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О Б Щ И Н А    К О С Т И Н Б Р О Д 

Общинска администрация – гр.Костинброд, Софийска област 
гр.Костинброд, п.к. 2230, ул.”Охрид” №1, тел.: 0721 68701, Fax: 0721 68777 
http://www.kostinbrod.bg, e-mail: obshtina@kbrod.net 

ISO 9001:2008                                                                                            Certificate № QS – 3999 HH 
 

Утвърдил: 

Милен Димитров 

Кмет на община Костинброд 

П Р О Т О К О Л  № 5 
Публично заседание и закрита част на заседанието 

ДНЕС: 01.04.2015 год., в 09:30 часа, в работна зала № 15 в сградата на общинска 
администрация Костинброд – община Костинброд  на адрес в  гр. Костинброд, ул.»Охрид» 
№1, 

Продължи работа за разглеждане, оценка и класиране на допуснатите участници, 
подали оферти съответстващи с критериите за подбор, поставени от възложителя на открита 
процедура № 00035-2015-0001 в регистъра на АОП, с осъществяване на действия по чл.70, 
чл.71 и чл.72 от ЗОП, протоколирана с настоящия Протокол от публичната част от 
заседанието и  дейноста Комисията, назначена със Заповед № РД-05-45/13.03.2015 г. и 
изменена със Заповед № РД-05-54/25.03.2015 г.на кмета на община Костинброд.  

 Поставената задача на комисията е: отваряне и оповестяване на ценовите 
предложения на присъстващите на публичната част от заседанието, действия по чл.70, чл.71 
и чл.72 от ЗОП в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален № 
00035-2015-0001 в регистъра на АОП, по Обявление № 648013 в АОП с изх.№ 08-00-
22/11.02.2015 г., във вр. Решение № РД-05-30/11.02.2015 г. на кмета на община Костинброд, 
с предмет: „Доставка на хранителни и млечни продукти, месо и месни продукти, плодове, 
зеленчуци и хляб за нуждите на детските заведения, училищните столове и на 
специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община 
Костинброд с две обособени позиции: 
обособена позиция № 1: „Доставка на хранителни и млечни продукти, месо и месни 
продукти, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на детските заведения и училищните 
столове на територията на община Костинброд“, 
обособена позиция № 2: „Доставка на хранителни и млечни продукти, месо и месни 
продукти, плодове, зеленчуци и хляб за нуждите на специализираните институции и 
социалните услуги в общността на територията на община Костинброд ” 
, като при своята работа Комисията се съобразява с условията и изискванията на обявлението 
за обществената поръчка и одобрената документация за участие в обществената поръчка с 
посочения по-горе предмет. 

Комисия в състав: 

Председател: Димитър Петров – зам.-кмет „Икономическо развитие” при 

Възложителя 
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Членове: 1. Ангел Милчев - магистър по специалност право, правоспособен 

юрист, на длъжност при възложителя –  юрисконсулт 

2. Яна Иванова – изпълняващ длъжността «Касиер - Домакин» към ОДЗ 

«Пролет» гр.Костинброд, притежаваща професионална компетентност, свързана с предмета 

на обществената поръчка ,  

3. Рилка Василева – медицинска сестра към ОДЗ «Пролет» 

гр.Костинброд , притежаваща професионална компетентност, свързана с предмета на 

обществената поръчка ,  

4. Светлана Димитрова – медицинска сестра към ОДЗ «Радост» 

гр.Костинброд , притежаваща професионална компетентност, свързана с предмета на 

обществената поръчка 

Резервни членове: 

1. Снежа  Трендафилова – магистър по специалност право, правоспособен юрист, 

на длъжност при възложителя – главен юрисконсулт  

 
На публичното заседанието, надлежно оповестено и в срока по чл.69а, ал.3 не 

присъстват представители на участниците и други лица . 
 
 Протоколът води: Ангел  Милчев 
 

 Председателят, провери и удостовери присъствието в пълен състав на редовните 
членове на комисията, назначена със Заповед № РД-05-45/13.03.2015 г. и изменена със 
Заповед № РД-05-54/25.03.2015 г. Той разясни правните и фактически действия , които 
следва да бъдат осъществени и откри етапът от закритото заседание на Комисията, в 
изпълнение на чл.69а, ал3, изречение втори и ал.4, чл.70, чл.71 и чл.72 от ЗОП. 
 
