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ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ 

 
 

   УЧАСТНИК № 4- „Крид”ООД, гр.Монтана 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА 

ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

МОТИВИ НА ОЦЕНИТЕЛИТЕ 

Степен на съответствие 

Изчерпателна методология относно 

изпълнението, която е ясно изразена и 

аргументирана. Описани са 

организационните възможности на 

участника и методите на работа, 

гарантиращи:  бързина и  качество на  

изпълнението, посочени са комплекс 

от действия, с които  участникът  се 

ангажира  за постигане на бързина и 

качество 

 

Участникът е описал подробно организационните 

си възможности за изпълнение на доставките. 

Подробно са описани транспортните средства за 

изпълнение на поръчката, складовата база и 

асортимента от предлагани продукти. Описан е 

опитът на фирмата при изпълнение на подобни 

поръчки. 

Представените организационни възможности и 

методология за изпълнение на поръчката 

гарантират бързина и качество за изпълнение на 

доставките. 

Комисията счита, че участникът е представил 

изчерпателно методологията на изпълнението, 

което ще позволи бързина и качество при 

изпълнение на доставките и отговаря на този 

показател, обект на оценка. 

Мерки за осигуряване на максимална 

сигурност и здравословни и безопасни 

условия на труд, както на собствения 

персонал, така и за служителите в 

обектите 

 

В предложението на участника липса информация 

за мерките,  свързани със здравословните и 

безопасни условия на труд. Не са посочени 

основни дейности  по създаване и поддържане на 

безопасни условия на труд, осигуряване на 

безопасност при ползване на сгради, машини и 

оборудване.  

Комисията счита, че липсва описание на 

внедрените от участника и прилаганата от него 

политика по отношение на осигуряване на  мерки 

по безопасни и здравословни условия на труд и 

представеното предложение от участника не 
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отговаря на този показател, обект на оценка. 

Информация за осъществяване на 

доставките на хранителните 

продукти - средства, персонал и т.н 

В направеното предложение участникът подробно 

е разработил график за доставките с посочени 

разстояния в километри и времето за 

осъществяване на доставките в т.ч. времето за 

разтоварване и потегляне. Подробно са описани 

етапите при обработване на поръчките и 

доставките. Посочен е поименно списък на 

ръководните и технически лица, участващи в 

етапите на обработване и изпълнение на 

поръчките, като е посочена е каква е ролята на 

всеки служител при всеки един от етапите на 

изпълнение на поръчката. 

Комисията счита, че представената в 

предложението информация за начина на 

осъществяване на доставките е подробно и 

детайлно описана и предложението отговаря на 

този показател, обект на оценка. 

Мерки  за предотвратяване и мерки за 

преодоляване  на последиците при 

извънредни ситуации и непредвидени 

обстоятелства.  

Като извънредни ситуации и 

непредвидени обстоятелства следва да 

се приемат рискове като: 

* Забавяне на доставката, поради 

техническа повреда или други; 

*Доставка на недостатъчни 

количества продукти; 

*Доставка на хранителни продукти, 

негодни за употреба; 

*Отсъствие на лицата, отговорни за 

товарене, транспортиране и 

разтоварване на хранителните 

продукти и почистващите препарати; 

*Техническа неизправност на 

транспортното средство, използвано 

за доставка на хранителните 

продукти; 

Участникът е описал общо  рисковете и 

непредвидените обстоятелства, които биха могли 

да възникнат при изпълнение на поръчката. Не са 

идентифицирани рискове и непредвидени 

обстоятелства, съгласно изискванията на 

Възложителя в документацията за участие , а 

именно - Забавяне на доставката, поради 

техническа повреда или други; Доставка на 

недостатъчни количества продукти; Доставка на 

хранителни продукти, негодни за употреба; 

Отсъствие на лицата, отговорни за товарене, 

транспортиране и разтоварване на хранителните 

продукти и почистващите препарати; Техническа 

неизправност на транспортното средство, 

използвано за доставка на хранителните 

В представеното предложение липсва детайлно 

описание на мерките, които ще бъдат предприети 

при настъпване на тези обстоятелства. 

Комисията счита, че представената в 

предложението информация за мерките  за 

предотвратяване и мерки за преодоляване  на 

последиците при извънредни ситуации е 



 

 3 

неизчерпателна. 

 

На основание горепосочените мотиви и съгласно утвърдената Методика за оценка на офертите, 

комисията оценява участника с 50 т., ако установи неизчерпателност и/или липса на два от 

елементите на обекта на оценка. Въз основа на това комисията оценява направеното от Участник 

№ 4 – Крид” ООД, гр.Монтана по Обособена позиция № 3 – Пресни плодове и зеленчуци по 

показателя Т – Техническо предложение с 50 (петдесет) точки.  

 

 

Комисия:  

 

Председател ………(П)……………………..  

                        (Р.Длъгнекова) 

 

 

Членове: 1. ………(П)……………                           2. ………(П)……………   

                     (М.Маринова)                                                    (Ан. Кирилова) 

 

 

               3. ………(П)…………                                4. ………(П)………………   

                    (А.Георгиева)                                                       (М.Иванова) 

 

(Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание чл. 42, ал. 5 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 2 и чл. 23 от Закона за защита на личните данни 

(ЗЗЛД) 

 

 


