Група л —ядкови плодове и маслодайни семена - ядкови плодове; маслодайни

семена
9. Група м—захар, захарни и шоколадови изделия, мед - захар, захарни изделия; 

шоколадови изделия; мед; пчелни продукти;
10. Група н—подправки- пресни, изсушени! - пресни, изсушени
11. Група о —безалкохолни напитки, боза, натурални минерални, изворни и 

трапезни води - натурални минерални, изворни и трапезни води; безалкохолни напитки; 
боза;

12. Група п —пиво, вина и високоалкохолни напитки - вина; високоалкохолни 
напитки; пиво.

13. Група р —кафе, чай, какао - чай, кафе, заместители на кафето, мате и какао
14. Група е—други храни - готови за консумация кулинарни изделия; майонези; 

салатни сосове; трапезна сол - готварска, морска; колаген; желатин; охлюви; жаби.
15. Група т - месни и месно-растителни консерви - консерви с бели меса; консерви 

е червени меса; консерви с рибни продукти.
16. Група у—готови за консумация храни в консервиран, замразен, концентриран 

или изсушен вид"
Готови за консумация храни в замразен вид - пици, лазаня, равиоли, пелмени, 

кулинарни изделия, плодови сладоледи;
Готови за консумация храни в консервиран вид -плодови и зеленчукови консерви, 

гъбни консерви
Готови за консумация храни в концентриран или изсушен вид - сухи СУПИ, 

сосове, бульони и др.; други храни - хлебна мая, кетчуп, соев сос, салатени сосове, оцет, 
и др.

17. Група ф —храни със специално предназначение, които поради специфичния 
си състав или начин на производство ясно се разграничават от храните за нормална
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консумация - храни със специално предназначение, в т.ч. и детски храни; добавки към 
храните: добавки в храни и др.“

Посочил е информация за уеб адрес на органа издаваща документа.

Съгласно условията на Възложителя посочени в покана до участника -  
участникът трябва да разполага „с регистриран от областната дирекция по безопасност 
на храните (ОДБХ) по местонахождението му обект за производство и/или търговия с 
храни в обхвата на поръчката, съгласно изискванията на чл.12 от Закона за храните, а за 
чуждестранно лице -  аналогична регистрация, респ. вписване в аналогичен 
професионален регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която е 
установен участника - за групите от „г“, „д“, „е“, „ж“, „з“, „м“, „н“, „о“, „р“, и „с“ от 
параграф 1, т. 12 от ЗХ“.

От посочената в еЕЕДОП информация, комисията установи съответствие на 
офертата на участника с поставените от Възложителя изисквания за годност.

> По отношение на изискването за технически и професионални 
способности:

Съгласно условията на Възложителя посочени в покана до участника -  
„Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, 
следва да е изпълнил доставки с предмет и обем, идентични или сходни с тези на 
предмета на поръчката, както следва - на минимум 1 (една) доставка на хранителни 
продукти от съответната група - "Захар, захарни и шоколадови изделия" с общ обем от 8 
000 кг., минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група 
„Зърнени храни и храни на зърнена основа" с общ обем от 8 000 кг; минимум 1 (една) 
доставка на хранителни продукти от съответната група „Яйца и яйчни продукти“ с общ 
обем от 140 000 бр. независимо от размера и класа; минимум 1 (една) доставка на 
хранителни продукти от съответната група „Масла и мазнини“ с общ обем 10 000 л.“

В еЕЕДОП на „БОЙЛС ФУУД КЪМПАНИ“ ЕООД в Част IV, Раздел В 
„Технически и професионални способности", относно поле „Само за обществени 
поръчки за доставки и обществени поръчки за услуги" е декларирана следната 
информация:

- Описание - Извършени продажби по фактури на 10605 кг захар; Суми - 10506,25 
без ДДС; дати - 01.01.2019-15.05.2019; получател - Аллур ООД;

- Описание - Извършени продажби по фактури на 420 кг грухана пшеница; Суми - 
230,83 без ДДС; дати - 01.05.2018 -  15.05.2019; получател - Лъки Сис ЕООД;