 Председателя, обяви списъкът на допуснатите участници и подадените от тях оферти, 
които отговарят на изискванията за подбор в открита процедура № 00035-2015-0001 в 
регистъра на АОП до оценка “най-ниска цена” по обособени позиции и по реда на 
подадените оферти: 
 

За обособена позиция 1: 

1. «Ес Енд Ди Корпорейшън» ЕООД гр.Пловдив, с оферта № 08-00-21/1 от 12.03.2015 г.  

2. «ЕТ. Македония – Иван Даньовски»  гр.София, с оферта № 08-00-21/2 от 12.03.2015 г.  

3. «Макрон» ООД - гр.София, с оферта № 08-00-21/5 от 12.03.2015 г.  

4. «Криси 2007»ЕООД с.Петърч, с оферта № 08-00-21/6 от 12.03.2015 г.  

 

За обособена позиция 2: 

1. «Ес Енд Ди Корпорейшън» ЕООД гр.Пловдив, с оферта № 08-00-21/1 от 12.03.2015 г.  

2. «ЕТ. Македония – Иван Даньовски»  гр.София, с оферта № 08-00-21/2 от 12.03.2015 г.  

3.  «Криси 2007»ЕООД с.Петърч, с оферта № 08-00-21/6 от 12.03.2015 г.  
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Комисията пристъпи към отваряне на ценовите  предложения на допуснатите участници 
по обособени позиции, както следва: 
 
За обособена позиция 1: 

1. Плик № 3 ”Предлагана цена” за обособена позиция № 1 от оферта № 08-00-21/1 от 

12.03.2015 г.  на “Ес Енд Ди Корпорейшън” ЕООД гр. Пловдив. Разписан е “Плик № 3” 

от членовете на комисията и представител на присъствалите представители на участниците, 

на осъщественото и протоколирано публично заседание, отразено в Протокол № 1 от 

13.03.2015 г.  

Отворен плик № 3 за обособена позиция 1 и констатирано съдържание на един 

електронен носител (диск), Ценово предложение за обособена позиция 1 (Образец № 3) 

съдържащо 7 (седем) броя страници . Разписани са всички документи намиращи се плик № 3 

за обособена позиция 1 в от членовете на комисията. Председателят обяви цената, 

предлагана от участника “Ес Енд Ди Корпорейшън” ЕООД за изпълнение на първа 

обособена позиция от предмета на настоящата обществена поръчка, което се определя като 

обща сума, в размер на 165 673,90 (Словом: Сто шестдесет и пет хиляди шестотин 

седемдесет и три лева и деветдесет стотинки)в лева без ДДС. 

2. Плик № 3 ”Предлагана цена” за обособена позиция № 1 от оферта № 08-00-21/2 от 

12.03.2015 г. на ЕТ.”Македония – Иван Даньовски“ гр.София. Разписан е “Плик № 3” от 

членовете на комисията и представител на присъствалите представители на участниците, на 

осъщественото и протоколирано публично заседание, отразено в Протокол № 1 от 13.03.2015 

г. 

Отворен плик № 3 за обособена позиция 1 и констатирано съдържание на един 

електронен носител (диск), Ценово предложение за обособена позиция 1 (Образец № 3) 

съдържащо 7 (седем) броя страници и КСС за обособена позиция 1 съдържащо 5 (пет) броя 

страници. Разписани са всички документи от членовете на комисията. Председателят обяви 

цената, предлагана от участника ЕТ.”Македония – Иван Даньовски“ за изпълнение за 

първа обособена позиция от предмета на настоящата обществена поръчка, което се определя 

като обща сума в размер на 211 792,70 (Словом: Двеста и единадесет хиляди седемстотин 

деветдесет и два лева и седемдесет стотинки ) в лева без ДДС. 

3. Плик № 3 ”Предлагана цена” за обособена позиция № 1 от оферта № 08-00-21/5 от 

12.03.2015 г. на ”Макрон“ ООД гр.София. Разписан “Плик № 3” от членовете на комисията 

и представител на присъствалите представители на участниците, на осъщественото и 

протоколирано публично заседание, отразено в Протокол № 1 от 13.03.2015 г. 

