
Страница 1 от 8 

 

 

Утвърдил: 

Милен Димитров 

Кмет на община Костинброд 

П Р О Т О К О Л  № 7 

Закрито заседание 

ДНЕС: 08.04.2015 год., в 09,30 часа, в работна зала в сградата на общинска 

администрация Костинброд – община Костинброд, адрес:  гр. Костинброд, ул.»Охрид» №1, 

Комисията продължи работа по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите 

оферти в процедура по реда на ЗОП, протоколирана с настоящия протокол, удостоверяващ 

закритата част на заседание и дейност на 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 на писменната обосновка 

изискана на основание чл. 70, ал.1 от Закона за обществените поръчки от «Ес Енд Ди 

Корпорейшън» ЕООД гр.Пловдив, с оферта № 08-00-21/1 от 12.03.2015 г.  участник в 

открита процедура по ЗОП 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 ”,  

 

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; 

 

О Б Щ И Н А    К О С Т И Н Б Р О Д 
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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. 

 

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.. Председателят разясни правните и процесуални действия, 

които следва да бъдат осъществени и откри закритото заседание от работата на Комисията. 

  

I. Докладване на постъпили писмена обосновка на основание чл.70, ал.1 от ЗОП на 

кандидатите 

 

 С Протокол  № 5 от 01.04.2015 г. комисията е констатирала, че ценовото предложение 

за обособена позиция 1, на участника  «Ес Енд Ди Корпорейшън» ЕООД гр.Пловдив, е по-

благоприятно с  повече от 20 на сто от средната стойност на останалите допуснати участници 

и на основание чл.70, ал.1 е изискана писмена обосновка. С писмо с изх.номер 08-00-21(1)/ 

02.04.2015 г. е изискана писмена обосновка на основание чл.70, ал.1 и е даден срок от три 

работни дни, което е изпратено по факса на участника на 02.04.2015 г. и е получено 

потвърждение за получаването му. 

В определения срок, от три работни дни след получаване на писмото от участника «Ес 

Енд Ди Корпорейшън» ЕООД гр.Пловдив,  е постъпил  един плика с писмената обосновка 

на. Тя е заведена във входящия деловоден регистър на Възложителя под № 08-00-

21(1)/07.04.2015г. в 11:05 часа. Постъпилата писменна обосновка е предадена на 

председателя на комисията с протокол под опис. Той докладва за постъпилата писмена 

обосновка , тя е постъпила в законно определения срок, удостоверено от регистъра на 

деловодната система и следва да бъде разгледана. 

  

II. Комисията пристъпва към отваряне и разглеждане на писмената обосновна на 

участника «Ес Енд Ди Корпорейшън» ЕООД гр.Пловдив , изискана на основание чл.70, 

ал.1 от ЗОП. 
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Комисията констатира, че   фирма «Ес Енд Ди Корпорейшън» ЕООД гр.Пловдив 
от който е изискана писмена обосновка съгласно чл. 70, ал.1 от ЗОП е предоставил 
такива в определения срок, а именно писмена обосновка с вх.номер 08-00-
21/1/07.04.2015, в резултат на което комисията, пристъпи към отварянето и 
обсъждането на получената писмена обосновка. В писмената обосновка участникът се 
е обосновал, както следва: 

Основната дейност на "ЕС ЕНД ДИ КОПОРЕЙШЪН" ЕООД е специализирана 
главно в извършването на доставки на хранителни продукти и напитки за детски и социални 
заведения. 

Фирмата разполага със специално обучен персонал, запознат с всички нормативни 
документи на българското и европейското законодателство, регламентиращи изискванията 
за качеството на храните. Дружеството заявява, че всички й служители са преминали 
обучение по вътрешен одит на интегрираната система за "Анализ на опасностите и контрол 
на критичните точки"/ НАССР/. 

