
П Р О Т О К О Л 
 

От дейността на комисията назначена с Заповед № 492/18.12.2015г. на Кмет на 
община Годеч за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : 
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ „Юрий Гагарин” – гр. Годеч и 
„Домашен социален патронаж” към община Годеч, 
 
 

Днес 18.12.2015г. в изпълнение на Заповед № 492 / 18.12.2015г. на Кмет на община 
Годеч, Комисията за избор на изпълнител на обществена поръчка обявена чрез публична 
покана, в състав: 
Председател : Анелия  Арахангелова  Илкова – Асенова – юрист; 

Членове:  
1.Снежанка Василева Александрова – старши счетоводител в ОА-Годеч; 
2. Христина Иванова Никифорова- мед. сестра в ОДЗ „Юрий Гагарин” град Годеч; 
3. инж.Ангел Радков Ангелов – директор на д-я „ТУЕП”; 
4. Ани Йорданова Аспарухова- ст. експерт „просвета , култура и вероизповедание” ; 
                 

Резервни членове на комисията:  
1. Лъчезар Ангелов Панайотов – гл.счетоводител;  
2. Зорка Александрова Станоева- директор на ОДЗ „Юрий Гагарин” град Годеч;   
се събра и  започна работа на 18.12.2015г., в 11:00 часа, в сградата на общинска 
администрация гр.Годеч, ет.2 – заседателна зала в пълен състав. 
             Председателят на Комисията обяви заповедта на Възложителя за назначаване на 
Комисия за провеждане на процедурата и съобщи пред членовете на Комисията, че в 
обявения срок – 16:30 на 17.12.2015г., съгласно входящия регистър на подалите оферти за 
участие, е подадена 1/една/ оферта за участие в настоящата процедура  от следния участник: 

1. „КРИСИ 2007” ЕООД , с адрес Република България , област Софийска, община 
Костинброд, с. Петърч-2234, ул.”Шопска комуна” № 62, тел.0888346401, факс 02/9842149 с 
вх.№69.00-265/17.12.2015г. – 16,21ч.. 

След запознаване със списъка и обявяване на участника в настоящата процедура, 
Председателят и членовете на Комисията подписаха декларации по чл. 35, ал.3 от ЗОП за 
отсъствието на обстоятелствата по чл.35, ал.1 и ал.2 от ЗОП. 
   Комисията пристъпи към отваряне на офертата  в отсъствие на представител на 
участникът. 

Председателя на комисията обяви на членовете ценовите  предложения по 
обособените позиции в процедурата.  

Ценовите предложения по обособените  позиции както и  техническите предложения 
съгласно образците в документацията за участие бяха подписани от членове на назначената 
комисия. 

Комисията продължи работата си с проверка на комплектоваността и редовността на 
представените документи и провери съответствието им с приложените списъци на 
документите описани и съдържащи се в офертата : 

Участникът в процедурата „КРИСИ 2007” ЕООД е представил оферта  с изискуемите 
документи посочени от Възложителя в документацията за участие, а именно: 



