
ПРОТОКОЛ № 4

Днес, 15.04.2019 г. в 09:30 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- 
531/01.04.2019 г., на Кмета на Община Велико Търново, започна разглеждането на офертите, 
постъпили във връзка с участие в обществена поръчка чрез провеждане на процедура на 
договаряне без предварително обявление с предмет: „Доставка на хранителни продукти за 
обектите към Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”, разположени на 
територията на Община Велико Търново, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: 
Хляб и хлебни изделия; Обособена позиция № 2: Месо и месни произведения; Обособена 
позиция № 3: Млечни произведения, публикувана на профила на купувача на Община Велико 
Търново https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/657, с уникален номер на 
процедурата 00073-2019-0013 в регистъра на АОП и публикувано решение на дата 22.03.2019 г. с 
ГО 902733 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. Цветомира Цанева - Главен експерт в Звено „Финансов контрол” 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,

На дата 10.04.2019 г. е публикувано съобщение № 91 -00-120/10.04.2019 г. на профила на купувача 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/657 за датата, часа и мястото на извършване 
на преговорите по всеки един от показателите в методиката, в съответствие с предварително 
обявените условия в поканите изпратени до участниците, както и за отваряне на ценовите им 
предложения.

На заседанието на комисията присъстваха представители и на двамата участници:
- Ирина Цакова - упълномощен представител на „Лактима“ ЕАД - с пълномощно;
- Валентина Димитрова - упълномощен представител "Чех - Йосиф Новосад" ООД.
Тъй като критерият за възлагане на поръчката е „Икономически най-изгодната оферта“ по чл. 70, 
ал. 2, т. 3 от ЗОП: въз основа на цена и качествен показател, преди да пристъпи към отваряне на 
ценовите предложения, комисията, в съответствие с чл. 57, ал. 3 изр. 3 от ППЗОП обяви 
резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, след което пристъпи към 
отваряне на ценовите предложения, при спазване на определената чрез жребия последователност.

Комисията извърши оценката по показател Срок за заменяне несъответстващите продукти е 
нови (ПСР) е теглови коефициент КО -  50 %.

• Участник - "Чех - Йосиф Новосад" ООД, с ЕИК: 104616827, участващ за обособена 
позиция № 2, е предложил срок за заменяне на несъответстващите продукти с нови: 300 (триста) 
минути.

В резултат на проведени преговори от представител на участника беше предложен срок за 
заменяне на несъответстващите продукти с нови от 180 (сто и осемдесет) минути.
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Съгласно определената от Възложителя формула оценката на участника "Чех - Йосиф 
Новосад" ООД е както следва:
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; и
Суч. е срокът за заменяне несъответстващите продукти с нови, съответно допълване доставката 
в срок, предложен от оценявания участник,
За участника "Чех - Йосиф Новосад" ООД, се получава:
ПСР = 180/180 х 100= 100 
Резултат -  50.

В 09:45 часа комисията покани другият участник - „Лактима“ ЕАД, с ЕИК: 
104052885, участваш за обособена позиция № 3.

• Участник - „Лактима“ ЕАД, с ЕИК: 104052885е предложил срок за заменяне на 
несъответстващите продукти с нови: 20 (двадесет) минути.

Комисията приема така предложеният от участника срок като реалистичен, допустим и 
отговарящ на изпълнението му.

Съгласно определената от Възложителя формула оценката на участника „Лактима“ ЕАД 
е както следва:
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;и
Суч. е срокът за заменяне несъответстващите продукти с нови, съответно допълване доставката 
в срок, предложен от оценявания участник,
За участника „Лактима“ ЕАД, се получава:
ПСР = 20/20 х 100= 100 
Резултат -  50.

Комисията пристъпи към отварянето и оповестяването на ценовите предложения на 
участниците, съобразно определения жребий.

В 10:00 часа комисията покани за преговори участника - "Чех - Йосиф Новосад" ООД, 
с ЕИК: 104616827, участваш за обособена позиция № 2.

