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Утвърдил: 

Милен Димитров 

Кмет на община Костинброд 

П Р О Т О К О Л  № 9 

Закрито заседание 

ДНЕС: 16.04.2015 год., в 13,00 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 допълнителни писмени 

разяснения изискани на основание чл. 68, ал.11, т.2 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; 

2. Яна Иванова – 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 – 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 писмени разяснения на основание чл.68, ал.11, т.2 от ЗОП 

на кандидатите 

 С Протокол  № 8 от 09.04.2015 г. комисията е констатирала, следните несъответствия, 
а именно:  
1. Стойността на по-долу посочените позиции в ценовото предложение за обособена позиция 
2 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.) 
              

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

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

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

 
 
 
2. Предложените единични цени в ценовото предложение за обособена позиция 2 (Образец 
3А) на участника и в представените попълнени количествено стойностни сметки се 
констатира следното несъответствие: 
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Остойностени количествени 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 горецитираните несъответствия е изискано разяснение на основание чл. 68, ал.11, 

т.2 от ЗОП. С писмо с изх.номер 08-00-21(1)/ 09.04.2015 г. е изискано писмено разяснение на 

основание чл.68, ал.11, т.2 от ЗОП и е даден срок от три работни дни, което е изпратено по 

факса на участника на 06.04.2015 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,  са постъпили три листа с писмените разяснения 

на участника по факса и  един плик с писмени разяснения по куриер. Писмените разяснения 

са заведени във входящия деловоден регистър на Възложителя  съответно под номера 08-00-

21(1)/15.04.2015г. в 15:56 часа и  08-00-21(1)/ 16.04.2015 г. в 10:56 часа. Постъпилите  

разяснения са предадени на председателя на комисията с протокол под опис. Той докладва за 

постъпилите разяснения, че те са постъпили в законно определения срок, удостоверено от 

регистъра на деловодната система и следва да бъдат разгледани.  

II. Комисията пристъпва към отваряне и разглеждане на разясненията на 

участника «Ес Енд Ди Корпорейшън» ЕООД гр.Пловдив за обособена позиция 2, изискано 

на основание чл.68, ал.11, т.2 от ЗОП. 

Комисията констатира, че предствените писменни разяснения от участника  с 
номера 08-00-21(1)/15.04.2015г. получено по факса в 15:56 часа и  08-00-21(1)/ 16.04.2015 г. 
получено по куриер в 10:56 часа са еднакви, в резултат на което комисията ще разгледа само 
единият екземпляр на писменното разяснение. В него участникът е дал средното 
разяснение: 

В представения от възложителя към документацията за участие образец на КСС 2 за група „К 
–плодове - пресни, замразени, изсушени, консервирани,нектар и сокове, конфитюри, мармалади, 
желета, компоти“ са включени следните артикули със съответните им прогнозни количества – 
ябълки, лимони, мандарини, череши, ягоди, маслини – консерва, диня и конфитюр плодов. В така 
представения образец на са включени артикулите портокали, банани, праскови и кайсии. 

При попълване на образеца на КСС 2 за група „К“ са оферирани единични цени само за 
включените от възложителя в образеца 8 артикула и тяхната обща стойност е 673,50 лв. без ДДС. 

В представения от възложителя към документацията за участие Образец 3А за група „К –
плодове - пресни, замразени, изсушени, консервирани,нектар и сокове, конфитюри, мармалади, 
желета, компоти“ има различен вид и съдържание, тъй като в него са включени и артикулите 
портокали, банани, праскови и кайсии със съответните им количества. 

Тоест, налице е препокриване в съдържанието на образеца на ККС 2 и Образец 3А за група 
„К“ единствено за осемте артикула - ябълки, лимони, мандарини, череши, ягоди, маслини – консерва, 
диня и конфитюр плодов. Артикулите - портокали, банани, праскови и кайсии не са включени от 
възложителя в КСС 2 и не са взети предвид от участника при оферирането на общата стойност на 
групата. 
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При попълването на образец КСС2 участникът е оферирал цена само за включените в група 
„К“ осем артикула, като е инкорпорирал цените от образец  ККС 2 в образец 3А в частта  на групата 
„К“  и при направеното прехвърляне на стойностите, програмата на компютъра е разпределила 
единичните и общите цени според броя на редовете в таблицата. Не е видял, че в образец 3А за група 
„К“  има повече позиции, отколкото в образеца КСС 2 и за това се е получило разминаването в 
единичните цени на артикулите, посочени в запитането. Възложителят е предоставил на участниците 
образци с различно съдържание и поради разминаване на поредните номера на артикулите се е 
получило разминаване и в единичните цени и съответно в произведението на количеството по 
единичната цена. 