1.Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника 
(оригинал, по Образец № 1); 
2.Представяне на участника /образец № 2/; 
3.Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП /образец №2.1/; 
4.Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.55, ал.7 от ЗОП, както и за липса 
на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП (оригинал, по Образец №3); 
5.Декларация за приемане на условията в проекта на договор по чл.56, ал.1, т. 12 от ЗОП (по 
Образец №4); 
6.Списък по чл.51, ал.1, т. 1 от ЗОП /по образец №5 от документацията/ с Удостоверения за 
добро изпълнение 
7. Декларация за техническото оборудване ( по Образец №6). 
8. Удостоверение/я за регистрация на транспортно средство за превоз на хранителни 
продукти, включително от животински или неживотински произход (заверено копие с гриф 
„вярно с оригинала" от участника) /6 броя удостоверения, 6 броя талони и 4 броя договора за 
наем/ 
9. Удостоверение/я за регистрация на обект за търговия с храни, обхващащо всички групи 
храни от съответната обособена позиция, за които се участва (заверено копие с гриф „вярно с 
оригинала" от участника) /2 броя удостоверения и 2 броя договори за наем/. 
10. Декларация по образец №7 от документацията за разработена и внедрена система НАССР 
за безопасност на храните в съответствие с чл.70 от Наредба № 5 за хигиената на храните . 
11. Валиден Сертификат за управление на качеството по ISО 9001:2008 и Сертификат ISО 
22000:2005 и акредитацията на сертифициращата организация. 
12. Техническо предложение /образец № 10/ за изпълнение на поръчката по обособена 
позиция № 1, 2, 3, 4, 5 и 6; 
13. Техническо предложение /образец № 10/ за изпълнение на поръчката по обособена 
позиция № 7, 8, 9, 10, 11 и 12; 
14. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП / образец № 11/; 
15. Ценово предложение /образец № 12/ за изпълнение на поръчката по обособена позиция 
№ 1 „Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на ОДЗ „Юрий Гагарин" — гр. Годеч 
" поставено в отделен плик , с надпис: „Предлагана цена за обособена позиция № 1 
„Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на 
млечни продукти за нуждите на ОДЗ „Юрий Гагарин" — гр. Годеч " 
16. Ценово предложение /образец № 12/ за изпълнение на поръчката по обособена позиция 
№ 2 „Доставка на месо, месни продукти и риба за нуждите на ОДЗ „Юрий Гагарин" — гр. 
Годеч " поставено в отделен плик , с надпис: „Предлагана цена за обособена позиция № 2 
„Доставка на месо, месни продукти и риба за нуждите на ОДЗ „Юрий Гагарин" - гр. Годеч " 
17. Ценово предложение /образец № 12/ за изпълнение на поръчката по обособена позиция 
№ 3 „Доставка на зеленчуци и плодове за нуждите на ОДЗ „Юрий Гагарин" — гр. Годеч " 
поставено в отделен плик , с надпис: „Предлагана цена за обособена позиция № 3 „Доставка 
на зеленчуци и плодове за нуждите на ОДЗ „Юрий Гагарин" — гр. Годеч " 
18. Ценово предложение /образец № 12/ за изпълнение на поръчката по 
обособена позиция № 4 „Доставка на други хранителни продукти за нуждите 
на ОДЗ „Юрий Гагарин" - гр. Годеч " поставено в отделен плик , с надпис: 
„Предлагана цена за обособена позиция № 4 „Доставка на други хранителни 
продукти за нуждите на ОДЗ „Юрий Гагарин" — гр. Годеч " 