I. Плик „Предлагани ценови параметри“ на участника "Чех - Йосиф Новосад" ООД, с 
ЕИК: 104616827, с оферта с вх. № 5300-4704-4/29.03.2019 г. от 10:20 ч., с адрес за 
кореспонденция: град Велико Търново 5000, ул. „Никола Габровски“, № 41, ет. 5, офис 1, 
телефон: 0889 444 858; ЕтаИ: cheh.trade@gmail.com, лице за контакти - Пламен Пенчев - 
управител, съдържа следното:

-Ценово предложение по чл. 39, ал.З, т.2 от ППЗОП -  Образец № 4- стр. 46-48 -оригинал, 
подписан и подпечатан;

- диск.

Член на комисията оповести съдържанието на Ценово предложение по чл. 39, ал.З, т.2 от 
ППЗОП -  Образец №4, като изчете предложената от участника обща цена за всички артикули, 
включени в обхвата на поръчката, а именно:

608 817,00 лв. без ДДС (словом: шестстотин и осем хиляди осемстотин и седемнадесет 
лева и нула стотинки).
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В ценовото предложение, участникът е представил попълнена Таблица 1- Образец на 
списък с единичните цени на различните хранителни продукти по позиция № 2: Месо и местни 
произведения.

В ценовото предложение, участникът е представил попълнена Таблица 1 с наименования на 
артикулите посочени в техническата спецификация, попълнени производител/доставчик, ед. 
мярка, прогнозно количество за периода на договора, единична цена за единица мярка и стойност 
без ДДС. От участника е попълнен Образец на калкулации, посочващи начина на ценообразуване 
на единичната цена на всеки артикул от Таблица 1. Предложените от участника транспортно- 
складови разходи за артикулите са 10 % а печалбата е 6 %, и същите не надвишават 
предварително определените в документацията показатели за ценообразуване. Комисията 
приема, така предложените от участника цени в едно с предложените показатели за 
ценообразуване, като реалистични, допустими и в съответствие е поставените изискванията в 
техническите спецификации за хранителните продукти.

Комисията установи, че участникът е попълнил ценовото си предложение, в съответствие 
е условията на образеца и документацията. Плик „Предлагани ценови параметри“ има 
съдържание съгласно предварително обявените условия, а предложеното възнаграждение от 
участникът е по-ниско от общата прогнозна стойността на позицията.

В 10:15 часа комисията покани за преговори участника - „Лактима“ ЕАД, с ЕИК: 
104052885, участваш за обособена позиция № 3: Млечни произведения.

II. Плик „Предлагани ценови параметри“ на участника „Лактима“ ЕАД, с ЕИК: 
104052885; с оферта с вход. № 5300-1035-5/29.03.2019 г. от 10:41 часа, адрес за 
кореспонденция: гр. София 1680, ул. „Ралевица“ № 98, ет. 1 над партер, тел: 02/980 22 99, е- 
таП: оП1се@ ;асбта.пеЦ лице за контакти: Георги Георгиев, съдържа следното:

-Ценово предложение по чл. 39, ал.З, т.2 от ППЗОП -  Образец № 4- от стр.73 до стр. 76 -  
оригинал, подписан и подпечатан;

- диск.
Член на комисията оповести съдържанието на Ценово предложение по чл. 39, ал.З, т.2 от 

ППЗОП -  Образец №4, като изчете предложената от участника обща цена за всички артикули, 
включени в обхвата на поръчката, а именно:

1017069,00 лв. без ДДС (словом: един милион и седемнадесет хиляди шестдесет и девет 
лева и нула стотинки).

В ценовото предложение, участникът е представил попълнена Таблица 1- Образец на 
списък е единичните цени на различните хранителни продукти по позиция № 3: Млечни 
произведения.

В ценовото предложение, участникът е представил попълнена Таблица 1 с наименования на 
артикулите посочени в техническата спецификация, попълнени производител/доставчик, ед. 
мярка, прогнозно количество за периода на договора, единична цена за единица мярка и стойност 
без ДДС. От участника е попълнен Образец на калкулации, посочващи начина на ценообразуване 
на единичната цена на всеки артикул от Таблица 1. Предложените от участника транспортно- 
складови разходи за артикулите са 10 % а печалбата е 3 %, и същите не надвишават 
предварително определените в документацията показатели за ценообразуване. Комисията 
приема така предложените от участника цени в едно е предложените показатели за 
ценообразуване, като реалистични, допустими и в съответствие с поставените изискванията в 
техническите спецификации за хранителните продукти.