«Ес Енд Ди Корпорейшън» ЕООД описва, че към момента доставя хранителни 
продукти на над 1700 обекта, от които детските и социални заведения на територията на 10 
общини /Община Смолян, Община Сопот, Община Карлово, Община Калояново, Община 
Чирпан, Община Лъки, Община Панагюрище, Община Пазарджик и др./, болници и 
болнични заведения, училища и висши учебни заведения, държавни институции и 
структури, включително Народното събрание на РБългария, специализирани в кетъринга 
фирми, над 70 хотела и над 100 ресторанта, както и много други обекти за обществено 
хранене. 

Фирмата с цел подобряване качеството на услугите, които предоставя, е свела до 
минимум покупките от втора и трета ръка. Имайки предвид големия обем хранителни 
продукти, фирмата работи изключително и само с производители и вносители. Тя има 
сключени дългосрочни договори с големи фирми - производители, което им осигурява по-
голяма стабилност в цените. На, база потребеление на големи количества са съумели да 
договорят и цени, доста под пазарните за определени артикули. 

Организирали са собствен внос на голяма гама от оферираните продукти, като 
осъществяват внос на риба и рибни продукти от Латинска Америка, месни продукти от 
държави - членки на ЕС и на ядки и сушени плодове от Близкия Изток. 

Във връзка с провеждането на настоящата обществена поръчка икономическият 
отдел на фирмата е подготвил задълбочен и подробен анализ за себестойността на всеки 
отделен артикул. Фирмена политика е продажбите на хранителни продукти да са с надценка 
между 3% и 5%, което им позволява да предложат най - добри цени, както и в конкретния 
случай. 

В уверение на това прилагат 26 бр. фактури, от които са видни доставните цени на 
продуктите, включени в 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". 

Освен горното, фирмата е сертифицирана съгласно стандартите ISO 9001:2008 - 
система за управление на качеството, с област на приложение: търговия на едро с мляко и 
млечни продукти, охладени и замразени месо и месни продукти, месни и месно - растителни 
консерви, яйца и яйчни продукти, риба, рибни продукти и други морски храни, консерви с 
рибни продукти, масла и мазнини, зърнени храни и храни на зърнена основа, картофи и 
кореноплодни, варива, пресни, замразени, варени, консервирани, изсушени и ферментирали 
плодове и зеленчуци, плодови и зеленчукови сокове, нектари, конфитюри, мармалади, 
желета и компоти, ядки и маслодайни семена, захарни и шоколадови изделия, мед, пресни и 
сушени подправки, безалкохолни напитки и бутилирани минерални, изворни и трапезни води, 
пиво, вина и високоалкохолни напитки, кафе, заместител на кафето, чай, плодови и билкови 
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чайове, какао, трпезна сол, майонеза и салатни сосове, детски храни, готови за косумация 
храни - в замаразен, концентриран, консервиран или изсушен вид, хранителни добавки; 
Стандарт ISO 22000:2005 - система за управление на безопасност на храните; Стандарт ISO 
14001:2004 - система за управление на околната среда; ISO OHSAS 18001:2007 - система за 
управление и безопасност при работа - всички с гореописания обхват на приложение; 

Дружеството имам изградена отлична мониторингова система и при необходимост 
бързо може да заменя един доставчик или производител с друг, предлагащ продукт със 
същото или по-добро качество. 

Ето защо счита, че въз основа на изградените през годините делови отношения с 
големи фирми-производители и доставчици, са съумели да изградят изключително 
благоприятни за тях условия и в случая са налице обективни обстоятелства да бъде 
изпълнено условието на чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП 

Комисията пристъпи към обсъждане и преценка на  представената писмената 
обосновка от участника «Ес Енд Ди Корпорейшън» ЕООД гр.Пловдив, която следва да е  
адекватна и относима към посочените обстоятелства и предмета на поръчката, да 
кореспондира с конкретните обстоятелства и изискванията на възложителя, разписани в 
документацията, при спазване на изискванията за мотивираност и наличието на 
предпоставките по чл.70, ал.2, т.1-5 от ЗОП.   