19. Ценово предложение /образец № 12/ за изпълнение на поръчката по обособена позиция 
№ 5 „Доставка на хляб за нуждите на ОДЗ „Юрий Гагарин" - гр. Годеч " поставено в отделен 
плик , с надпис: „Предлагана цена за обособена позиция № 5 „Доставка на хляб за нуждите 
на ОДЗ „Юрий Гагарин" - гр. Годеч "; 
20. Ценово предложение /образец № 12/ за изпълнение на поръчката по 
обособена позиция № 6 „Доставка на хранителни продукти за нуждите на 
ОДЗ „Юрий Гагарин" - гр. Годеч, включени в списъка по чл. 30 от ЗИХУ" 
поставено в отделен плик , с надпис: „Предлагана цена за обособена 
позиция № 6 „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ „Юрий 
Гагарин" - гр. Годеч, включени в списъка по чл. 30 от ЗИХУ; 
21. Ценово предложение /образец № 12/ за изпълнение на поръчката по 
обособена позиция № 7 „Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на 
„Домашен социален патронаж" към община Годеч поставено в отделен 
плик , с надпис: „Предлагана цена за обособена позиция № 7 „Доставка на 
мляко и млечни продукти за нуждите на „Домашен социален патронаж" към 
община Годеч; 
22. Ценово предложение /образец № 12/ за изпълнение на поръчката по 
обособена позиция № 8 „Доставка на месо, месни продукти и риба за 
нуждите на „Домашен социален патронаж" към община Годеч поставено в 
отделен плик , с надпис: „Предлагана цена за обособена позиция № 8 
„Доставка на месо, месни продукти и риба за нуждите на „Домашен социален 
патронаж" към община Годеч 
23.Ценово предложение /образец № 12/ за изпълнение на поръчката по 
обособена позиция № 9 „Доставка на зеленчуци за нуждите на „Домашен 
социален патронаж" към община Годеч поставено в отделен плик , с 
надпис: „Предлагана цена за обособена позиция № 9 „Доставка на зеленчуци 
за нуждите на „Домашен социален патронаж" към община Годеч ; 
24. Ценово предложение /образец № 12/ за изпълнение на поръчката по 
обособена позиция № 10 „Доставка на други хранителни продукти за 
нуждите на „Домашен социален патронаж" към община Годеч поставено в 
отделен плик , с надпис: „Предлагана цена за обособена позиция № 10 
„Доставка на други хранителни продукти за нуждите на „Домашен социален 
патронаж" към община Годеч ; 
25. Ценово предложение /образец № 12/ за изпълнение на поръчката по 
обособена позиция № 11 „Доставка на хляб за нуждите на „Домашен 
социален патронаж" към община Годеч " поставено в отделен плик , с 
надпис: „Предлагана цена за обособена позиция № 11 „Доставка на хляб за 
нуждите на „Домашен социален патронаж" към община Годеч "; 
26. Ценово предложение /образец № 12/ за изпълнение на поръчката по обособена позиция 
№ 12 „Доставка на хранителни продукти за нуждите на „Домашен социален патронаж" към 
община Годеч, включени в списъка по чл. 30 от ЗИХУ " поставено в отделен плик , с 
надпис: „Предлагана цена за обособена позиция № 12 „Доставка на хранителни продукти за 
нуждите на „Домашен социален патронаж" към община Годеч, включени в списъка по чл. 30 
от ЗИХУ "; 



Комисията провери съответствието на представените документи с приложения списък и не 
установи различия – описаните в списъка документи съответстват на представените 
документи в офертата. 

Съгласно чл.16г, ал.5 от ЗОП и посоченото в поканата и документацията за участие в 
процедурата, Обособена позиция № 6 „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ 
„Юрий Гагарин” – гр. Годеч, включени в списъка по чл. 30 от ЗИХУ“ и Обособена позиция 
№ 12 „Доставка на хранителни продукти за нуждите на „Домашен социален патронаж” към 
община Годеч, включени в списъка по чл. 30 от ЗИХУ “ са запазени и предназначени за 
изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, тъй като 
част от предметът на поръчката е включен в списъка по чл.30 от Закона за интеграция на 
хората с увреждания /ЗИХУ/. 

Комисията констатира, че единствения участникът в процедурата,  не е вписан в 
специализирания  публичен регистър, воден от Агенцията за хората с увреждания, поради 
което за запазените обособени позиции №№ 6 и 12 не се прилагат изискванията на ЗОП 
относно попълването на декларации по образци на документацията. 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участникът   
за изпълнение на поръчката, като констатира , че същите са изготвени  в съответствие с 
образците  и с предварително обявените от възложителя условия в публичната покана. 
 

Участникът  представя  техническо предложение за изпълнение на поръчката за 
обособени позиции №№1,2,3,4,5 и 6 в което комисията установи следното: 
*Участникът Приема да изпълняваме доставки на артикулите по обособена/и позиция/и 
№№1-6 по предварителна заявка за срок от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г., считано от 
01.01.2016 г.. 
*Доставките на хранителните продукти ще се извършват до франко склада (находящ се в гр. 
Годеч, ул. „Асен Златаров № 1”) на детското заведение, съгласно предварителни заявки. 
Доставките ще се извършват при спазване на режима за достъп до сградата, като честотата на 
доставките ще бъдат  уточнени с предварителната заявка. 
*Участникът Предлага срок за изпълнение на извънредни заявки  4 (четири) часа, считано от 
момента на получаването им.       
*Предлага срок за разсрочено плащане  15 /петнадесет/ календарни дни, считано от датата на 
издаване на фактура.     
*Офертата на участникът е  валидна за срок от 60 / шестдесет / календарни дни от датата, 
посочена за дата на получаване на офертата. 
Дружеството е представило и техническо предложение за изпълнение на поръчката за 
обособени позиции №№7,8,9,10,11 и 12 , в което се установи: 
*Доставките на хранителните продукти ще се извършват до франко склада (находящ се в гр. 
Годеч, ул. „Игнат Емануилов № 1”), съгласно предварителни заявки. Доставките ще се 
извършват при спазване на режима за достъп до сградата, като честотата на доставките ще се  
уточняват с предварителната заявка. 
*Участникът Предлага срок за изпълнение на извънредни заявки  4 (четири) часа, считано от 
момента на получаването им.       
*Предлага срок за разсрочено плащане  15 /петнадесет/ календарни дни, считано от датата на 
издаване на фактура.     