Описание - Доставка на 309 кг жито, 1148 кг. ориз, 436 кг. боб, 457 кг. леща, 103 
кг лющен боб; Суми - 4596,27 лв. с ДДС; дати - 22.03.2017-22.03.2018; получател - Детски 
градини и ясли на територията на Община Пловдив Район Тракия;

- Описание - Извършени продажби по фактури на 420 кг грухана пшеница; Суми - 
227,50 лв. без ДДС; дати - 01.05.2018-15.05.2019; получател - БМС Труп ООД;

- Описание - Извършени доставки по фактура на 7099 кг грухана пшеница; Суми - 
3711,13 лв. без ДДС; дати - 01.05.2018-15.05.2019; получател - Аллур ООД;

- Описание - Доставка на 140496 бр. Яйца; Суми - 21462,40 лв. без ДДС; дати - 
17.05.2016-13.03.2017; получател - Детски градини и ясли на територията на Община 
Габрово;

- Описание - Извършени доставки по фактури на 1101 бр. Олио разфасовка 10л; 
Суми - 15819,58 лв. без ДДС; дати - 02.04.2018-28.02.2019; получател - БМС Труп ООД;
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>

От декларираната информация, комисията установи, че участникът, през 
последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, е изпълнил 
доставки с предмет и обем, идентични и сходни с тези на предмета на поръчката, както 
следва - на хранителни продукти от група - "Захар, захарни и шоколадови изделия" с 
общ обем от 10 605 кг.; на хранителни продукти от група „Зърнени храни и храни на 
зърнена основа" с общ обем от 9 396 кг; на хранителни продукти от група „Яйца и яйчни 
продукти“ с общ обем от 140 496 бр.; на хранителни продукти от група „Масла и 
мазнини“ с общ обем 11 010 л.

С информацията в ЕЕДОП на участника, комисията установи съответствие на 
офертата му с поставените от Възложителя изисквания за технически и професионални 
способности, относно изискуемото количество доставки на хранителни продукти.

> По отношение изискването за технически и професионални способности, а 
именно: участника да разполага с минимум 2 бр. транспортни средства, комисията 
установи следното:

В еЕЕДОП на „БОЙЛС ФУУД КЪМПАНИ“ ЕООД в Част IV, Раздел В 
„Технически и професионални способности", относно поле „Следните инструменти, 
съоръжения или техническо оборудване ще бъдат на негово разположение за изпълнение 
на договора " е декларирана информация за два броя транспортни средства от които 
единият е собственост на участника, а другият -  на третото лице, което се потвърждава 
от декларираната в представеният от „Стелит 1“ ЕООД еЕЕДОП.

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.

Списък на участниците допуснати до етап разглеищане на Техническите 
предложения на този етап от работата на комисията:

- оферта с вх. № 5300-20812-6/17.05.2019 г. от 13:53 ч. на участника "КИЛТЕКС" 
ЕООД, гр. Севлиево, с ЕИК: 203022445; с адрес за кореспонденция: гр. Севлиево, 
пощенски код: 5400, ул. „Стара планина“, № 34, телефон: 0675/30636, факс: 0675/30636, 
e-mail: kilteks@abv.bg, лице за контакт: Деян Ганев;

- оферта с вх. № 5300-20723-4/17.05.2019 г. от 13:54 ч. на участника "БОЙЛС 
ФУУД КЪМПАНИ" ЕООД, гр. Севлиево, с ЕИК: 201779268; с адрес за кореспонденция: 
гр. Севлиево, пощенски код: 5400, ул. „Стоян Бъчваров“, № 8, телефон: 0675/33032, факс: 
0675/89090, e-mail: office@boilsfood.com, лице за контакт: Свилиян Георгиев;

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение от офертите 
посочени по горе на допуснатите участници:

I. Относно оферта с вх. № 5300-20812-6/17.05.2019 г. от 13:53 ч. на участника 
"КИЛТЕКС" ЕООД, гр. Севлиево, е ЕИК: 203022445; е адрес за кореспонденция: 
гр. Севлиево, пощенски код: 5400, ул. „Стара планина“, № 34, телефон: 0675/30636, 
факс: 0675/30636, e-mail: kilteks@abv.bg, лице за контакт: Деян Ганев;

