
ПРОТОКОЛ № 4

Днес, 12.04.2019 г. в 10:00 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- 
559/03.04.2019 г., на Кмета на Община Велико Търново, изменена със заповед № РД 22- 
622/12.04.2019 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 с предмет: „Доставка на хранителни продукти за 
обектите към „Център за социални услуги” при Община Велико Търново, по обособени 
позиции:

Обособена позиция № 1: Хляб и хлебни изделия 
Обособена позиция № 2: Месо и месни произведения;
Обособена позиция № 3: Млечни произведения 

публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново ЬИр8://\у\у\у.уеИко- 
tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/660. с уникален номер на процедурата 00073-2019-0014 в 
регистъра на АОП и публикувано решение на дата 26.03.2019 г. с ГО 903536 в Регистъра на 
обществените поръчки на АОП

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Димитрова - Директор на Дирекция „Социални дейности и 
здравеопазване“ в Община Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Надя Петрова - Директор на дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико Търново;
2. Трета Маринова - Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико Търново;
3. Илка Тодорова-Славчева - Главен счетоводител ЦСУ в Община Велико Търново;
4. Генади Тотев -  икономист, финанси в ЦСУ в Община Велико Търново;
5. Нина Русева - Управител на ДПЛУИ - с. Церова кория;
6. д-р Диляна Вачкова -  Главен експерт в Дирекция „Социални дейности и здравеопазване” 
Община Велико Търново,

На дата 09.04.2019 г. е публикувано съобщение № 91-00-117/09.04.2019 г. на профила на купувача 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/660 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:
- Владимир Гаджев - търговски директор на „Лактима“ ЕАД - с пълномощно
- Георги Димитров - упълномощен представител на „МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" 
ЕООД
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 с 
нови (ПСР) е теглови коефициент КО -  50 %.

https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/660


• Участник - „ЛАКТИМА“ ЕАД, участващ за обособена позиция № 3, е 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.

В 10:15 часа комисията покани другият участник - „МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ 
БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. София, участваш за обособена позиция № 2.

• Участник - „МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. София е
предложил срок за заменяне на несъответстващите продукти с нови: 60 (шестдесет) минути.

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

Съгласно определената от Възложителя формула оценката на участника „МЕТРО КЕШ 
ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. София 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 „МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. София, се получава:
ПСР = 60/60 X 100 = 100 
Резултат -  50.

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

В 10:30 часа комисията покани за преговори участника - „ЛАКТИМА“ ЕАД, гр. София, 
участваш за обособена позиция № 3.

I. Относно ценовото предложение от оферта с вх. № 5300 - 1039 - 6/ 02.04.2019 г. от 10:57 
часа на „ЛАКТИМА“ ЕАД, гр. София 1680, ул. „Ралевица“ № 98, ет. 1 над партер, тел: 
02/980 22 99, e-mail: officefc lactima.net, лице за контакт: Георги Георгиев, за позиция № 3: 
Млечни произведения, съдържа следното:

-Ценово предложение по чл. 39, ал.З, т.2 от ППЗОП — Образец №4— стр. 75-79 -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:



498 486,33 лв. без ДДС (словом: четиристотин деветдесет и осем хиляди четиристотин 
осемдесет и шест лева и тридесет и три стотинки).

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

При проверка на начина на образуване на предложените единични цени в колона 7, комисията 
установи, че в попълнената информация в Таблица 1 -  Образец на списък с единичните цени на 
различните хранителни продукти по позиция позиция № 3: Млечни произведения, в колона 5 
с наименование „% отстъпка спрямо цени на САПИ ЕООД за артикула“ се съдържат числа със 
знак плюс и със знак минус. По този начин комисията констатира, че в колона 5, участникът не 
е предложил само процент отстъпка, а и процент надценка, въпреки посоченото в образец №4 
указание по таблицата: „В колона 7 се посочва единична цена без ДДС на всеки артикул в обхвата 
на позицията формирана след умножение на средната цена на едро за продукта по данни на 
САПИ ЕООД умножена по % отстъпка -  предложени от участника“.

Условията в образеца към документацията са предварително обявени условия в обществената 
поръчка, които са задължителни за участниците и не подлежат на промяна, и неспазването на 
същите прави офертата на участника „нередовна“, поради което на основание чл. 107, т.2 б. „а“ 
от ЗОП предлага участника за отстраняване. В този смисъл, така представената от участника 
оферта се явява „Неподходящ оферта” по смисъла на §2, т.25 от Допълнителните разпоредби на 
Закона за обществените поръчки.