Отворен плик № 3 за обособена позиция 1 и констатирано съдържание на един 

електронен носител (дискета), Ценово предложение за обособена позиция 1 (Образец № 3) 

съдържащо 4 (четири) броя двустранно попълнени листа . Разписани са всички документи от 

членовете на комисията. Председателят обяви цената, предлагана от участника ”Макрон“ 

ООД за изпълнение за първа обособена позиция от предмета на настоящата обществена 

поръчка, което се определя като обща сума в размер на 215 788,32 (Словом: Двеста и 

петнадесет хиляди седемстотин осемдесет и осем лева и тридесет и две стотинки) в лева без 

ДДС. 
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4. Плик № 3 ”Предлагана цена” за обособена позиция № 1 от оферта № 08-00-21/6 от 

12.03.2015 г. на ”Криси 2007“ ЕООД с.Петърч. Разписан е “Плик № 3” от членовете на 

комисията и представител на присъствалите представители на участниците, на 

осъщественото и протоколирано публично заседание, отразено в Протокол № 1 от 13.03.2015 

г. 

Отворен плик № 3 за обособена позиция 1 и констатирано съдържание на  папка с Ценово 

предложение за обособена позиция 1 (Образец № 3) съдържащо 7 (седем) броя страници и 

КСС за обособена позиция 1 съдържащо 7 (седем) броя страници, както и един електронен 

носител (диск) . Разписани са всички документи от членовете на комисията. Председателят 

обяви цената, предлагана от участника ”Криси 2007“ ЕООД за изпълнение за първа 

обособена позиция от предмета на настоящата обществена поръчка, което се определя като 

обща сума в размер на 204 173,32 (Словом: Двеста и четири хиляди сто седемдесет и три 

лева и тридесет и две стотинки )в лева без ДДС. 

 
За обособена позиция 2: 

1. Плик № 3 ”Предлагана цена” за обособена позиция № 2 от оферта № 08-00-21/1 от 

12.03.2015 г.  на “Ес Енд Ди Корпорейшън” ЕООД гр. Пловдив. Разписан е “Плик № 3” за 

обособена позиция № 2 от членовете на комисията и представител на присъствалите 

представители на участниците, на осъщественото и протоколирано публично заседание, 

отразено в Протокол № 1 от 13.03.2015 г.  

Отворен плик № 3 за обособена позиция 2 и констатирано съдържание на един 

електронен носител (диск), Ценово предложение за обособена позиция 2 (Образец № 3А) 

съдържащо 5 (пет) броя страници. Разписани са всички документи от членовете на 

комисията. Председателят обяви цената, предлагана от участника “Ес Енд Ди 

Корпорейшън” ЕООД за изпълнение за втора обособена позиция от предмета на 

настоящата обществена поръчка, което се определя като обща сума в размер на 31 400,00 

(Словом:  Тридесет и една хиляди и четиристотин) в лева без ДДС. 

2. Плик № 3 ”Предлагана цена” за обособена позиция № 2 от оферта № 08-00-21/2 от 

12.03.2015 г. на ЕТ.”Македония – Иван Даньовски“ гр.София. Разписан е “Плик № 3” за 

обособена позиция № 2 от членовете на комисията и представител на присъствалите 

представители на участниците, на осъщественото и протоколирано публично заседание, 

отразено в Протокол № 1 от 13.03.2015 г. 

Отворен плик № 3 за обособена позиция 2 и констатирано съдържание на един 

електронен носител (диск), Ценово предложение за обособена позиция 2 (Образец № 3А) 

съдържащо 5 (пет) броя страници и КСС за обособена позиция 2 съдържащо 3 (три) броя 

страници. Разписани са всички документи от членовете на комисията. Председателят обяви 

цената, предлагана от участника ЕТ.”Македония – Иван Даньовски“ за изпълнение за 

втора обособена позиция от предмета на настоящата обществена поръчка, което се определя 

като обща сума в размер на 34 617,00 (Словом: Тридесет и четири хиляди шестотин и 

седемнадесет )в лева без ДДС. 

3. Плик № 3 ”Предлагана цена” за обособена позиция № 2 от оферта № 08-00-21/6 от 

12.03.2015 г. на ”Криси 2007“ ЕООД с.Петърч. Разписан е “Плик № 3” за обособена позиция 

№ 2 от членовете на комисията и представител на присъствалите представители на 
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участниците, на осъщественото и протоколирано публично заседание, отразено в Протокол 

№ 1 от 13.03.2015 г. 