Комисията подложи на обстоятелствен анализ представената информация, като 
установи, че по отношение на офертата на участника са налице следните обстоятелства:
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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, в което е:
- декларирано съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- декларирано е съгласие със срок на валидност на офертата -  300 календарни дни;
- деклариран е срок за заменяне на несъответстващите продукти с нови: 300 (триста) 
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;
-  представено е Предложение за изпълнение на поръчката по чл. 39, ал.З, („б“) от 
ППЗОП в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя -  
от стр.5-33;

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

От участника е представена информация за организацията на работа, чрез 
посочване на основните процеси необходими за провеждане на дейността. Процесите на 
комуникация са представени да се разглеждат в два аспекта: процеси на външен обмен 
на информацията и на вътрешна комуникация. На стр. 8-11 е изложена организацията на 
материалните и човешките ресурси за реализиране на поръчката. Определен е ред за 
провеждане на инструктаж по техника на безопасност на труда и пожарна и аварийна 
безопасност съгласно нормативните документи. Закупуването на продуктите и 
материалите се извършва на база складова наличност и изпълнени договорни 
взаимоотношения, като закупуването се извършва от одобрени доставчици ва базата на 
предварително определени критерии. Участника осигурява пълна техническа 
изправност на собственото и наето специализирано техническо оборудван, механизация 
и транспорт използвани при доставката на хранителните продукти в съответствие с 
нормативните изисквания. Посочено е лицето, което ще получава заявките от 
представител на възложителя както и телефон, факс и електронна поща за връзка с него 
(стр. 11). Заявките ще се обработват електронно и се предават на началник склад за 
окомплектоване.

Доставянето на необходимото количество хранителни стоки до конкретен обект е 
гарантирано от поддържане на постоянни наличности от голяма гама продукти в 
складовете. След преглед на наличностите в складовете на фирмата, заявката се 
приготвя от работник склад, а при липса на количества те се заявяват за доставка към 
съответния производител/доставчик. Предаването на стоките ще се извършва в 
присъствието на упълномощено отговорно лице за съответния обект. Участника се 
ангажира да доставя хранителни стоки с доказан произход, отговарят на нормативно 
установените изисквания за качество и за безопасност при употреба от крайния 
потребител, както и на санитарните, ветеринарно -  санитарните, хигиенните и други 
норми установени от действащото в страната законодателство. На стр. 13-14 участника 
е представил информация в таблица за графика за извършване на доставки на 
хранителните продукти до всички обекти посочени в Приложение № 1а. Предвидена е 
форма на контрол на транспортните средства и тяхната локация чрез поставени вРБ 
устройства за проследяването им.

Представена е информация за изготвянето на съпътстващата извършването на 
доставките документация (стр. 15). При постъпването в склада, всяка стока ще е
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придружена от сертификат/удостоверение за качество/произход и съответствие за 
безопасност. Храните ще се проверяват за срок на годност, цялостност на опаковката и 
пакетиране. При подготовката на всяка заявка, всички стоки от нейното съдържание се 
преброяват или изтеглят от работник-склад и снабдителя и се окомплектоват с 
документи за произход. Всяка доставяна стока ще се придружава от стокова разписка, 
сертификат за качество и фактура. Предложени са ангажименти от участника при замяна 
на стоки, които не отговарят на заявените характеристики и на изискванията за качество
-  с изтекъл срок на годност, храни негодни за консумация или с лошо качество, както и 
наранени стоки (стр.16). Посочени са сроковете в които участника се ангажира с 
изпълнението на тези действия. При несъответствие на доставката със заявеното 
количество съгласно заявените и доставени в момента на доставката, участника въз 
основа на съставен констативен протокол се задължава да достави липсващите 
количества в рамките на 300 минути.

Представена е информация за разпределение на задачите и отговорностите на 
членовете на екипа на участника. Посочени са лицата, които ще бъдат на разположение 
на възложителя по всички въпроси касаещи изпълнението на поръчката, както и техните 
отговорности и задължения (стр.19). Представена е модел на взаимоотношения с 
представители на възложителя и различни участници в процеса на изпълнението на 
предмета на поръчката с поименно посочване на лицата. На стр. 22-23 са представени 
мерки за осигуряване на максимална сигурност на собствения персонал и здравословни 
и безопасни условия на труд. В схема на стр. 24 са посочени методите и организацията, 
която ще създаде участника с цел осигуряване на качеството на доставките. Предложени 
са технически решения и мерки за контрол при обработката на заявките, мерки за 
контрол при експедицията на стоките и мерки за контрол при доставката на артикулите 
при аварии, проблеми с доставчиците, с транспортните средства и други материални 
ресурси (стр. 24-28). Информация за характеристиките на продуктите е представена в 
табличен вид в офертата на участника и съдържа вид и наименование на стоката и 
грамаж, производител/доставчик, грамаж и характеристики. 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.

