
П Р О Т О К О Л № 1 
ОТНОСНО: Дейността на комисия назначена със Заповед № РД-05-46/16.03.2015г. на 
Кмета на Община Костинброд за разглеждане, оценка и класиране на оферти за 
възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет: „Приготвяне и 
доставяне на готова храна(обяд) за нуждите на деца от „Дневен център за работа с 
деца от улицата (ДЦРДУ)", предоставящ социални услуги към Община 
Костинброд", публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП, раздел 
„Публични покани" с ID № 9039401/04.03.2015г. 

Днес, 16.03.2015г. комисията, назначена със Заповед № РД-05-46/16.03.2015г. на 
Кмета на Община Костинброд, в състав: 

Председател: Ангел Милчев - юрисконсулт, правоспособен юрист; 

Членове: 

1. Кунка Димитрова - управител на „Социален патронаж"- гр. Костинброд, 
притежаваща професионална компетентност, свързана с предмета на 
обществената поръчка, съгласно длъжностна характеристика; 

2. Ивета Иванова-Димитрова - Секретар на МКБППМН и социални дейности; 

Резервен член: 
1. Теменужка Атанасова - гл. специалист-счетоводител на община Костинброд, 

се събра за откриване на процедурата по реда и условията на чл. 101а от ЗОП в 11.00 
часа в сградата на Община Костинброд на адрес ул. „ Охрид " № 1, етаж 1, стая № 1, 
със задача да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти във връзка с откриване на 
процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет: 
„Приготвяне и доставяне на готова храна (обяд) за нуждите на деца от „Дневен 
център за работа с деца от улицата (ДЦРДУ)", предоставящ социални услуги към 
Община Костинброд". 

Председателят на комисията откри заседанието, констатира неприсъствие на 
представители на фирмите подали оферти в настоящата обществена поръчка, провери 
присъствието на членовете и се убеди, че са налице всички условия за протичане на 
заседанието. 

Всички членове попълниха декларация по чл. 35 от ЗОП за липса на материален 
интерес и други обстоятелства, които биха възпрепятствали участието им в 
провеждането на процедурата, след което председателят запозна състава на комисията 
със Заповед № РД-05-46/16.03.2015г. на Кмета на Община Костинброд. 

От Регистъра на подадените в деловодството на Общинска администрация, гр. 
Костинброд оферти е видно, че до 10.00 часа на 16.03.2015г. година е подадена 1 
/една/ оферта за участие в процедурата за избор на изпълнител за възлагане на 
обществена поръчка, чрез публична покана с горепосочения предмет, както следва: 

1. Оферта с вх. № 08-00-29/1/16.03.2015г. от „КБ ФУУД" ООД с 
ЕИК:202679840, представлявано от Преслав Максимов - като неин 
управител с адрес: гр. Костинброд, п.к.2230, ул. „Охрид" №2, тел.: 0894 
49 94 04, e-mail: offlce@kbfood.bg, подадена в 09.25 часа. 
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Комисията, съгласно чл. 101г, ал. 1 може да продължи своята работа, ако 
единствената подадена оферта отговаря на техническата спецификация, обявена от 
Възложителя. 

Комисията констатира, че офертата на участника, кандидатстващи за 
горепосочената ОП е представена в указания от Възложителя срок и съобразно 
изискванията на чл. 57, ал. 1 и чл. 101в, ал. 2 от ЗОП - представена в запечатан, 
непрозрачен плик с ненарушена цялост. Върху плика участникът е посочил 
необходимата информация - адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес. 

Председателят на комисията обяви, че пристъпя към отваряне на плика 
предоставен от участника, като всеки от членовете на комисията положи подпис 
върху подадения от участника запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик. 

С отварянето на плика комисията разгледа предоставените документи и 
председателят обяви ценовата оферта. На публичното отваряне не присъстваха 
представители на участниците, поради това членовете на комисията подписаха 
ценовата оферта и техническото предложение, след което започна разглеждане и 
оценка на документите за подбор на участника в съответствие с указанията и 
изискванията, зададени в Техническата спецификация, Методиката за оценка и 
проектодоговора, изготвени от Възложителя. 