Разглеждайки и обсъждайки представената писмена обосновка, комисията условно я 
разделя на следните обстоятелства за които излага своите мотиви за приемането или 
неприемането им, както следва: 

1. Участникът изтъква като обективно обстоятлство , че разполага със специално 
обучен персонал, запознат с всички нормативни документи на българското и европейското 
законодателство, регламентиращи изискванията за качеството на храните, както и че 
всичките й служители са преминали обучение по вътрешен одит на интегрираната система 
за "Анализ на опасностите и контрол на критичните точки"/ НАССР/. 

Мотиви: Комисията не приема посочените по-горе обстоятелства, като обстоятлства 
които могат да обосноват предложените по –ниски цени, а по скоро опитът и 
квалификацията на екипа на участника спомагат да се спазват строго изискванията към 
безопасността на храните, които ще бъдат доставяни.  

2.  Дружеството заявава, че доставя хранителни продукти на над 1700 обекта, от 
които детските и социални заведения на територията на 10 общини /Община Смолян, 
Община Сопот, Община Карлово, Община Калояново, Община Чирпан, Община Лъки, 
Община Панагюрище, Община Пазарджик и др./, болници и болнични заведения, училища и 
висши учебни заведения, държавни институции и структури, включително Народното 
събрание на РБългария, специализирани в кетъринга фирми, над 70 хотела и над 100 
ресторанта, както и много други обекти за обществено хранене. Участникът позовавайки се 
на големият обем хранителни продукти, които фирмата доставя, тя работи изключително и 
само с производители и вносители, като има сключени дългосрочни договори с големи 
фирми производители, което им осигурява по-голяма стабилност в цените. Участникът 
заявява, че на база потреблението на големи количества е успял да договори и цени под 
пазарните за определени артикули. Също така фирмата осъществява и внос на голяма гама 
от оферираните продукти, като внос на риба и рибни продукти от Латинска Америка, месни 
продукти от държави - членки на ЕС и на ядки и сушени плодове от Близкия Изток. 

Мотиви: За горепосочените обстоятелства, участникът не е представил надлежни 
доказателства в тяхна подкрепа, поради което комисията счита да не се вземат под внимание, 
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защото на практика участникът иска комисията да приеме на доверие, че той е успял да 
договори цени под пазарните на предлаганите от него определени артикули(хранителни 
продукти), без да представя конкретни доказателства за това, което по същество обезсмисля 
предвидения защитен механизъм за предотвратяване на нелоялната конкуренция в чл. 70 , 
ал.2 от ЗОП. 

4. Участникът заявява, че във връзка с провеждането на настоящата обществена 
поръчка икономическият отдел на фирмата е подготвил задълбочен и подробен анализ за 
себестойността на всеки отделен артикул. Фирмена политика е продажбите на хранителни 
продукти да са с надценка между 3% и 5%, което им позволява да предложат най - добри 
цени, както и в конкретния случай. В уверение на това прилагат 26 бр. фактури, от които са 
видни доставните цени на продуктите, включени в 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". 

Мотиви: Комисията констатира, че участника не е представил подготвения от 
икономическия екип задълбочен анализ на себестойността на всеки един продукт, от където 
да е видно, че предлаганата надценка от участника е между 3% и 5%. От представените 
доказателства – 26 бр. фактури са обхванати само 32 % от артикулити в обособена позиция 
1. От представените фактури е видно само доставната цена за някои артикули към участника 
«Ес Енд Ди Корпорейшън» ЕООД, но не и себестойността на продуктите, защото в 
себестойността трябва да бъдат включени и други разходи {пример: административни, 
транспортни  (разстоянието Костинброд-Пловдив е около 180 км.), складови и др.}.  

Видно от представената ф-ра 3000053188/02.04.2015 от Шери 61 ЕООД е, че за 
артикул „ориз” предлаганата цена от участника е с над 20 % под доставната цена му цена. 

Същото така видно от представената ф-ра 50000091960/31,3,2015 от „Саранда 
Дистрибюшънс” ООД за замразен заек и ф-ра 103135/21.03.2015 от „Оранжерии Гимел” за 
краставици 2 качество,  пораждат съмнения в комисията, че  предлаганата от участника 
значително по- ниска цена в сравнение с останалите участници води до съмнение относно 
качеството на предлаганите хранителни продукти, които са предмет на настоящата поръчка, 
защото посочените в тези фактури продукти не отговарят на нормативните изисквания за 
хранене при деца.  