Комисията установи, че участникът е попълнил ценовото си предложение, в съответствие 
с условията на образеца и документацията. Плик „Предлагани ценови параметри“ има 
съдържание съгласно предварително обявените условия, а предложеното възнаграждение от 
участникът е по-ниско от общата прогнозна стойността на позицията.

3



Комисията пристъпи към извършване на оценка на Показатели за оценка: (Ц) 
ЦЕНОВИ КРИТЕРИЙ на допуснатите до оценка при спазване на предварително обявените 
условия на методиката:
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
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!

Съобразно така определената формула, резултатите на участниците са, както следва:
• Относно участника „Чех - Йосиф Новосад" ООД, с ЕИК: 104616827 участващ за 

обособена позиция № 2: Месо и местни произведения:
Участник -  „Чех - Йосиф Новосад" ООД, с ЕИК: 104616827.
Предложеното от участника общо възнаграждение за позицията е 608 817,00 лв. без ДДС.
При спазване на методиката офертата е с резултат - 50.
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: 608 817,00/608 817,00x100=100 т., при относителна тежест на 
показателя в комплексната оценка от 50 %, резултатът е 50.

• Относно участника „Лактима“ ЕАД, с ЕИК: 104052885, участващ за обособена 
позиция № 3: Млечни произведения:
Участник -  „Лактима“ ЕАД, с ЕИК: 104052885.
Предложеното от участника общо възнаграждение за позицията е 1017069,00 лв. без ДДС.
При спазване на методиката офертата е с резултат - 50.
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: 1017069,00/1017069,00x100=100 т., при относителна тежест на 
показателя в комплексната оценка от 50 %, резултатът е 50.

РЕЗУЛТАТ ОТ КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА, СЪГЛАСНО МЕТОДИКАТА:

Като взе предвид оценките, комисията единодушно предлага следното класиране за 
изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за обектите 
към Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт", разположени на територията 
на Община Велико Търново, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Хляб и хлебни 
изделия; Обособена позиция № 2: Месо и месни произведения; Обособена позиция № 3: 
Млечни произведения:

За Обособена позиция №1: Хляб и хлебни изделия -  не е подадена оферта от поканеният 
участник. С Решение № РД 24-41/02.04.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново обособената 
позиция е прекратена.

- За Обособена позиция № 2: Месо и месни произведения:
1 -  во място за: оферта с вх. № 5300-4704-4/29.03.2019 г. от 10:20 ч. на участника "Чех

- Йосиф Новосад" ООД, с ЕИК: 104616827; с адрес за кореспонденция: град Велико Търново 
5000, ул. „Никола Габровски“, № 41, ет. 5, офис 1, телефон: 0889 444 858; ЕшаП:
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cheh.trade@gmail.com, лице за контакти - Пламен Пенчев - управител, за позиция № 2: Месо 
и местни произведения- с резултат -  100;

- Обособена позиция № 3: Млечни произведения“:
1 — во място за: оферта с вход. № 5300-1035-5/29.03.2019 г. от 10:41 часа на „Лактима“ 

ЕАД, с ЕИК: 104052885, адрес за кореспонденция: гр. София 1680, ул. „Ралевица“ № 98, ет. 
1 над партер, тел: 02/980 22 99, e-mail: office@;actima.net, лице за контакти: Георги Георгиев, 
за позиция № 3: Млечни произведения- с резултат -  100.

Комисията получи резултата при стриктно спазване на условията за оценка, съгласно 
предварително обявените такива на обществената поръчка.

Резултатите от всички действия от работата на комисията се отразяват в доклад на 
основание чл. 103, ал.З от ЗОП, във връзка с чл. 60, ал.1 от ППЗОП.

Комисията приключи работа в 10:30 часа.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.......... У.'.:.:.............................
Пенка Игнатова - Директор на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ в Община 
Велико Търнфо

И ЧЛЕНОВЕ:

3. Павлинка Калбанова X Главен счетоводител в Дирекция „Образование, младежки дейности и 
спорт” в Община Велико Тър^рво;

1. Надя Пет^оАа - Директор ^а.дирекцияДЗбществени поръчки“ в Община Велико Търново;

4. Юлия Ангелова -  Главен екс] 
Община Велико Търново,

в Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” в

1. Представител на "Чех - Иосиф Новосад" ООД:

2. Представител на ЛАКТИМА“ ЕАД, гр. София:.........
 ......................
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