Отворен плик № 3 за обособена позиция 2 и констатирано съдържание на папка с Ценово 

предложение за обособена позиция 2 (Образец № 3А) съдържащо 6 (шест) броя страници и 

КСС за обособена позиция 2 съдържащо 4 (четири) броя страници, както и един електронен 

носител (диск). Разписани са всички документи от членовете на комисията. Председателят 

обяви цената, предлагана от участника ”Криси 2007“ ЕООД за изпълнение за втора 

обособена позиция от предмета на настоящата обществена поръчка, което се определя като 

обща сума в размер на 33 343,50 (Словом: Тридесет и три хиляди триста четиридесет и три 

лева и петдесет стотинки ) в лева без ДДС. 

След осъществените публично действията на основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП, 
Председателя на комисията закри публичната част от заседанието на комисията и продължи 
работата си в закрито заседание. 
 
 Комисията пристъпи към етап от работата си за оценка на съответствието на 
представените документи в Плик "№ 3"  с изискванията на възложителя. Председателят 
запозна комисията с изискването на възложителя, относно представените ценови 
предложения на участниците, видно от т.3 , Раздел XI “Съдържание на офертата”стр. 34-35 
на Документацията , а именно: “Попълнено Ценово предложение (Образец № 3 и/или 
Образец № 3А) се подготвя от участника на хартиен носител в един оригинал и се представя 
ведно с остойностени количествено-стойностни сметки на електронен носител.  

 Цената, предлагана от участника за изпълнение за всяка обособена позиция 
от предмета на настоящата обществена поръчка, се определя като обща сума в лева без 
ДДС. 

 Страниците на всеки един от документите, които са включени в плик "№ 3" 
трябва да бъдат последователно номерирани. 

 Извън плик „№ 3" - с надпис "Предлагана цена" не трябва да е посочена 
никаква информация относно цената, предложена от участника. 

 Цените трябва да бъдат посочени в български лева, с точност до втория знак 
след десетичната запетая. 

 Оферираната от участника цена включва всички работи, дейности, услуги и 
др., нужни за качественото завършване на предмета на обществената поръчка, в това 
число командировки, квартирни, налози, данъци, такси и осигуровки, както и други 
необходими разходи по изпълнението. 

 За улеснение на участниците Възложителят предоставя в електронен 
вариант количествени сметки за остойностяване, като всеки участник следва да има 
предвид, че носи отговорност за точното попълване и пресмятане по видове, количества и 
единични цени, при което всякакви несъответствия са за негова сметка и отговорност. 

 На този етап всяко предложение ще бъде незабавно отстранено, ако има 
липси и/или неясни документи и/или неясно обозначени документи и/или както следва: 

 Не е упомената общата стойност. 

 Допуснати са несъответствия. 

 По време на анализа и оценката на предложенията няма да се вземат предвид 
никакви отстъпки и промени в предложените цени, направени от участниците. 

 Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си 
извън плик „№ 3" - с надпис "Предлагана цена" елемент/и, свързани с предлаганата цена 
(или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в настоящата процедура.” 
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Анализът на представените документи е в поредност: 1. Изисквания на Възложителят . 

2.. Констатации: 
 

Документи съдържащи се в Плик № 3 "Предлагана цена" за обособена позиция 1 на 
кандидата “Ес Енд Ди Корпорейшън” ЕООД - гр. Пловдив, Оферта № 08-00-21/1 от 
12.03.2015 г.. 

 
1. Изисквания на Възложителят: Попълнено Ценово предложение (Образец № 3 ) се 

подготвя от участника на хартиен носител в един оригинал и се представя ведно с 
остойностени количествено-стойностни сметки на електронен носител. 

2. Констатации: Участникът е представил попълнено ценово предложение (Образец 3) на 
хартиен носител с оферирана обща цена за обособената позиция 1 , която се явява сума 
от произведенията на прогнозните количества за всеки вид хранителен продукт и 
предложената единична цена, съгласно изискванията на възложителя. Също така 
участника е представил попълненото ценовото предложение(Образец 3) в едно с 
остойностени количествено-стойностни сметки за обособена позиция 1 на електронен 
носител(диск). 

 
1. Изисквания на Възложителят: Страниците на всеки един от документите, които са 

включени в плик "№ 3" трябва да бъдат последователно номерирани. 