На база анализа на обстоятелството описано в точка 4. комисията счита, че тези 
обстоятелства не покриват хипотезите на чл.70, ал.2 от ЗОП, т.е. не обосновават ясно 
предложените по-ниски цени от участника. 

 
 
5. Фирмата е сертифицирана съгласно стандартите ISO 9001:2008 - система за 

управление на качеството, с област на приложение: търговия на едро с мляко и млечни 
продукти, охладени и замразени месо и месни продукти, месни и месно - растителни 
консерви, яйца и яйчни продукти, риба, рибни продукти и други морски храни, консерви с 
рибни продукти, масла и мазнини, зърнени храни и храни на зърнена основа, картофи и 
кореноплодни, варива, пресни, замразени, варени, консервирани, изсушени и ферментирали 
плодове и зеленчуци, плодови и зеленчукови сокове, нектари, конфитюри, мармалади, 
желета и компоти, ядки и маслодайни семена, захарни и шоколадови изделия, мед, пресни и 
сушени подправки, безалкохолни напитки и бутилирани минерални, изворни и трапезни 
води, пиво, вина и високоалкохолни напитки, кафе, заместител на кафето, чай, плодови и 
билкови чайове, какао, трпезна сол, майонеза и салатни сосове, детски храни, готови за 
косумация храни - в замаразен, концентриран, консервиран или изсушен вид, хранителни 
добавки; Стандарт ISO 22000:2005 - система за управление на безопасност на храните; 
Стандарт ISO 14001:2004 - система за управление на околната среда; ISO OHSAS 
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18001:2007 - система за управление и безопасност при работа - всички с гореописания 
обхват на приложение; 

Мотиви: Участникът се позовава на въведената система за контрол на качество ISO 
9001:2008, с област на приложение: търговия на едро с мляко и млечни продукти, охладени и 
замразени месо и месни продукти, месни и месно - растителни консерви, яйца и яйчни 
продукти, риба, рибни продукти и други морски храни, консерви с рибни продукти, масла и 
мазнини, зърнени храни и храни на зърнена основа, картофи и кореноплодни, варива, пресни, 
замразени, варени, консервирани, изсушени и ферментирали плодове и зеленчуци, плодови и 
зеленчукови сокове, нектари, конфитюри, мармалади, желета и компоти, ядки и маслодайни 
семена, захарни и шоколадови изделия, мед, пресни и сушени подправки, безалкохолни 
напитки и бутилирани минерални, изворни и трапезни води, пиво, вина и високоалкохолни 
напитки, кафе, заместител на кафето, чай, плодови и билкови чайове, какао, трпезна сол, 
майонеза и салатни сосове, детски храни, готови за косумация храни - в замаразен, 
концентриран, консервиран или изсушен вид, хранителни добавки;  Комисията счита, че това 
обстоятелство в никакъв случай не обосновава предложените по- ниски цени в сравнение с 
другите оферти, тъй като сертификата ISO 9001  за въведена система за управление на 
качеството e изрично изискан от възложителя като критерии за подбор в документацията за 
участие и всеки един от участниците ги е представил със своята оферта, т. е. този участникът 
не сочи обстоятелство, което е изключително благоприятно само за него. Освен това е този 
документ  е изискан от възложителя като гаранция за качеството на доставките, а не за 
тяхната цена, и всички допуснати участници до етапа на отваряне на ценовите предложения 
са го представили, т. е. не може да се обоснова изводът, че въведената система за управление 
на качеството е оказала изключително въздействие при формирането на по-ниски цени само 
за този участник в процедурата.  

Относно другите стандарти въведени от участника, а именно : 

 Стандарт ISO 22000:2005 - система за управление на безопасност на храните.  
Комисията прави извода, че въвеждането на този стандарт определя изискванията към 

системата за безопасност на храните, като комбинира основните елементи за осигуряване на 
безопасността на храните в цялата хранителна верига до точката на крайна консумация. 

