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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  № 6 
Закрито заседание  

ДНЕС: 06.04.2015 год., в 09:30 часа, в работна зала в сградата на общинска 
администрация Костинброд – община Костинброд  на адрес в  гр. Костинброд, ул.»Охрид» 
№1, 

Комисията продължи работа по 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: разглеждане, оценка и класиране на ценовите 
предложения за обособена позиция 2 , 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 

 

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

юрист, на длъжност при възложителя –  юрисконсулт 
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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 за обособена позиция 2, до оценка “най-ниска цена” по реда на 
подадените оферти: 
 

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.  

 
 Комисията пристъпи към етап от работата си за оценка на съответствието на 
представените документи в Плик "№ 3" за обособена позиция 2, 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 № 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. 
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 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.” 
 

Анализът на представените документи е в поредност: 1. Изисквания на Възложителят . 
2.. Констатации: 
 

Документи съдържащи се в Плик № 3 "Предлагана цена" за обособена позиция 2 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 № 3А ) 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 
3А) на хартиен носител с оферирана обща цена за обособената позиция 2 , която не 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 3А) в едно с остойностени 
количествено-стойностни сметки за обособена позиция 2 на електронен носител(диск). 
 
 Комисията констатира следните несъответствия, а именно: стойността на по-долу 
посочените позиции в ценовото предложение на участника (Образец 3А), не е произведение 
на прогнозните количества за всеки вид хранителен продукт и предложената единична цена, 
каквото е изискването на Възложителя. 
 

№ вид ед.мярка разфасовка количество 

ед.цена 
без 

ДДС(лв.) 
стойност 

без ДДС(лв.) 
              

  ……………………………………………………………………….     
              

… ………………………….. ……. ……… ……… ………. ……………… 
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69 Праскови кг. 1,000 40,000 3,00 лв. 105,00 лв. 

70 Кайсии кг. 1,000 40,000 0,35 лв. 105,00 лв. 

71 Череши кг. 1,000 40,000 1,15 лв. 57,50 лв. 

72 Ягоди кг. 1,000 40,000 1,00 лв. 200,00 лв. 

73 Маслини - консерва кг. 1,000 35,000 1,50 лв. 30,00 лв. 

74 Диня кг. 1,000 300,000 1,10 лв. 44,00 лв. 
75 Конф. Плод. кг. 1,000 50,000 1,30 лв. 52,00 лв. 
 .. …………………………. ……. …………. ……….. ……… …………… 

 
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 5 
 
 
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: Предложените единични цени в ценовото предложение (Образец 3А) 
на участника и в представените попълнени количествено стойностни сметки се констатира 
следното несъответствие: 
 
Остойностени количествено стойностни 

сметки  
Ценово предложение (Образец 3А) 

Позиция Вид Ед.цена Позиция Вид Ед.цена 
66 Мандарини 1,10 лв./кг. 67 Мандарини 1,30 лв./кг. 
67 Череши 1,30 лв./кг 71 Череши 1,15 лв./кг. 
68 Ягоди 2,00 лв./кг. 72 Ягоди 1,00 лв./кг. 
69 Маслини-конс. 3,00 лв./кг. 73 Маслини-конс. 1,50 лв./кг. 
70 Диня 0,35 лв./кг. 74 Диня 1,10 лв./кг. 
71 Конф. Плод. 1,15 лв./кг. 75 Конф. Плод. 1,30 лв./кг. 

 

. На база констатираните по-горе несъответствия, комисията 

РЕШИ: 

 На основание чл.68, ал.11, т.2 от Закона за обществените поръчки, участникът да даде 

разяснение за предложените от него единични цени по позиции и видове храни от Ценовото 

предложение (Образец 3А) за втора обособена позиция, както следва: 

- позиция 67 – мандарини;  
- позиция 69 – праскови;  
- позиция 70 – Кайсии;  
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- позиция 71 – Череши; 
- позиция 72 – Ягоди;  
- позиция 73 – Маслини консерва; 
- позиция 74 – Диня; 
- позиция 75 – Конфитюр; 
 и как получените стойности, участват при формирането на общата сума за обособена 
позиция 2, имайки предвид, че се установи несъответствие и в посочените от него единични 
цени и суми в Ценовото предложение (Образец 3А) и остойностените количествено 
стойностни сметки представени за обособена позиция 2, в срок от 3(три) работни дни, 
считано от датата на получаване на уведомителното писмо.  
 
 

Документи съдържащи се в Плик № 3 "Предлагана цена" за обособена позиция 2 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 № 3А ) 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  на хартиен 
носител с оферирана обща цена за обособената позиция 2 , но липсват следните видове 
храни: портокали, банани; праскови и кайсии. Също така участника е представил 
попълненото ценовото предложение в едно с остойностени количествено-стойностни сметки 
за обособена позиция 2 на електронен носител(диск), отново с липсващите храни цитирани 
по-горе. 
 
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 8 
 
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: Липсват предложения за следните видове храни: 
 - портокали; 
- банани; 
- праскови; 
- кайсии. 
от ценовото предложение на участника, които видове ги има в Ценово предложение (образец 
3А) неразделна част от документацията под позиция 66 – “портокали”; позиция 68 – 
“банани”, позиция 69 – “праскови” и позиция 70 – “кайсии” 
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След така направената проверка на представените в Плик  “№ 3” документи и 
предложението на участника, комисията 

РЕШИ: 

 На основание чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП предлага за отстраняване за обособена 

позиция 2 от открита процедура с уникален № 00035-2015-0001,  участник ЕТ.”Македония 

– Иван Даньовски“, гр.София с оферта № 08-00-21/2 от 12.03.2015 г., със следните мотиви: 

 
 Съгласно одобрената документация в частта съдържанието на плик 3 се изисква 
ценовото предложение на участниците да бъде изготвено по образец – Образец № 3А. При 
осъщественият анализ на ценовото предложение за втора обособена позиция на участника 
ЕТ.”Македония – Иван Даньовски“ се констатира, че ценовото предложение на участника не 
е изготвено по Образец № 3А неразделна част от документацията, тъй като липсват 
предложения за следните видове храни: 
 - портокали; 
- банани; 
- праскови; 
- кайсии. 

Следователно в съответствие с чл. 54, ал.1 от ЗОП, при изготвяне на офертата всеки 
участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия и ако офертата 
му не отговаря на предварително обявените по смисъла на §1, т.19а от ДР на ЗОП от 
възложителя условия, в частност по т.1 “Офертите следва да отговарят на изискванията, 
посочени в настоящите указания и да бъдат оформени по приложените към документацията 
образци.“ от Раздел X „Общи изисквания при изготвяне и представяне на офертата“(стр.30) 
от документацията е основание за предлагането на участника ЕТ.”Македония – Иван 
Даньовски“ за отстраняване от участие в процедурата на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП. 

 
 

Документи съдържащи се в Плик № 3 "Предлагана цена" за обособена позиция 2 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 № 3А) 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 
3А) на хартиен носител с оферирана обща цена за обособената позиция 2 , 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 3А) в едно с остойностени 
количествено-стойностни сметки за обособена позиция 2 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 10 
 
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. 
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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 2  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. 
 

Етапът от работата на комисията е описан в настоящата част от Протокола, който 
съдържа всичко 8 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,  

 

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   
06.04.2015 г.,13:00 часа     Ангел  Милчев 
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