За това моли комисията да има предвид, че верните единични цени на посочените шест 
артикула в запитането са, както следва: 

КСС2 – това е вярната единична цена, която 
е попълнена от нас и е взета в предвид за 
размера на ценовото ни предложение  

Ценово предложение (Образец 3А) – това 
следва да бъде вярната цена, съобразно 
попълненото вярно КСС2 

Позиция Вид Ед.цена Позиция Вид Ед.цена 

66 Мандарини 1,10 лв./кг. 67 Мандарини 1,10 лв./кг. 

67 Череши 1,30 лв./кг 71 Череши 1,30 лв./кг 

68 Ягоди 2,00 лв./кг. 72 Ягоди 2,00 лв./кг. 

69 Маслини-конс. 3,00 лв./кг. 73 Маслини-конс. 3,00 лв./кг. 

70 Диня 0,35 лв./кг. 74 Диня 0,35 лв./кг. 

71 Конф. Плод. 1,15 лв./кг. 75 Конф. Плод. 1,15 лв./кг. 

 

Комисията не приема представените писменни разяснения от «Ес Енд Ди Корпорейшън» 

ЕООД, като обективна причина, с което да се обоснове констатираното от комисията несъответствие 

в ценовото предложение (Образец 3А) на участника. Мотивите на комисията за неприемането й, са 

следните: 

Участникът обосновава констатираното от комисията несъответствието в единичните цени на 

артикулите - мандарини, череши, ягоди, маслини – консерва, диня и конфитюр плодов, чрез 

несъответствието между електронния вариант на количествените сметки за остойностяване (КСС 2) и 

образеца на ценовото предложение (Образец № 3А),  тъй като артикулите портокали, банани, 

праскови и кайсии липсват в електронния вариант на КСС 2.  По тази причина при прехвърляне на 

стойностите от КСС 2 в образеца на ценовото предложение, програмата на компютъра е 

разпределила единичните и общите цени според броя на редовете в таблицата. Заявява, че вярната 

единична цена за въпросните 8 артикула е тази, посочена в електронния вариант на КСС 2 и същата 

следва да бъде приета за вярна и в образеца на ценовото предложение.  

 Изложените доводи не могат да бъдат приети за основателни, защото макар да има 

несъответствие между електронния вариант на КСС 2 и образец № 3А на ценовото предложение, то 

констатираното разминаване в единичните цени засяга артикулите, които се съдържат и в двата 

образеца. Със заявлението си, че верните цени са тези от електронния вариант на КСС 2 и именно те 

следва да се четат за верни и  в хартиения носител на ценовото предложение, собственоръчно 

подписано от управителя на „Ес Енд Ди Корпорейшън” ЕООД, участникът на практика изменя 

ценовото си предложение, защото намалява единичните цени за артикулите - мандарини - от 1,30 

лв./кг  на 1,10 лв./кг; диня – от 1,10 лв./кг на 0,35 лв./кг и конфитюр плодов – от 1,30 лв./кг на 1,15 

лв./кг, а за останалите артикули увеличава единичните цени: за череши – от 1,15 лв./кг на 1,30 лв./кг; 

за ягоди – от 1,00 лв./кг на 2,00 лв./кг; маслини – консерва – от 1,50 лв./кг на 3,00 лв./кг.  Заявената 

промяна на ценовото предложение на този етап от процедурата е недопустимо да бъде приета, защото 
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тази възможност е преклудирана съгласно чл. 54, ал. 2 от ЗОП  и от друга страна, е налице 

императивна забрана за участниците да използват възможността по чл. 68, ал. 11, т. 2 от ЗОП за 

промяна на техническото и ценовото си предложение.  

 Наред с изложеното, следва да се отбележи, че същинската ценова оферта на участника е 

представения в оригинал хартиен носител на попълнения образец на ценово предложение. Този извод 

се потвърждава от разпоредбата на чл. 69а, ал. 3, изр. последно от ЗОП, според която при отваряне на 

ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени и предлага по един представител от 

присъстващите участници да подпише ценовите оферти. Следователно законодателят е имал предвид 

именно писмената форма на офертата, тоест ценово предложение на хартиен носител, съдържащо 

собственоръчен подпис на представляващия участника, за да може да се приеме, че е налице 

волеизявление и съответното предложение има обвързваща сила, както за дадения участник, така и за 

възложителя, спрямо когото е отправено предложението. В този смисъл, комисията като взе предвид 

единичните цени от Образец № 3А за група „К” и отстрани аритметичните грешки при 

пресмятанията за позиции от 69 до 75, получи за групата обща стойност от 1073,50 лв. вместо 

вписаните от участника 673,50 лв., както и обща стойност за обособена позиция 2 в размер на 

31 800,00 лв.  при предложена от участника цена от 31 400,00 лв. Установиха се несъответствия и в 

общата цена за група „К”, водещи до несъответствие и в общата  цена за изпълнение на поръчката. 