За Оферта с вх. № 08-00-29/1/16.03.2015г. от „КБ ФУУД" ООД с 
ЕИК:202679840, представлявано от Преслав Максимов - като неин управител с 
адрес: гр. Костинброд, п.к.2230, ул. „Охрид" №2, тел.: 0894 49 94 04, e-mail: 
office@kbfood.bg, комисията констатира наличието на следните документи в 
плика: 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата. 
2. Представяне на участник - (Образец №1)- подписан и подпечатан от 
управителя, представляващ фирмата. 
3. Техническо предложение- (Образец №2)- подписано и подпечатано от 
управителя, представляващ фирмата. 
4. Ценово предложение - (Образец №3)- подписано и подпечатано от 
управителя, представляващ фирмата. 
5. Приложение 1 към Образец №3 - подписано и подпечатано от управителя, 
представляващ фирмата. 
6. Декларация по чл.49, ал.9 от ЗОП (Образец № 4) -подписана и 
подпечатана от управителя, представляващ фирмата. 
7. Декларация за липсата на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от 
ЗОП, както и за липсата на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП 
(Образец № 5) - подписана и подпечатана от управителя, представляващ 
фирмата. 
8. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП (Образец №7) с приложени дневници 
за продажбите - подписан и подпечатан от управителя, представляващ 
фирмата. 
9. Списък-Декларация за техническото оборудване за изпълнение на 
поръчката (Образец №8) - подписана и подпечатана от управителя, 
представляващ фирмата. 
10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП (Образец №9)- подписана и 
подпечатана от управителя, представляващ фирмата. 
11. Проект на договора (Образец №10)- копие. 
12. Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (Образец №11)-
подписана и подпечатана от управителя, представляващ фирмата. 
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13. Удостоверение за регистрация на транспортно средство 
№417/11.03.2014г.-копие. 
14. Индивидуален договор за финансов лизинг на МПС №1, към рамков 
договор за финансов лизинг на МПС №7012 - копие. 
15. Рамков договор за финансов лизинг на МПС №7012 - копие. 
16. Удостоверение за регистрация на обект за търговия на дребно с храни/на 
заведение за обществено хранене с № 4879/06.02.2014г., на основание чл. 12, 
ал. 2, ал. 9 и ал. 10 от Закона за храните- копие. 
17. Копие от Удостоверение за техническа изправност на ПТП „Дачия 
ЛОГАН" с per. №СА 55 49 РР - подписано и подпечатано от управителя, 
представляващ фирмата; 
18. Копие от Свидетелство за регистрация Част I за „Дачия ЛОГАН" с per. 
№СА 55 49 РР - подписано и подпечатано от управителя, представляващ 
фирмата; 
Комисията продължи своята работа с анализ на представените документи за 

установяване съответствие на предложението на участника с минималните 
изисквания, определени от Възложителя. 

1. За икономическо и финансово състояние- Възложителя няма минимални 
изисквания за финансовото и икономическото състояние към участниците. 

2. Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 
и/или 2 от ЗОП. 

3. За технически възможности на участниците, съгласно чл. 51 от ЗОП: 

- участника да докаже изпълнението на доставки, които са еднакви или 
сходни с предмета на настоящата обществена поръчка през последните три 
години (2012, 2013 и 2014г.), на обща стойност не по-малко от 27 000,00 лв. без 
ДДС. 

- участника да разполага минимум с един брой собственно, наето и/или 
друга форма на официален ангажимент специализиран автомобил за превоз на 
храни, необходими за изпълнение на дейностите по обществената поръчка. 

За участник „КБ ФУУД" ООД с ЕИК:202679840, като доказателство за 
технически възможности са представени в съответствие с реквизитите: 

- заверено копие на Удостоверение за регистрация на обект за търговия на 
дребно с храни/на заведение за обществено хранене с № 4879/06.02.2014г., на 
основание чл. 12, ал. 2. ал. 9 и ал. 10 от Закона за храните - издадено от Областна 
дирекция по безопастност на храните - София област, с което участникът е 
изпълнил минималните изисквания за технически възможности, определени 
от Възложителя, по отношение наличие на валидно удостоверение за 
регистрация на обект за търговия на дребно с храни/на заведение за 
обществено хранене с № 4879/06.02.2014г., на основание чл. 12, ал. 2, ал. 9 и ал. 
10 от Закона за храните. 

- Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП (Образец №7) за извършени доставки, 
които са еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка през 
последните три години (2012, 2013 и 2014гЛ, на обща стойност от 29 785,08 лева 
без ДДС, с приложенини дневници за продажбите, с което участникът е изпълнил 
минималните изисквания за технически възможности, определени от 
Възложителя, по отношение изпълнението на доставки, които са еднакви или 
сходни с предмета на настоящата обществена поръчка през последните три 
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години (2012, 2013 и 2014г.), на обща стойност не по-малко от 27 000,00 лв. без 
ДДС. 

- Списък-Декларация за техническото оборудване за изпълнение на 
поръчката (Образец №8), заверено копие от Удостоверение за регистриране на 
транспортно средство №417/11.03.2014г., както и заверено копие на свидетелство 
за регистрация Част I на МПС за „Дачия ЛОГАН" с per. №СА 55 49 РР, копие от 
Индивидуален договор за финансов лизинг на МПС №1, към рамков договор за 
финансов лизинг на МПС №7012 - копие, с което участникът е изпълнил 
минималните изисквания, определени от Възложителя, относно надичието на 
минимум един брой собственно, наето и/или друга форма на официален 
ангажимент специализиран автомобил за превоз на храни, необходими за 
изпълнение на дейностите по обществената поръчка. 

След подробно и детайлно разглеждане на представената от участника „КБ 
ФУУД" ООД, членовете на комисията достигнаха единодушно, че участникът 
отговарят на минималните изисквания за технически възможности, 
определени от Възложителя за настоящата обществена поръчка. 

Комисията пристъпи към оценка на Техническото предложение (Образец 
№2) на участника. 

„КБ ФУУД" ООД предлага, че в случай на направена рекламация за 
доставени обедни менюта от представляващия Възложителя или от определено от 
него лице, ще достави ново обедно меню, които напълно отговаря на изискванията 
на Възложителя и на Н П П М Я Т И Ч Н И Т Й Я Т Г Г П К Е ппг.пчени R Техническата 
спецификация, в срок до • 3 ^ £?П"7 ЗОП 
неприетата доставка ще t<t ja omenta на ,,ivr» ф у уд'' и и д . 

Комисията приема Техническото предложение на „КБ ФУУД" ООД, 
поради факта че не противоречи на изискването на Възложителя - реакцията 
след рекламация не може да бъде повече от 60 (шестдесет) минути и по-малко 
от 15 минути. 

След това комисията пристъпи към оценка на ценовото предложение (Образец 
№3) на „КБ ФУУД" ООД, което трябва да е в съответствие с предварително 
обявената Методика за оценка, одобрена от Възложителя и по критерий „най-ниска 
цена", по следната формула: 

Цтв. = (Цпон.+Цвт+Цср.+Цчет+Ц пет. )/5 
където 

Цтв. ~ твърдо договорена цена за един храноден на дете ; 

Цпон. - цена на менюто за ден „Понеделник" от примерното седмично меню 
изготвено от Възложителя, съгласно Приложение 1 неразделна част от ценовото 
предложение, включващо еднократно хранене на децата с доставка веднъж дневно в 
работни дни на тристепенно обедно меню включващо: супа, основно ястие и десерт. 

Цвт _ цена на менюто за ден „Вторник" от примерното седмично меню 
изготвено от Възложителя, съгласно Приложение 1 неразделна част от ценовото 
предложение, включващо еднократно хранене на децата с доставка веднъж дневно в 
работни дни на тристепенно обедно меню включващо: супа, основно ястие и десерт. 

Цер, _ цена на менюто за ден „Сряда" от примерното седмично меню 
изготвено от Възложителя, съгласно Приложение 1 неразделна част от ценовото 
предложение, включващо еднократно хранене на децата с доставка веднъж дневно в 
работни дни на тристепенно обедно меню включващо: супа, основно ястие и десерт. 



Цчет. - Дена на менюто за ден „Четвъртък" от примерното седмично меню 
изготвено от Възложителя, съгласно Приложение 1 неразделна част от ценовото 
предложение, включващо еднократно хранене на децата с доставка веднъж дневно в 
работни дни на тристепенно обедно меню включващо: супа, основно ястие и десерт. 

Цпет. - цена на менюто за ден „Петък" от примерното седмично меню изготвено 
от Възложителя, съгласно Приложение 1 неразделна част от ценовото предложение, 
включващо еднократно хранене на децата с доставка веднъж дневно в работни дни на 
тристепенно обедно меню включващо: супа, основно ястие и десерт. 