II. Относно оферта с вх. № 5300-20723-4/17.05.2019 г. от 13:54 ч. на участника 
"БОЙЛС ФУУД КЪМПАНИ" ЕООД, гр. Севлиево, с ЕИК: 201779268; с адрес за 
кореспонденция: гр. Севлиево, пощенски код: 5400, ул. „Стоян Бъчваров“, № 8, 
телефон: 0675/33032, факс: 0675/89090, e-mail: office(fi boilsfood.com, лице за контакт: 
Свилиян Георгиев:

Комисията подложи на обстоятелствен анализ представената информация, като 
установи, че по отношение на офертата на участника са налице следните обстоятелства:

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 съгласие със срок на валидност на офертата -  300 календарни дни;
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- деклариран е срок за заменяне на несъответстващите продукти с нови: 300 (триста) 
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;
-  представено е Предложение за изпълнение на поръчката по чл. 39, ал.З, („б“) от 
ППЗОП в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя -  
обяснителна записка от стр.5-36;

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

В техническото си предложение участника посочва критериите въз основа на които 
закупува продукти, и материалите. Участника търгува с храни, които отговарят на 
изискванията на Закона за храните. Има внедрена система за самоконтрол за търговска 
дейност. Посочено е местоположението на складовата база, като е гарантирано 
наличието на достатъчно складови наличности с богат асортимент. Транспортните 
средства ще се под държат в чисто и добро състояние. Посочени са програмните продукти 
с които, участникът обезпечава бързата обработка на документи. Заявките ще се приемат 
по предложени - телефон, или факс или електронна поща, посочени на стр. 6. 
Окомплектованите заявки ще се натоварват на специализирано товарно средство и ще се 
превозват от снабдителя до местопредназначението си. Гарантирана е пълна техническа 
изправност и на наетото специализирано техническо оборудване. Доставките ще се 
извършват в понеделник от 07:00-09:00 ч. като в таблица е представена информация за 
часа в който транспортното средство ще извърши доставката до конкретния обект (стр. 
7-9), като в представеният график участника е предвидил аванс от време за забавяне при 
трафик, затруднено разтоварване и др. обстоятелства. Предвиден е върху транспортните 
средства устройство за контрол на местоположението им. На стр. 9 са посочени 
задължителните документи с които ще се окомплектоват заявките. Представена е 
подробна информация за действията на участника при замяна на стоки, които не 
отговарят на заявените характеристики както и мерките които ще предприеме при 
констатирането на негодни продукти. Посочен е срок в минути за който участника ще 
извърши допълване доставянето на стоки, при частично изпълнена заявка (стр. 11). 
Представена е информация за разпределението на задачите и отговорностите на 
членовете на екипа. Поименно са посочени лицата които ще бъдат на разположение на 
възложителя по всички въпроси касаещи изпълнението на поръчката, с техните 
телефонни номера и електронна поща (стр. 13). На стр. 14-15 е представена информация 
за модела на взаимоотношения с представителите на възложителя и различните 
участници в процеса на изпълнението на предмета на поръчката. Предложени са мерки 
за координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на 
дейността по доставка на артикулите (стр. 15).

От участника са предложени мерки за осигуряване на максимална сигурност на 
собствения персонал и здравословни и безопасни условия на труд. От участника са 
идентифицирани рискове, а именно -  невъзможност за навременно обработване на 
заявките от Възложителя; рискове свързани с производството или с доставката на 
артикулите; рискове свързани с транспортната схема за извършване на доставките, 
оптимизация на маршрутите, като за всеки от тях са предложени мерки за 
преодоляването и предотвратяването им.
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В таблица на стр. 17-21 са посочени характеристиките на всеки от хранителните 
продукта които ще бъдат предмет на доставка от участника в съответствие с 
техническата спецификация. Представени са методите и организацията на текущия 
контрол върху качеството на доставките както и технически решения и мерки за контрол 
при управление на идентифицирани от участника рискове.

