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Р Е Ш Е Н И Е 

№ РД- 05- 293 /30.08.2016 г. 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 108, ал. 1 и чл. 109, ал. 2 
във връзка с чл. 181, ал. 6 и ал. 8 от Закона за обществените поръчки и като взех 
предвид Протокол №1 от 03.08.2016г., Протокол №2 от 23.08.2016г., Протокол №3 от 
29.08.2016 г. и утвърдения от мен Доклад от 29.08.2016г., отразяващи работата на 
Комисията, назначена със Заповед № РД-05-257/26.07.2016г. за разглеждане, оценка и 
класиране на оферти в процедура публично състезание за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: 

„Доставка на хранителни продукти, плодове и зеленчуци и хляб за нуждите 
на детските заведения, училищните столове и на специализираните институции и 
социалните услуги в общността на територията на Община Костинброд за 2016 
година" с две обособени позиции: 
обособена позиция № 1: „Доставка на хранителни продукти, плодове, зеленчуци и 
хляб за нуждите на детските заведения и училищните столове на територията на 
община Костинброд", 
обособена позиция № 2:, „Доставка на хранителни продукти, плодове, зеленчуци 
хляб за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в 
общността на територията на община Костинброд", публикувана в Регистъра на 
обществените поръчки на АОП, с ID № 740321/13.07.2016 г. и вх. № в АОП Е-31-00-
037570/13.07.2016 г. във връзка с Решение № РД-05-245/13.07.2016г. за откриване на 
процедурата. 

О Б Я В Я В А М : 

I. Отстранявам от участие в процедурата: 
1. Участникът „ФУУД ДЕЛИВЕРИ ЕКСПРЕС" ЕООД с оферта с вх. № 08-

00-88/1/25.07.2016г., на основание чл. 107, т. 2, б. „б" от ЗОП, във връзка с чл. 56, 
ал. 2 от ППЗОП, със следните мотиви: 

- Комисията излиза със становище, че голямото разстояние от складова база на 
участника с адрес: град Пловдив, ул. Васил Левски №174 и обектите в община 
Костинброд, където следва да се осъществяват доставките е от 166 км. до 173 км. (най-
отдалечения обект) и така предложения срок на доставка в Техническите предложения 
за двете обособени позиции от 2 часа от момента на подаване на заявка, товарене на 
хранителните продукти, превозването им до обектите на Възложителя, тяхното 
разтоварване, оглед и описване е недостатъчно, недействително, необосновано и 
нереално, особено при неблагоприятни атмосферни условия (дъжд, снеговалеж, 
образуване на поледици, мъгли, снегонавявания и др.), както и засилен автомобилен 
трафик, при аварии или пътни инциденти с автомобилите осъществяващи 
доставката, при ремонтни дейности по маршрута, при едновременна заявка от всички 
обекти, които участникът обслужва на територията на цялата страна, включително и от 
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седемте обекта на територията на община Костинброд. Така предложения срок за 
ежедневни доставки не гарантира качествено изпълнение на предмета на обществената 
поръчка, както и би било предпоставка за риск от нарушаване от страна на екипите, 
осъществяващи доставката на хранителните продукти, на Закона за движение по 
пътищата, което би довело и до нарушения на трудовото законодателство, според което 
работодателя е длъжен да осигури нормални, безопасни и здравословни условия на труд. 

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП Ценовите предложения на участника не се 
отварят. 

II. Класирам допуснатият участник, въз основа на „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-
ИЗГОДНА ОФЕРТА" - «НАЙ-НИСКА ЦЕНА», съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП и 
Методика за определяне на комплексна оценка на ценовите предложения на 
допуснатите участници, за всяка обособена позиция поотделно, както следва: 

за обособена позиция 1:„Доставка на хранителни продукти, плодове, 
зеленчуци и хляб за нуждите на детските заведения и училищните столове на 
територията на община Костинброд", 

- Първо място: „КРИСИ 2007" ЕООД - 100 точки 

за обособена позиция 2:„Доставка на хранителни продукти, плодове, 
зеленчуци и хляб за нуждите на специализираните институции и социалните 
услуги в общността на територията на община Костинброд" 

Първо място: „КРИСИ 2007" ЕООД - 100 точки 

О П Р Е Д Е Л Я М : 

1. За изпълнител на обществена поръчка с горепосочения предмет и за двете 
обособени позиции на фирма „КРИСИ 2007" ЕООД с подадена оферта с вх. № 
08-00-1349/2/14.01.2014г., класирана на първо място и за двете обособени 
позиции, при условията на приетата оферта, протоколите на комисията и 
утвърдения . 

Настоящото решение, съгласно чл. 181, ал. 6 и ал. 8 от ЗОП да се изпрати в 
10 - дневен срок до всички участници в процедурата, както и да се качи в Профила 
на купувача, във един и същи ден. 

На основание чл. 42, ал. 2, т. 4 от ЗОП, Протоколи №1, №2 и №3, утвърдения 
от мен Доклад на комисията да се публикуват в Профила на купувача при 
условията на чл. 24, ал. 1, т. 5 от ППЗОП. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: п п.. 
ТРАЙКО МЛАДЕНОВ: 
Кмет на община Костинброд 
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