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ПРОТОКОЛ № 3 
 

от заседанието на комисията, назначена със Заповед № 15/10.01.2018 г. на Кмета 

на община Гурково със задача да разгледа и оцени получените оферти за участие в 

обществена поръчка чрез публично състезание по реда на ЗОП с предмет: 

„Приготвяне, пакетиране и доставка на топъл обяд - кетъринг“ по Проект 

BG05FMOP001-3.002-0083-С02  ”Осигуряване на топъл обяд в община Гурково”  

по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от 

фонда за европейско подпомагане на най – нуждаещите се лица” изготвен на 

основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП. 

 

Днес, 25.01.2018 г. /четвъртък/, на основание Раздел VIII- Действия на 

комисията при разглеждане на оферти и заявления за участие, издадени на хартиен 

носител от ППЗОП, комисията, назначена със Заповед № 15/10.01.2018 г. и Заповед № 

24 /25.01.2018 г. на Кмета на община Гурково, в състав: 

 

Председател: адв. Румен Желев Манчев- юрист, магистър; 

 

Членове: 

1) Mария Георгиева Илиева- Ръководител на проект BG05FMOP001-3.002-0083-

С02  ”Осигуряване на топъл обяд в община Гурково”, магистър; 

2) Радка Стефанова Петкова- счетоводител на проект BG05FMOP001-3.002-

0083-С02  ”Осигуряване на топъл обяд в община Гурково”, бакалавър- икономист; 

3) Доника Димчева Куртева- старши специалист „Обществени поръчки и 

инвестиционни дейности”, строителен техник; 

4) Петя Илиева Чолакова- старши счетоводител, касиер, бакалавър- икономист; 

 

Поради отсъствието на адв. Илияна Тодорова Гочева- юрист, магистър, 

председател на комисията съгласно Заповед № 15/10.01.2018 г. на Кмета на община 

Гурково, същата бе заместена в работата на комисията от адв. Румен Желев Манчев, 

определен за председател на комисията съгласно Заповед №24/25.01.2018 г. на Кмета 

на община Гурково. 

Румен Манчев се запозна със съдържанието на протокола с предадените оферти, 

както и с протоколите от предходните заседания на комисията, след което подписа 

декларация по чл. 103, ал.2 от ЗОП. 

 

Комисията се събра в 14:00 часа в административната сграда на община 

Гурково, гр. Гурково, бул. „Княз Александър Батенберг” №3, етаж 2, стая 6, за да 

продължи своята работа по разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени за 

участие в обществена поръчка чрез публично състезание по реда на ЗОП с предмет: 

„Приготвяне, пакетиране и доставка на топъл обяд - кетъринг“ по Проект 

BG05FMOP001-3.002-0083-С02  ”Осигуряване на топъл обяд в община Гурково”  

по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от 

фонда за европейско подпомагане на най – нуждаещите се лица”. 

На публичното заседание на комисията присъства Стоян Иванов Влаев- 

управител на участникът „СИВОН” ЕООД, което е отразено в Списъка на 

присъстващите лица при отваряне на ценовите предложения, неразделна част от 

настоящия протокол. 
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I. ЕТАП. Обявяване на резултатите от оценяването на офертите по  

показател „Техническо предложение” на допуснатите участници. 

Обявиха се резултатите от оценяването на офертите по показател „Техническо  

предложение” на допуснатите участници, подробно описани в Протокол №2 от 

22.01.2018 г., а именно: 

№ Участник Оценка по 
показател Т1- 

Предлагане на 

десерт в 

седмичното 
меню на 

потребителите 

на социалната 
услуга 

Оценка по 
показател Т2- 

Предложено 
разнообразно 

седмично меню 

за 

потребителите 

на социалната 

услуга 

Обща оценка на 
техническото 

предложение 

1. „Кей Енд Ви” ООД 20 30 50 

2 „Сивон” ЕООД 20 30 50 

 

II. ЕТАП. Отваряне на пликове с надпис „Предлагани ценови  

параметри” на офертите на допуснатите участници. 

 Комисията пристъпи към отварянето на ценовите предложения на допуснатите 

участници по реда на тяхното постъпване и оповести: 

 

 Участник № 2- „КЕЙ ЕНД ВИ” ООД е представил Ценово предложение-  

Образец №5, с предложена единична цена за едно лице от целевата група за един ден 

1.95 лева (един лев и деветдесет и пет стотинки) лева без ДДС и 2,34 лева (два лева и 

тридесет и четири стотинки) лева с ДДС. 

 

  Участник № 3- „СИВОН” ЕООД е представил Ценово предложение- Образец  

№5, с предложена единична цена за едно лице от целевата група за един ден 2,05 лева 

(два лева и пет стотинки) лева без ДДС и 2,46 лева (два лева и четиридесет и шест 

стотинки) лева с ДДС. 

 

С тези действия приключи публичната част от заседанието на комисията. 

 

Комисията продължи своята работа на 29.01.2018 г. от 11:00 часа на закрито 

заседание в непроменен състав, като пристъпи към: 

III. ЕТАП. Оценка по финансов показател- „Предложена цена за изпълнение” – 

Ф на офертите на допуснатите участници. 

 Направена беше проверка на представените ценови предложения за  

допуснати аритметични грешки при образуване на предложена цена, като такива не 

бяха установени. Предложените цени не надвишават определената прогнозна 

стойност от Възложителя, обявена в Документацията за участие. 