2.  Констатации: Всички страници на предоставените документи в плик „№ 3“ са 
последователно номерирани от 1 до 7 

 
1. Изисквания на Възложителят: Цените трябва да бъдат посочени в български лева, с 

точност до втория знак след десетичната запетая. 
2. Констатации: Всички единични цени предложени от участника и общата стойност са 

посочени в български лева, с точност до втория знак след десетичната запетая. 
 
1. Изисквания на Възложителят: На този етап всяко предложение ще бъде незабавно 

отстранено, ако има липси и/или неясни документи и/или неясно обозначени документи 

и/или както следва: 

- Не е упомената общата стойност; 

- Допуснати са несъответствия 

2. Констатации: На този етап в предложението на участника, няма липси и/или неясни 
документи и/или неясно обознаяени документи. Упомената е общата стойност за 
обособената позиция и се констатира, че не са допуснати несъответствия в документите 
които са включени в плик “№ 3” на участника. 
 
След така направената проверка на представените в Плик  “№ 3” документи и 

предложението на участника, комисията 
 

РЕШИ: 

 Представените документи на предствените в Плик “№ 3” за обособена позиция 1  от 
оферта 08-00-21/1 от 12.03.2015 г.. на участника “Ес Енд Ди Корпорейшън” ЕООД и 
предложението м уса подготвени и представени в съответствие с изискванията на 
документацията за участие в процедурата. Следва да се извърши оценка на ценовото 
предложение. 
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Документи съдържащи се в Плик № 3 "Предлагана цена" за обособена позиция 1 на 
кандидата ЕТ.”Македония – Иван Даньовски“ гр.София, Оферта № 08-00-21/2 от 
12.03.2015 г.. 

 
1. Изисквания на Възложителят: Попълнено Ценово предложение (Образец № 3 ) се 

подготвя от участника на хартиен носител в един оригинал и се представя ведно с 
остойностени количествено-стойностни сметки на електронен носител. 

2. Констатации: Участникът е представил попълнено ценово предложение (Образец 3) на 
хартиен носител с оферирана обща цена за обособената позиция 1 , която се явява сума 
от произведенията на прогнозните количества за всеки вид хранителен продукт и 
предложената единична цена, съгласно изискванията на възложителя. Също така 
участника е представил попълненото ценовото предложение(Образец 3) в едно с 
остойностени количествено-стойностни сметки за обособена позиция 1 на електронен 
носител(диск). 

 
1. Изисквания на Възложителят: Страниците на всеки един от документите, които са 

включени в плик "№ 3" трябва да бъдат последователно номерирани. 
2.  Констатации: Всички страници на предоставените документи в плик „№ 3“ са 

последователно номерирани от 1 до 12 
 
1. Изисквания на Възложителят: Цените трябва да бъдат посочени в български лева, с 

точност до втория знак след десетичната запетая. 
2. Констатации: Всички единични цени предложени от участника и общата стойност са 

посочени в български лева, с точност до втория знак след десетичната запетая. 
 
1. Изисквания на Възложителят: На този етап всяко предложение ще бъде незабавно 

отстранено, ако има липси и/или неясни документи и/или неясно обозначени документи 
и/или както следва: 
- Не е упомената общата стойност; 
- Допуснати са несъответствия 

2. Констатации: На този етап в предложението на участника, няма липси и/или неясни 
документи и/или неясно обознаяени документи. Упомената е общата стойност за 
обособената позиция и се констатира, че не са допуснати несъответствия в документите 
които са включени в плик “№ 3” на участника. 

 
След така направената проверка на представените в Плик  “№ 3” документи и 

предложението на участника, комисията 
 

РЕШИ: 

 Представените документи на предствените в Плик “№ 3” за обособена позиция 1  от 
оферта 08-00-21/2 от 12.03.2015 г.. на участника ЕТ.”Македония – Иван Даньовски“ и 
предложението м уса подготвени и представени в съответствие с изискванията на 
документацията за участие в процедурата. Следва да се извърши оценка на ценовото 
предложение. 
 
 

Документи съдържащи се в Плик № 3 "Предлагана цена" за обособена позиция 1 на 
кандидата ”Макрон“ ООД - гр. София, Оферта № 08-00-21/5 от 12.03.2015 г.. 
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1. Изисквания на Възложителят: Попълнено Ценово предложение (Образец № 3 ) се 
подготвя от участника на хартиен носител в един оригинал и се представя ведно с 
остойностени количествено-стойностни сметки на електронен носител. 