В 10:45 часа комисията покани за преговори участника - "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ 
БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. София, участваш за обособена позиция № 2.

II. Плик „Предлагани ценови параметри“ на участника "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ 
БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. София, с ЕИК: 121644736; с адрес за кореспонденция: гр. София 
1784, бул. „Цариградско шосе“, № 7-11 км, телефон: 02/9762 274, факс: 02/9762 738, e-mail: 
miroslava.yordanova@metro.bg, лице за контакт: Мирослава Йорданова, за позиция № 2: 
Месо и местни произведения, съдържа следното:

-Ценово предложение по чл. 39, ал.З, т.2 от ППЗОП -  Образец № 4- от стр.1 до стр. 4 -  
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:

562 083.24 лв. без ДДС (словом: петстотин шестдесет и две хиляди осемдесет и три лева и 
двадесет и четири стотинки).

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. При проверка на начина на образуване на предложените единични цени в колона 
7, комисията установи, че в попълнената информация в Таблица 1 -  Образец на списък с 
единичните цени на различните хранителни продукти по позиция № 2: Месо и местни 
произведения, в колона 5 с наименование „% отстъпка спрямо цени на САПИ ЕООД за артикула“ 
се съдържат числа за всеки хранителен продукт с посочен % отстъпка, с което от участника е 
спазено условието посочено в образец №4 указание по таблицата: „В колона 7 се посочва 
единична цена без ДДС на всеки артикул в обхвата на позицията формирана след умножение на 
средната цена на едро за продукта по данни на САПИ ЕООД умножена по % отстъпка -  
предложени от участника“. Комисията приема предложените от участника числа в колона 5 като 
съответстващи на условието под Таблица 1, а именно: В случай, че за определен артикул от 
ценовото предложение в графа „отстъпка“ с точност до два знака след десетичната запетая 
в лева, участникът не е посочил % или е посочил числото 0 /нула/, Възложителят приема,

mailto:miroslava.yordanova@metro.bg


че оферираната единична цена за съответния артикул е равна на средната цена на едро на 
САПИ ЕООД -  за регион Велико Търново.“

Комисията приема така предложените от участника цени в едно с предложените отстъпки като 
реалистични, допустими и отговарящи на пазарните условия.

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

Комисията пристъпи към извършване на оценка на Показатели за оценка: (Ц) 
ЦЕНОВИ КРИТЕРИЙ на допуснатите до оценка на участника "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ 
БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. София, с ЕИК: 121644736.

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 участника са, както следва:

- За Обособена позиция № 2: Месо и местни произведения:
Участник - "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. София, с ЕИК: 121644736.
Предложеното от участника общо възнаграждение за позицията е 562 083.24 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: 562 083.24/562 083.24x100=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 „Център за социални услуги” при 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 24-44/04.04.2019 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. № 5300-11659-2/02.04.2019 г. от 09:48 ч. на участника 

"МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. София, с ЕИК: 121644736; с адрес за 
кореспонденция: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“, № 7-11 км, телефон: 02/9762 274, 
факс: 02/9762 738, e-mail: miroslava.yordanovafemetro.bц. лице за контакт: Мирослава Йорданова- 
с резултат -  100;

- Обособена позиция № 3: Млечни произведения“ -  няма допуснат участник до етап класиране.

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 11:00 часа.

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

1. Надя ПеЗДЬвД - Директор на Дирекция „Обществени поръчки” в Община В. Търново;

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Росица Димитрова -  Директор на" Дирекция „Социални дейности и здравеопазване” в Община

2кЦр£Т£ Маринова - Юрисконсулт в Дирекция ОП в Община Велико Търново;

3. И лк/тбдош йа - Славчева - Главен счетоводител ЦСУ в Община Велико Търново;

4.: И Тотев -  икономист, финанси в ЦСУ в Община Велико Търново,

5. Нина прррител на ДПЛУИ - е. Церова кория,

6. Д-р Диляна зва -  Главен експерт в Дирекция СДЗ в Община Велико Търново.

1. Представител на ЛАКТИМА“
• • • • • • • •

2. Представител на "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ 
БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. София У. УгУ.. .W.
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