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Р Е Ш Е Н И Е 

№ РД- 0 5 - / / £ . ^ : . 2 0 1 5 r. 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 7, т. 1 във връзка с чл. 73, ал. 1 
и ал. 2 от ЗОП и като взех предвид утвърдените от мен Протокол № 1 от 13.03,2015г., 
Протокол № 2 от 25.03.2015г., Протокол № 3 от 25.03.2015г., Протокол № 4 0 т 
27.03.2015г., Протокол № 5 от 01.04.2015г„ Протокол № 6 от 06.04.2015г., Протокол № 7 
от 08.04.2015г., Протокол № 8 от 09.04.2015г., Протокол № 9 от 16.04.2015г., отразяващи 
работата на Комисията, назначена със Заповед № РД-05-45/13.03.2015г. и изменена със 
Заповед № РД-05-54/25.03.2015г. за разглеждане, оценка и класиране на оферти в открита 
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 ", публикувана в 
Регистъра на обществените поръчки на АОП, с ID № 00035-2015-0001 в регистъра на АОП, 
по Обявление № 648013 в АОП с изх. № 08-00-22/11.02.2015 г., във връзка с мое Решение 
№РД-05-30/11.02.2015 г. 

О Б Я В Я В А М : 

I. Отстранявам от участие в процедурата: 
1. Участникът „Макрон" ООД - гр.София с оферта № 08-00-21/5/12.03.2015 

г. за втора обособена позиция, на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, със следните 
мотиви: 

- в Раздел III, „Технически спецификации и изисквания към изпълнението», т.2 
«Прогнозно количество», подт. 2.2 от Документацията (стр. 17) и от Раздел VII 
„Изисквания и доказателство за финансовото и икономическото състояние и 
техническите възможности" в т.2.2 от Документацията (стр.25), Възложителят е 
поставил изискването участниците да имат валидно удостоверение за регистрация на 
обект за търговия на едро с храни, издаден на основание чл.12 от Закона за храните от 
областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), които да обхваща всички групи 
храни, предмет на настоящата поръчка, като за обособена позиция 2 са следните групи 
храни - буква „а", 
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" п " , " р " , " с " и " у , като в представеното заверено копие от участника на 
удостоверения по чл.12 от Закона за храните с № 24651/30.01.2014 г. за обект: СКЛАД 
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ЗА ТЪРГОВИЯ С ХРАНИ на името на участника „Макрон" ООД, липсва група храни 
от буквата „п" - пиво, вина и високоалкохолни напитки", с което офертата на 
участника не отговаря на изискванията на Възложителя за обособена позиция 2 по 
отношение на необходимите групи храни. 

2. Участникът „БЪЛГАРИЯ СЪРВИЗ" ЕООД- гр. София с оферта № 08-
00-21/3/12.03.2015 г. и за двете обособени позиции на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 и 
т. 3 от ЗОП, със следните мотиви: 

- Протоколи № 1 и № 1.1 от 13.03.2015 година са изпратен до „БЪЛГАРИЯ 
СЕРВИЗ" ЕООД, на основание чл.68, ал.8 от ЗОП, чрез куриерска услуга с пратка 
113443021 /17.03.2015г. Видно от обратната разписка към пратка 113443021/17.03.2015 
г. участникът е получил Протоколи № 1 и № 1.1 на 18.03.2015 г. Съгласно чл.68, ал.9 
от ЗОП, в срок от пет работни дни, от получаване на изпратения им по куриер 
Протокол 1 и 1.1, участникът „БЪЛГАРИЯ СЕРВИЗ" ЕООД е трябвало да представи 
документите, с представянето на които, биха се отстранили несъответствията, които са 
констатирани от комисията в Протокол 1 и 1.1. Срокът от 5 работни дни е изтекъл на 
24.03.2015 година. При справка от входящия деловоден регистър на Община 
Костинброд за допълнително предствени документи за открита процедура по ЗОП с 
уникален № 00035- 2015-0001 в регистъра на АОП, който съдържа вх. №, дата и 
отразен часът на постъпване на документите, е видно, че до 17:00 на 24.03.2015 
година не са постъпили допълнителни документи за отстраняване на 
несъответствието в офертата от учасника „БЪЛГАРИЯ СЕРВИЗ" ЕООД. 

3. Участникът „АЛЛУР" ООД - гр. София с оферта № 08-00-21/4- гр. 
София, както следва: 

А), отстранен за първа обособена позиция на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от 
ЗОП, със следните мотиви: 

- В Раздел III 2.3) „Технически възможности" от Обявлението (стр.8) и в т.2.1 от 
Раздел VII „Изисквания и доказателство за финансовото и икономическото състояние 
и техническите възможности" от Документацията (стр.25), Възложителят е поставил 
изискването, че за участие в процедурата, всеки участник следва да докаже изпълнение 
на доставки, които са еднакви или сходни* с предмета на настоящата обществена 
поръчка, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, на 
общи стойности, както следва: 

- За първа обособена позиция в размер на 216 000 (двеста и шестнадесет хиляди) 
лева без ДДС. 