 

I. На основание разпоредбите на чл. 70, ал.2, т.3 от ЗОП и въз основа на 

„Икономически най-изгодна оферта” по критерий „оптимално съотношение 

качество/цена”, комисията пристъпи към оценяване на показателя „Предложена цена за 

изпълнение” – Ф на офертите на допуснатите участници, съгласно одобрената от 

Възложителя методика, където: 

Показателя „ Предложена цена за изпълнение” е с максимален брой точки 50 т. 

 

Определя се по следната формула: 

Ф= (Цmin/Цn) х 50 
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Където: 

Цmin- представлява най-ниска предложена цена на услугата от всички допуснати до 

оценка оферти; 

Цn- цена предложена в оценявана оферта; 

 

 

 Участник № 2- „КЕЙ ЕНД ВИ” ООД 

 

Ф=(1,95/1,95)х50 

 

Показател „Предложена цена за изпълнение” (Ф)= 50 т. 

 

 

 Участник № 3- „СИВОН” ЕООД 

 

Ф=(1,95/2,05)х50 

 

Показател „Предложена цена за изпълнение” (Ф)= 47,56.т. 

 

IV. EТАП. Изчисляване на крайна оценка на офертите на допуснатите  

участници. 

След направените аритметични изчисления по Показател „Предложена цена за 

изпълнение”, беше изчислена крайната Комплексна оценка КО= Т1+Т2+Ф за всеки 

от участниците, както следва: 

 

 Участник № 2- „КЕЙ ЕНД ВИ” ООД 

Комплексна оценка (КО)=Т1+Т2+Ф=20+30+50= 100 т. 

 

 

 Участник № 3- „СИВОН” ЕООД 

Комплексна оценка (КО)=Т1+Т2+Ф=20+30+47,56= 97,56 т. 

 

Във връзка с гореизложеното Комисията 

 

РЕШИ: 

 

Класира учатниците както следва: 

 

 1-во място: Участник № 2- „КЕЙ ЕНД ВИ” ООД 

 2-ро място: Участник № 3- „СИВОН” ЕООД 

 3-то място:----------------------------------------------- 

 

 Предлага на Кмета на Община Гурково като Възложителя да сключи  

договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Приготвяне, пакетиране и 

доставка на топъл обяд - кетъринг“ по Проект BG05FMOP001-3.002-0083-С02  

”Осигуряване на топъл обяд в община Гурково”  по Оперативна програма за 

храни и/или основно материално подпомагане от фонда за европейско 

подпомагане на най – нуждаещите се лица” с класираният на първо място „КЕЙ 

ЕНД ВИ” ООД. 
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Работата на комисията приключи на 29.01.2018 г. в 12:00 часа. 

Настоящият Протокол №3, заедно с Протокол № 1/10.01.2018 г. и Протокол 

№2/22.01.2018 г., представляват цялостният и окончателен протокол на комисията за 

разглеждане, оценка и класиране на участниците, подали оферти за участие в 

процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: : 

„Приготвяне, пакетиране и доставка на топъл обяд - кетъринг“ по Проект 

BG05FMOP001-3.002-0083-С02  ”Осигуряване на топъл обяд в община Гурково”  

по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от 

фонда за европейско подпомагане на най – нуждаещите се лица”, открита с 

Решение № 567 от 15.12.2017 г. на Кмета на община Гурково, публикувано под 

уникален номер № 00694-2017-0005 в РОП и се предава на възложителят за 

утвърждаване по реда на чл. 106 от ЗОП. 

Протоколът е съставен на основание чл. 181, ал.4 от ЗОП. 

Приложения: Цялата документация по обществената поръчка, заедно с 

подадените оферти от участниците. 

 

 

Председател: 

адв. Румен Желев Манчев - (П) заличена информация на осн. чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД. 

 

Членове: 

1. Мария Георгиева Илиев -(П) заличена информация на осн. чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД. 

 

2. Радка Стефанова Петкова -(П) заличена информация на осн. чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД. 

 

3. Доника Димчева Куртева -(П) заличена информация на осн. чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД. 

 

4. Петя Илиева Чолакова- (П) заличена информация на осн. чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД. 

 

 

Настоящият Протокол №3, заедно с Протокол № 1/10.01.2018 г. и Протокол 

№2/22.01.2018 г., представляват цялостният и окончателен протокол на комисията за 

разглеждане, оценка и класиране на участниците, подали оферти за участие в 

процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: : 

„Приготвяне, пакетиране и доставка на топъл обяд - кетъринг“ по Проект 

BG05FMOP001-3.002-0083-С02  ”Осигуряване на топъл обяд в община Гурково”  

по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от 

фонда за европейско подпомагане на най – нуждаещите се лица”, открита с 

Решение № 567 от 15.12.2017 г. на Кмета на община Гурково, публикувано под 

уникален номер № 00694-2017-0005 в РОП, заедно с цялата документация по 

обществената поръчка и подадените оферти от участниците, е приет и утвърден от 

Възложителя, за издаване на решение по чл. 181, ал.6 от ЗОП на 30.01.2018 г. 

 

 

ИВАН ИВАНОВ, П.П. заличена информация на осн. чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД. 

КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО 
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