*Офертата на участникът е  валидна за срок от 60 /шестдесет/ дни от датата, посочена за дата 
на получаване на офертата. 
 

Комисията установи, че към подадените технически предложения е приложена 
декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, относно цялата информация в 
техническите  предложения на участника.  
Комисията реши да приеме подадената декларация от участника. 
 
 

Комисията пристъпи към отваряне на пликовете  и продължи работата си  с  
разглеждане на ценовите предложения на участникът в процедурата с приложените 
остойностените количествени сметки за обособени позиции, както следва: 
1. Обособена позиция № 1 „Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на ОДЗ „Юрий 
Гагарин” – гр. Годеч – .… декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП…… лв.с вкл. ДДС“ 
2. Обособена позиция № 2 „Доставка на месо, месни продукти  и риба за нуждите на ОДЗ 
„Юрий Гагарин” – гр. Годеч “ – .… декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП…лв.с вкл. ДДС“. 
3. Обособена позиция № 3 „Доставка на зеленчуци и плодове  за нуждите на ОДЗ „Юрий 
Гагарин” – гр. Годеч “ – .… декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП…лв. с вкл. ДДС“. 
4. Обособена позиция № 4 „Доставка на други хранителни продукти  за нуждите на ОДЗ 
„Юрий Гагарин” – гр. Годеч “ – .… декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП…лв. с вкл. ДДС“ . 
5. Обособена позиция № 5 „Доставка на хляб за нуждите на ОДЗ „Юрий Гагарин”– гр. Годеч 
“ – .… декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП…лв. с вкл. ДДС“ 
6. Обособена позиция № 6 „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ „Юрий 
Гагарин” – гр. Годеч, включени в списъка по чл.30 от ЗИХУ“  - .… декларация по чл.33, ал.4 
от ЗОП…лв. с вкл. ДДС“; 
7. Обособена позиция № 7 „Доставка на  мляко и млечни продукти за нуждите на „Домашен 
социален патронаж” към община Годеч – .… декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП…лв. с вкл. 
ДДС“ ; 
8. Обособена позиция № 8 „Доставка на месо, месни продукти  и риба за нуждите на 
„Домашен социален патронаж” към община Годеч – .… декларация по чл.33, ал.4 от 
ЗОП…лв. с вкл.ДДС;  
9. Обособена позиция № 9 „Доставка на зеленчуци за нуждите на „Домашен социален 
патронаж” към община Годеч – .… декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП…лв. с вкл. ДДС“; 
10. Обособена позиция №10 „Доставка на други хранителни продукти за нуждите на 
„Домашен социален патронаж” към община Годеч – .… декларация по чл.33, ал.4 от 
ЗОП…лв. с вкл. ДДС“; 
11. Обособена позиция №11 „Доставка на хляб за нуждите на „Домашен социален патронаж” 
към община Годеч “ – .… декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП…лв. с вкл. ДДС“ 
12. Обособена позиция № 12 „Доставка на хранителни продукти за нуждите на „Домашен 
социален патронаж” към община Годеч, включени в списъка по чл.30 от ЗИХУ “ - .… 
декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП…лв. с вкл. ДДС“; 
 
 



Комисията премина към класиране на участника  в процедурата , като оценката на 
офертата се извършва по  критерий за оценка на офертите –  най-ниска цена, съгласно 
публичната покана и документацията за участие. 