 Стандарт ISO 14001:2004 - система за управление на околната среда;  
Комисията прави извода, че въвеждането на този стандарт определя съществените 

изисквания за идентификация, планиране, контрол и управление на екологичните 
въздействия, в процеса на извършваната дейност от участника 

 Стандарт ISO OHSAS 18001:2007 - система за управление и безопасност при 
работа 

Комисията прави извода, че въвеждането на този стандарт води до допълнителна 
идентификация и контрол на опасностите при работата на служителите на участника. 

Обобщавайки горепосочените изводи за въведените системи от участника «Ес Енд Ди 
Корпорейшън» ЕООД, комисията прави заключението, че те обуслават вътрешната 
отганизация и контрол при осъществяването на дейността му, а не обуславят обективни 
обстоятелства попадащи в хипотезите на чл.70,ал 2 от ЗОП за предложените по-ниски цени.  

6.  Дружеството имам изградена отлична мониторингова система и при необходимост 
бързо може да заменя един доставчик или производител с друг, предлагащ продукт със 
същото или по-добро качество. 

Мотиви: Комисията не приема посоченото по-горе обстоятелство, като 
обстоятелство, което  може обективно да обоснове предложените по-ниски цени, а по-скоро 
като обстоятелство, което спомага на участника да повиши качеството на предлаганите 
хранителни продукти, но не става ясно на каква цена. 
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7.  Дружеството  въз основа на изградените през годините делови отношения с 
големи фирми-производители и доставчици, са съумели да изградят изключително 
благоприятни за тях условия и в случая са налице обективни обстоятелства да бъде 
изпълнено условието на чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП 

Мотиви: Това обстоятелство, на което се позовава участникът, а именно изградените 
през годините делови отношения с големи фирми-производители и доставчици, които реално 
според комисията не могат да се определят като изключително благоприятно обстоятелство 
за този участник, защото всеки участник в процедурата разчита на установените си трайни 
търговски контакти със своите контрагенти и изграденото доверие помежду им. В този 
смисъл посоченото обстоятелство не е ексклузивно само за този участник, за да се приеме, че 
то би могло да окаже решаващо значение при формирането на по-ниски цени на конкретните 
доставки. Освен това комисията счита, че тези обстоятелства не са обективни, а напротив - 
субективни, и не следва да ги взимат предвид при подробна писмена обосновка, изискана по 
реда на чл.70, ал.1 от ЗОП. 

 

С оглед изложеното до тук, комисията заключи, че от посочените обстоятелства в 
представената от участника «Ес Енд Ди Корпорейшън» ЕООД, писменна обосновка по 
обособена позиция № 1, не доказват наличието на обективни обстоятелства за предложените 
от дружеството значително по-ниски цени, в нито една от хипотезите на чл.70, ал.2 от ЗОП. 
Вследствие задълбоченото запознаване с посочените от дружеството обстоятелства е 
осъществена преценка, че участникът не сочи обективни обстоятелства, които да обословят 
наличието на изключително благоприятни условия, които да са занижили разходите за 
изпълнението на предмета на поръчката. Изтъкната е липсата на данни за наличието на 
специфични фактори, обосноваващи твърденията, че само по отношение на него 
съществуват твърдяните от него, обективни обстоятелства по смисъла на чл.70, ал.2 от ЗОП 
и взе следното  

РЕШЕНИЕ: 

На база на гореизложените мотиви, комисията счита, че представената от участника 
на основание чл.70, ал.1 от ЗОП подробна писмена обосновка за формиране на цената не 
може да бъде приета поради липса на посочените в чл.70, ал2, т.1-т.4 от ЗОП правни 
основания. Поради тази причина и на основание чл.70, ал.3,  комисията предлага за 
отстраняване за обособена позиция 1 от открита процедура с уникален № 00035-2015-0001,  
участник «Ес Енд Ди Корпорейшън» ЕООД с оферта № 08-00-21/1 от 12.03.2015 г.,  

 

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  
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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  

08.04.2015 г.,12:00 часа    Ангел  Милчев 
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