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

Списък на участниците допуснати до етап оценка по показателите за определяне
на Комплексната оценка на офертата на този етап от работата на комисията:
- оферта с вх. № 5300-20812-6/17.05.2019 г. от 13:53 ч. на участника "КИЛТЕКС" 

ЕООД, гр. Севлиево, с ЕИК: 203022445; с адрес за кореспонденция: гр. Севлиево, 
пощенски код: 5400, ул. „Стара планина“, № 34, телефон: 0675/30636, факс: 0675/30636, 
e-mail: kilteks@abv.bg, лице за контакт: Деян Ганев;

- оферта с вх. № 5300-20723-4/17.05.2019 г. от 13:54 ч. на участника "БОЙЛС 
ФУУД КЪМПАНИ" ЕООД, гр. Севлиево, с ЕИК: 201779268; с адрес за кореспонденция: 
гр. Севлиево, пощенски код: 5400, ул. „Стоян Бъчваров“, № 8, телефон: 0675/33032, факс: 
0675/89090, e-mail: office@boilsfood.com, лице за контакт: Свилиян Георгиев;

В условията на документацията на обществената поръчка - 10. Критерий за
възлагане на поръчката е посочено, че:

„10.1.Критерият за оценка на допуснатата до оценка и класиране оферта е 
..оптимално съотношение качество/йена“.

Офертата на участник, който не е отстранен от участие в процедурата и който 
отговаря на предварително обявените условия на Възложителя за технически 
възможности и квалификация подлежи на комплексна оценка за определяне на 
икономически най-изгодната оферта, чрез „оптимално съотношение качество/цена“ по 
чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП: въз основа на цена и качествен показател.

Разглеждането, оценката и класирането на офертата се провежда на два етапа в 
следната последователност:

Оценка на техническо предложение;
Оценка на ценово предложение;

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 X 50% + Ц х 50%
10.2. Показатели за оценяване са:

а) Показател - Срок за заменяне несъответстващите продукти с 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
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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 %

Ценовото предложение на участника не може да надхвърля максималната обща 
стойност на поръчката от 732 138,90 лева без ДДС. В случай, че Участникът предложи 
обща стойност над максимално определената за поръчката, ще бъде отстранен от 
процедурата.

Ю.З.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 в 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!

Б) ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ (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
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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!

До оценка по показателя (Ц) се допуска само оферта, която съответстват на условията за 
изпълнение на обществената поръчка.
Забележка: При извършване на оценяването по съответните показатели ще се 
използва закръгляне до втория знак след десетичната запетая (в приложимите 
случаи).

Ценовото предложение на участника се проверява, за да се установи, че е 
подготвено и представено в съответствие с изискванията на документацията за участие 
в процедурата.“

Комисията ще приложи методиката след като приключат преговорите по всеки 
един от показателите в нея, в съответствие е предварително обявените условия на 
поканите изпратени до участниците.

Комисията приключи работа в 15:20 часа. Предвид информацията в настоящият 
протокол и съгласно планираният график за провеждане на заседания, комисията взе 
решение да проведе преговори е допуснатите участници по показателите от методиката 
на дата 29.07.2019 г.

За точните часове на преговорите с участниците ще бъде публикувано съобщение 
на профила на купувача - https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/676.

Настоящият протокол се състави в един екземпляр и ще бъде публикуван на 
профила на купувача на Община Велико Търново.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:........т. 1 кщ...... | ........................
Пенка Игнатова -  Директор на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” в 
Община Велико Търново

И ЧЛЕНрВЕ:

1. Надя Щюдрова - Директор на дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико 
Търнрве,'

2. Русайка Александрова - Главен юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки” в 
Община-Цедико ТърупЬво

Г . . М . ................. ...........................................................................................................................

3. Павлинка КалбанЪва - Главен счетоводител в Дирекция „Образование, младежки 
дейности и спорт” в Община Велико Търново

 ...................................
4. Юлия Ангелова -  Главен експерт в Дирекция „Образование, младежки дейности и 
спорт” в Община Велико Търново
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