2. Констатации: Участникът е представил попълнено ценово предложение (Образец 3) на 
хартиен носител с оферирана обща цена за обособената позиция 1 , която се явява сума 
от произведенията на прогнозните количества за всеки вид хранителен продукт и 
предложената единична цена, съгласно изискванията на възложителя. Също така 
участника е представил остойностени количествено-стойностни сметки за обособена 
позиция 1 на електронен носител (дискета). 

 
1. Изисквания на Възложителят: Страниците на всеки един от документите, които са 

включени в плик "№ 3" трябва да бъдат последователно номерирани. 
2. Констатации: Всички листа на предоставените документи в плик „№ 3“ са 

последователно номерирани от 1 до 4 
 
1. Изисквания на Възложителят: Цените трябва да бъдат посочени в български лева, с 

точност до втория знак след десетичната запетая. 
2. Констатации: Всички единични цени предложени от участника и общата стойност са 

посочени в български лева, с точност до втория знак след десетичната запетая. 
 
1. Изисквания на Възложителят: На този етап всяко предложение ще бъде незабавно 

отстранено, ако има липси и/или неясни документи и/или неясно обозначени документи 
и/или както следва: 
- Не е упомената общата стойност; 
- Допуснати са несъответствия 

2. Констатации: На този етап в предложението на участника, няма липси и/или неясни 
документи и/или неясно обознаяени документи. Упомената е общата стойност за 
обособената позиция и се констатира, че не са допуснати несъответствия в документите 
които са включени в плик “№ 3” на участника. 

 
 

След така направената проверка на представените в Плик  “№ 3” документи и 
предложението на участника, комисията констатира, че липсва в предоставения електронен  
носител(дискета), сканираното копие на ценовото предложение на участника (Образец 3). 

По горепосочения факт, комисията прави извода, че доколкото този електронен носител 
е копие на ценовото предложение (Образец 3) , а последното е представено на хартиен 
носител в оригинал, то е налице несъществено нарушение, каквато е практиката на КЗК и 
ВАС(Решение 38/20.01.2015). Комисията прави извода, че липсата на документ на 
електронен носител, чийто функция е дублиране на представени на хартия, подписани и 
подпечатани документи, съдържащи ценовото предложение на «Макрон» ООД е изготвено в 
съответствие с изискванията на Възложителя, по отношение на които следва да се направи 
предложение от страна на участника, но съдържа несъществени пропуски които не би 
следвало да има за последица, отстраняването на участника. С оглед констатираното от 
комисията 

 

РЕШИ: 

 Представените документи на предствените в Плик “№ 3” за обособена позиция 1  от 
оферта 08-00-21/5 от 12.03.2015 г.. на участника ”Макрон“ ООД и предложението му са 
подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в 
процедурата. Следва да се извърши оценка на ценовото предложение. 
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Документи съдържащи се в Плик № 3 "Предлагана цена" за обособена позиция 1 на 

кандидата ”Криси 2007“ ЕООД с.Петърч, Оферта № 08-00-21/6 от 12.03.2015 г.. 
 

1. Изисквания на Възложителят: Попълнено Ценово предложение (Образец № 3 ) се 
подготвя от участника на хартиен носител в един оригинал и се представя ведно с 
остойностени количествено-стойностни сметки на електронен носител. 
2. Констатации: Участникът е представил попълнено ценово предложение (Образец 3) 
на хартиен носител с оферирана обща цена за обособената позиция, която се явява сума от 
произведенията на прогнозните количества за всеки вид хранителен продукт и предложената 
единична цена, съгласно изискванията на възложителя. Представено е на хартиен носител и 
попълнено ККС за обособена позиция 1. Също така участника е представил попълненото 
ценовото предложение(Образец 3) в едно с остойностени количествено-стойностни сметки за 
обособена позиция 1 на електронен носител(диск). 
 
1. Изисквания на Възложителят: Страниците на всеки един от документите, които са 
включени в плик "№ 3" трябва да бъдат последователно номерирани. 
2.  Констатации: Всички страници на предоставените документи в плик „№ 3“ са 
последователно номерирани от 1 до 14 
 
1. Изисквания на Възложителят: Цените трябва да бъдат посочени в български лева, с 
точност до втория знак след десетичната запетая. 
2. Констатации: Всички единични цени предложени от участника и общата стойност са 
посочени в български лева, с точност до втория знак след десетичната запетая. 
 