Същевременно в т. 3 на стр. 35-36 от документацията за участие в процедурата изрично е 

указано, че попълненото 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. Електронният вариант на количествените сметки за 

остойностяване е само за улеснение на участниците и те носят 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 са 

допуснати несъответствия. Въведените от възложителя изисквания към ценовото предложение следва 

да бъдат разгледани и от гледна точка на легалното определение за „предварително обявени 

условия“, дадено с разпоредбата на § 1, т. 19а от Допълнителните разпоредби на Закона за 

обществените поръчки. Определението гласи, че „предварително обявени условия“ са условията, 

съдържащи се в обявлението и/или документацията за участие. Следователно вписаните в  т. 3 от 

раздел ХІ „Съдържание на офертата“ на стр. 35-36 от документацията за участие изисквания, 

включително и изискването при установяване на допуснати несъответствия в ценовата оферта, 

участникът ще бъде отстранен от участие в поръчката, се явяват предварително обявени условия, тъй 

като се съдържат в документацията за участие в настоящата процедура. Същевременно решението на 

възложителя, с което е открита процедурата и са одобрени обявлението и документацията за участие 

не е обжалвано в срока по чл. 120, ал. 5 от ЗОП от заинтересованите лица, поради което всичките 

изброени документи са влезли в сила, респективно вписаните в тях условия са получили стабилитет и 

са задължителни за спазване от възложителя и от кандидатите/участниците в процедурата. Основното 

задължение на комисията като помощен орган на възложителя е да установи по един безспорен начин 

дали подадените оферти в процедурата отговарят на предварително обявените условия и ако 

отговарят – в каква степен. Несъобразяването от страна на комисията с което и да било 

предварително обявено условие на възложителя, а в конкретния случай изискването при 

установяване на оферта, която не съответства на обявените от възложителя указания, офертата на 

участника ще бъде предложена за отстраняване, би нарушило процедурните правила и приложимите 

материалноправни разпоредби и би довело до издаване впоследствие до незаконосъобразно решение 

от възложителя, както и до неоснователно толериране на участник, предложил в офертата си 

предложение, което не съответства на предварително обявените изисквания на възложителя и с което 

биха се нарушили основните принципи за ранопоставеност и лоялна конкуренция между участниците 

в провежданата открита процедура.  
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С оглед изложените съображения и констатираните явни несъответствия в ценовото 

предложение на участника (Образец № 3А) за обособена позиция 2, комисията единодушно взе 

следното 

РЕШЕНИЕ: 

 На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП предлага участник «Ес Енд Ди Корпорейшън» ЕООД 

гр.Пловдив, за отстраняване по обособена позиция 2 от откритата процедура за възлагане на 

обществена поръчка 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 ” 

 
 
Председателят, на база взетите решения до този момент обективирани в Протоколи 

от 1 до настоящия (включително,) от работата 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,, обяви списъкът на допуснатите и недопуснатите участници в открита 
процедура № 00035-2015-0001 в регистъра на АОП по обособени позиции и по реда на 
подадените оферти: 

 

III. Списък на предложените за отстранените  участници в открита процедура с 

уникален № 00035-2015-0001 в регистъра на АОП поради несъответствие на 

участниците и представените от тях оферти с  критерии за подбор за всяка обособена 

позиция, 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. «България Сървиз» ЕООД гр. София, с оферта № 08-00-21/3 от 12.03.2015 г.  

3. «Аллур» ООД - гр.София, с оферта № 08-00-21/4 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. «България Сървиз» ЕООД гр. София, с оферта № 08-00-21/3 от 12.03.2015 г.  

4. «Аллур» ООД - гр.София, с оферта № 08-00-21/4 от 12.03.2015 г.  

5.  «Макрон» ООД  гр.София, с оферта № 08-00-21/5 от 12.03.2015 г.  
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IV. Списък на допуснатите  участници в открита процедура с уникален № 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.  «ЕТ. Македония – Иван Даньовски»  гр.София, с оферта № 08-00-21/2 от 12.03.2015 г.  