При изготвянето на предлаганата цена участниците следва да се съобразят, че 
твърдо договорената цена за храноден на дете ползващо услугата на Дневен център за 
работа с деца от улицата, се получава средноаритмитично на база предложените цени от 
участника за всеки ден от примерното седмично меню изготвено от Възложителя, съгласно 
Приложение 1 неразделна част от ценовото предложение, включващо еднократно хранене 
на децата с доставка веднъж дневно в работни дни на тристепенно обедно меню 
включващо: супа, основно ястие и десерт. 

Прогнозната стойност е изчислена на основание чл. 15, ал.2, т.2, под пи"б", а 
именно „очаквана стойност на доставката през следващите 12 месеца след първата 
доставка или услуга или за срока на доставките и/или услугите, когато той е по дълъг 
от 12 месеца ", така се получава: 

24 месеца х 21,5 работни дни х 26 деца х 4 лв./ ден без ДДС = 53664,00 лв. без ДДС 

Следователно участниците, трябва да се съобразят, че при даване на своите 
предложения за твърда цена на за един храноден на дете не трябва да надхвърлят сумата 
от 4.00 (четири) лв. без ДДС, за да не се надвиши обща прогнозна стойност за 
обществената поръчка от 53 664,00 (петдесет и три хиляди шестотин шестдесет и четири) 
лева без ДДС. 

Участникът е представил своето Ценово предложение с Образец №3 и 
прилежащото към него Приложение 1- Примерно седмично меню, както следва: 

ПРИМЕРНО СЕДМИЧНО МЕНЮ 

За деца ползващи услугите на „Дневен център за работа с деца от улицата 
(ДЦРДУ)- гр. Костинброд 

ПОНЕДЕЛНИК 

0 0 

\А 
г 



• V 

п %С 

Съгласно предоставено Ценово предложение с Образец №3 от участника „КБ 
ФУУД" ООД- твърдо договорена цена за храноден на дете посещаващо „Дневен 
център за работа с деца от улицата (ДЦРДУ) " гр. Костинброд, съгласно методиката за 

Въз основа на така направеното ценово предложение от участника „КБ 
ФУУД" ООД, съгласно чл. 101 д. ал. 1, във връзка чл. 71, ал. 1 и ал. 3, от ЗОП 
комисията единодушно взе следното 

1. Класира участника „КБ ФУУД" ООД в обществена поръчка, обявена чрез 
публична покана с предмет: „Приготвяне и доставяне на готова храна(обяд) за 
нуадите на деца от „Дневен център за работа с деца от улицата (ДЦРДУ)", 
предоставящ социални услуги към Община Костинброд", както следва: 

Първо място: „КБ ФУУД" ООД - 100 точки; 

2. С оглед на така извършеното класиране, комисията предлага на Кмета на 
общината да възложи изпълнението на горепосочената обществена поръчка на 
фирма „КБ ФУУД" ООД, класирана на първо място с 100 точки; 

Комисията приключи работата си по разглеждане, оценяване и класиране на 
офертите на участниците в обществената поръчка, чрез публична покана. 

оценка i и 

Решение: 
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Решението на Комисията да се сведе до знанието на заинтересованите лица 
участващи в горепосочената обществена поръчка. 

Настоящият протокол, съдържащ 7 (седем) страници, като се състави и 
подписа от членовете на комисията, назначена със Заповед № РД-05-46/16.03.2015г. 
и на правно основание по чл.101г, ал. 4 от ЗОП и цялата документация по 
процедурата се предава на Кмета на общината за утвърждаване. 

Председател: Ангел Милчев: п 

/юрисконсулт, правоспособен юрист/ 

Членове: 1. Кунка Димитрова: - п 

/управител на „Социален патронаж"- гр. Костинброд/ 

2. Ивета Иванова-Димитрова: п 

/Секретар на МКБППМН и социални дейности/ 

гр. Костинброд Протоколът е съставен от: — 
Ангел Милчев, юрисконсулт 

п 
18.03.2015 г. 

УТВЪРДИЛ: п. п. 
МИЛЕН ДИМИТРОВ, кмет на ОбА Костинброд 

п. II. 

Останалите заличавания, са съгласно чл.2 и чл. 23 от ЗЗЛД 
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