1. Изисквания на Възложителят: На този етап всяко предложение ще бъде незабавно 
отстранено, ако има липси и/или неясни документи и/или неясно обозначени документи 
и/или както следва: 
- Не е упомената общата стойност; 
- Допуснати са несъответствия 
2. Констатации: На този етап в предложението на участника, няма липси и/или неясни 
документи и/или неясно обознаяени документи. Упомената е общата стойност за 
обособената позиция 1 и се констатира, че не са допуснати несъответствия в документите 
които са включени в плик “№ 3” на участника. 
 

След така направената проверка на представените в Плик  “№ 3” документи и 
предложението на участника, комисията 

 

РЕШИ: 

 Представените документи на предствените в Плик “№ 3” за обособена позиция 1  от 
оферта 08-00-21/6 от 12.03.2015 г.. на участника “Криси 2007” ЕООД и предложението му 
са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в 
процедурата. Следва да се извърши оценка на ценовото предложение. 
 
 
 На база горепосочените решения, комисията пристъпи към проверка за наличието на 
основанията по чл.70, ал.1 от ЗОП за предложенията в Плик № 3 “Предлагана цена” за 
обособена позиция 1 
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№ УЧАСТНИК СТОЙНОСТ 

СР.СТОЙНОСТ  
ДРУГИ 

УЧАСТНИЦИ 

% РАЗЛИКА В 
ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА 

ОТ СР. СТОЙНОСТ  
НА ДРУГИТЕ 

УЧАСТНИЦИ* 

          

1 “Ес Енд Ди Корпорейшън” ЕООД 165 673,90 лв. 210 584,89 лв. -27,11% 

2 ЕТ.”Македония – Иван Даньовски“ 211 792,70 лв. 195 211,96 лв. 7,83% 

3 ”Макрон“ ООД 215 788,32 лв. 193 880,08 лв. 10,15% 

4 “Криси 2007” ЕООД  204 173,65 лв. 197 751,64 лв. 3,15% 
 
*  - Разликата в предлаганата от оценявания участник и останалите участници се изчислява 
по формулата [(X-Y)/X]*100, където „Х“ е средната цена, получена като средноаритметично 
от цените на останалите участници, а „У“ е цената на оценявания участник. 
 

След извършените изчисления и видно от таблицата е, че участникът “Ес Енд Ди 
Корпорейшън” ЕООД е предложил по-благоприятно ценово предложение с 27, 11 на сто от 
средната стойност на останалите допуснати до този етап участници, следователно комисията 
взе следното  

РЕШЕНИЕ: 

Да бъде изискана подробна писмена обосновка на основание чл.70, ал.1 от участника 
„Ес Енд Ди Корпорейшън” ЕООД за неговото ценова предложение, съставляващо обща 
оферирана стойност за конкретната обособена позиция . Обосновката да бъде представена в 
срок от 3 (три) работни дни след получаване от участника „Ес Енд Ди Корпорейшън” 
ЕООД на искането за това. 
 
 

Етапът от работата на комисията е описан в настоящата част от Протокола, който 
съдържа всичко 11 броя страници, и е подписан от членовете на комисията назначена  със 
Заповед № РД-05-45/13.03.2015 и изменена със Заповед РД-05-54/25.03.2015.на кмета на 
община Костинброд 

 
 
 

Председател: Димитър  Петров:  П  

зам.-кмет „Икономическо развитие” при Възложителя 
 
 

Членове: 1. Ангел Милчев:  П  

магистър по специалност право, правоспособен юрист, на длъжност при възложителя –  
юрисконсулт, 

2. Яна Иванова:  П  

изпълняващ длъжността «Касиер - Домакин» към ОДЗ «Пролет» гр.Костинброд, 
притежаваща професионална компетентност, свързана с предмета на обществената поръчка,  
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3. Рилка  Василева:  П  

медицинска сестра към ОДЗ «Пролет» гр.Костинброд , притежаваща професионална 
компетентност, свързана с предмета на обществената поръчка, 

 

4. Светлана  Димитрова:   П  

медицинска сестра към ОДЗ «Радост» гр.Костинброд , притежаваща професионална 
компетентност, свързана с предмета на обществената поръчка 

 

 

Гр.Костинброд,    Протоколчик:  П  

01.04.2015 г.,17:00 часа    Ангел  Милчев 
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