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

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

 

За обособена позиция 2: 

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

 
Комисията пристъпи към оценка на ценовите предложения на допуснатите участници по 

критерия за оценка “най-ниска цена” съгласно чл.37, ал.1, т.1. Оценяването ще се извърши 
поотделно за всяка обособена позиция, като участника предложил най-ниска цена ще бъде 
класиран на първо място. 
 
 Комисията  на база взетите решения до този момент обективирани в Протоколи от 1 
до настоящия (включително), единодушно взе следното  
 

РЕШЕНИЕ: 

 

 I. Класира, по критерии „най-ниска цена” участниците 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 ”, както следва: 
 

 за ОП № 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“: 

 

1. ”КРИСИ 2007“ ЕООД с предложена цена за изпълнение на поръчката 204 173,32 
(Словом: Двеста и четири хиляди сто седемдесет и три лева и тридесет и две стотинки ) в 
лева без ДДС. 

2. ЕТ. ”МАКЕДОНИЯ – ИВАН ДАНЬОВСКИ“ с предложена цена за изпълнение на 
поръчката 211 792,70 (Словом: Двеста и единадесет хиляди седемстотин деветдесет и два 
лева и седемдесет стотинки ) в лева без ДДС. 



Стр. 8 от 9 

3. ”МАКРОН“ ООД с предложена цена за изпълнение на поръчката 215 788,32 

(Словом: Двеста и петнадесет хиляди седемстотин осемдесет и осем лева и тридесет и две 

стотинки) в лева без ДДС. 

 за ОП № 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 ” 

1. ”КРИСИ 2007“ ЕООД с предложена цена за изпълнение на поръчката 33 343,50 
(Словом: Тридесет и три хиляди триста четиридесет и три лева и петдесет стотинки ) в лева 
без ДДС. 

 II. На основание изпълнени предварително обявените условия в утвърдената  
документация и указанията за подготовка и участие в откритата процедура, обявеното 
класиране на допуснатите участници по обособени позиции въз основа резултатите  от 
работата на комисията по Заповед № РД-05-45/13.03.2015 г. и изменена със Заповед № РД-
05-54/25.03.2015 г.  на кмета на община Костинброд, отразени в Протокола (част от 1 до 9), 
комисията предлага, кмета като Възложител по смисъла на ЗОП да определи за изпълнител 
на обществената 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 ”, класираните на 
първо място участник по избрания критерий “най-ниска цена” по обособени позиции, както 
следва: 
 

 за ОП № 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“: 

“КРИСИ 2007” ЕООД, ЕИК:175270007  със седалище и адрес за кореспонденция: с. 
Петърч, Община Костинброд, ул. Шопска комуна № 62, представлявано от Георги  
Кръстанов в качеството му на Управител. 

 за ОП № 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 ”: 

“КРИСИ 2007” ЕООД, ЕИК:175270007  със седалище и адрес за кореспонденция: с. 
Петърч, Община Костинброд, ул. Шопска комуна № 62, представлявано от Георги  
Кръстанов в качеството му на Управител. 

 
 С оглед на поставените задачи със Заповед № РД-05-45/13.03.2015 и изменена със 
Заповед РД-05-54/25.03.2015.на кмета на община Костинброд, на основание чл.72, ал.2 и ал.3 
от ЗОП, комисията състави и подписа протокол № 9 от настоящия етап от своята работа, 
който съдържа 9 броя страници, систави се и се подписа от лицата участвали в заседанието. 
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 Комисията чрез своя председател, на основание чл.72, ал. 2 от ЗОП предава на 
възложителя Протокола от работата си, състоящ се от Протокол № 1, Протокол № 1.1, 
Протокол № 2, Протокол № 3, Протокол № 4, Протокол № 5, Протокол № 6, Протокол № 7, 
Протокол №8 и Протокол №9, в едно с цялата документация по провеждането на откритата 
процедура с уникален № 00035-2015-0001 в регистъра на АОП, включително подадените 
офертни предложения и допълнително изисканите и представяни документи, писменни 
обосновки, разяснения към тях на даден етап от работата на комисията във връзка с 
направени предложения и взети решения, с което комисията приключва своята работа в 
изпълнение на чл.72, ал.3 от ЗОП. 
 
 

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  
16.04.2015 г.,17:00 часа     Ангел  Милчев 
 

 

 

Приемане на протокола от Възложителя: дата 17.04.2015, подпис: ……ПП…………… 
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