Комисията  реши класирането да е следното: 
Първо място за обособени позиции 1,2,3,4,5,6,7, 8, 9, 10, 11 и 12 :  
„КРИСИ 2007” ЕООД  с предложени цени за изпълнение на доставката по обособени 
позиции както следва :  
1. Обособена позиция № 1 „Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на ОДЗ „Юрий 
Гагарин” – гр. Годеч – .… декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП…… лв.с вкл. ДДС“ 
2. Обособена позиция № 2 „Доставка на месо, месни продукти  и риба за нуждите на ОДЗ 
„Юрий Гагарин” – гр. Годеч “ – .… декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП…лв.с вкл. ДДС“. 
3. Обособена позиция № 3 „Доставка на зеленчуци и плодове  за нуждите на ОДЗ „Юрий 
Гагарин” – гр. Годеч “ – .… декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП…лв. с вкл. ДДС“. 
4. Обособена позиция № 4 „Доставка на други хранителни продукти  за нуждите на ОДЗ 
„Юрий Гагарин” – гр. Годеч “ – .… декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП…лв. с вкл. ДДС“ . 
5. Обособена позиция № 5 „Доставка на хляб за нуждите на ОДЗ „Юрий Гагарин”– гр. Годеч 
“ – .… декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП…лв. с вкл. ДДС“ 
6. Обособена позиция № 6 „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ „Юрий 
Гагарин” – гр. Годеч, включени в списъка по чл.30 от ЗИХУ“  - .… декларация по чл.33, ал.4 
от ЗОП…лв. с вкл. ДДС“; 
7. Обособена позиция № 7 „Доставка на  мляко и млечни продукти за нуждите на „Домашен 
социален патронаж” към община Годеч – .… декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП…лв. с вкл. 
ДДС“ ; 
8. Обособена позиция № 8 „Доставка на месо, месни продукти  и риба за нуждите на 
„Домашен социален патронаж” към община Годеч – .… декларация по чл.33, ал.4 от 
ЗОП…лв. с вкл.ДДС;  
9. Обособена позиция № 9 „Доставка на зеленчуци за нуждите на „Домашен социален 
патронаж” към община Годеч – .… декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП…лв. с вкл. ДДС“; 
10. Обособена позиция №10 „Доставка на други хранителни продукти за нуждите на 
„Домашен социален патронаж” към община Годеч – .… декларация по чл.33, ал.4 от 
ЗОП…лв. с вкл. ДДС“; 
11. Обособена позиция №11 „Доставка на хляб за нуждите на „Домашен социален патронаж” 
към община Годеч “ – .… декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП…лв. с вкл. ДДС“ 
12. Обособена позиция № 12 „Доставка на хранителни продукти за нуждите на „Домашен 
социален патронаж” към община Годеч, включени в списъка по чл.30 от ЗИХУ “ - .… 
декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП…лв. с вкл. ДДС“; 
 
  Настоящия протокол  изготвен в 1 /един / екземпляр и съставен на 23.12.2015г.,  както и 
цялата документация по процедурата се предава на Възложителя за утвърждаване , съгласно 
чл.101, ал.4 от ЗОП. 
За верността на гореизложеното Комисията се подписва  в състав както следва: 
 
  
Председател : ………/ П /…………………… 
Анелия Арахангелова Илкова - Асенова 



 
Членове:  
 
1…………/ П /…………………….. 
Снежанка Василева Александрова  
 
2…………/ П /…………………….. 
 Христина Иванова Никифорова 
   
3…………/ П /…………………….. 
инж.Ангел Радков Ангелов  
 
4. …………/ П /……………………. 
Ани Йорданова Аспарухова 
 
 
Възложител: ………/П/…………………. 
/ Радослав Василев Асенов -  Кмет на община Годеч/ 
 
………23.12.2015г. …………… 
(дата на получаване на протокола) 
 
 
 
 
УТВЪРДИЛ: ………/П/………………… 
/ Радослав Василев Асенов -  Кмет на община Годеч/ 
 
 
…… 28.12.2015г. ……………………………. 
(дата на утвърждаване) 
 