- За втора обособена позиция в размер на 41 000 (четиридесет и една хиляди) 
лева без ДДС. 

За участник кандидатстваш за двете обособени позиции, изискването се 
прилага кумулативно. 

В подадената от „АЛЛУР" ООД оферта е представен списък на услугите, сходни 
с предмета на поръчката изпълнени за последните три години (Образец №7) от 
управителя на управителя на „АЛЛУР" ООД - Росен Ценов (стр. 17), с данни за 
изпълнени 3 договора и приложени относими за тях 3 броя - Удостоверения/ 
Референции за добро изпълнение на услуги с предмета на поръчката, както следва: 

- Заверено копие на удостоверение за добро изпълнение с изх.номер 
115/05.01.2015 издадено от ОДЗ 117 „Надежда", гр. София; 

- Заверено копие на удостоверение за добро изпълнение с изх.номер РД 7000-
1/05.01.2015 издадено от Столична община, район Младост; 

- Заверено копие на удостоверение за добро изпълнение с изх.номер 
05/07.01.2015 издадено от ОДЗ 28 „Ян Бибиян"; гр. София. 



Комисията е констатирала, че общата стойност на изпълнените договори е в 
размер на 49 276,57лв. без ДДС, което не покрива изискването на Възложителя за 
двете обособени позиции. Съгласно изискванията на чл.68, ал.8 и ал.9 от ЗОП, с 
протокол 1 и 1.1, комисията е изискала от участника да представи допълнително 
доказателства за изпълнени договори на стойност, не по-малко от 207 000,00 лв. 
придружени с удостоверения, издадени от получателя или от компетентен орган, или 
чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за 
доставките, за да се покрият условията на Възложителя за двете обособени позиции. В 
посочения от комисията срок от 5 работни дни след получаването на протокола, 
участникът не е представил допълнително документи за отстраняване на 
констатираните несъответствия в Протокол 1 и 1.1 от работата на комисията, поради 
което е установено несъответствие с предварително обявените от Възложителя 
условия за подбор за обособена позиция 1. 

Б). отстранен за втора обособена позиция на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 и т. 
3 от ЗОП, със следните мотиви: 

- не е представил необходимите документи, а именно: образец на документ, 
удостоверяващ произхода на храната, издаден от обекта на произход, съгласно 
„Технически спецификации и изисквания към изпълнението" указано в стр.8 от 
Документацията - Раздел III, „Технически спецификации и изисквания към 
изпълнението", т. 1 „Приложими изисквания и стандарти за изпълнение и качество", 
подточка 13 , което от своя страна прави подадената от него оферта за обособена 
позиция 2 с вх. № 08- 00-21/4 от 12.03.2015 г., неотговаряща на предварително 
обявените условия на Възложителя. 

В контекста на гореизложеното, комисията е счела, че след като е приложила 
правото си по чл.68, ал.8 от ЗОП към участника „Аллур" ООД за предоставяне на 
образец на документ, удостоверяващ произхода на храната, издаден от обекта на 
произход, съгласно „Технически спецификации и изисквания към изпълнението", 
видно от Протокол 1 и 1.1 и участникът не се е възползвал от това си право в срок от 5 
работни дни и констатирайки липсата му в Плик № 2 за обособена позиция, комисията 
установява несъответствие при изготвяне на техническата оферта с предварително 
заложените изисквания на Възложителя, съгласно указаното в стр.8 от Документацията 
- Раздел III, „Технически спецификации и изисквания към изпълнението", т. 1 
„Приложими изисквания и стандарти за изпълнение и качество", подточка 13. 
Комисията е счела, че това несъответствие по отношение на документите във Плик № 
2 за обособена позиция 2, не може да бъде санирано от комисията на етап на 
разглеждане на техническите предложения, доколкото съгласно разпоредбите на чл. 
68, ал.11, т.2б от ЗОП могат да се изискват допълнителни доказателства за вече 
представени документи, но не и да се отстраняват нередовности в техническото 
предложение, водещи до промяна на същото, което би се получило при 
представане на образец на документ, удостоверяващ произхода на храната, 
издаден от обекта на произход, съгласно „Технически спецификации и 
изисквания към изпълнението" от участника „Аллур" ООД. 

4. Участникът ЕТ „МАКЕДОНИЯ- ИВАН ДАНЬОВСКИ" - гр.София с 
оферта № 08-00-21/2/12.03.2015 г. за втора обособена позиция, на основание чл. 69, 
ал. 1, т. 3 от ЗОП, със следните мотиви: 

- Съгласно одобрената документация в частта съдържанието на плик 3 се 
изисква ценовото предложение на участниците да бъде изготвено по образец - Образец 
№ ЗА. При осъщественият анализ на ценовото предложение за втора обособена 
позиция на участника ЕТ. „Македония - Иван Даньовски" комисията е констатирала, 
че ценовото предложение на участника не е изготвено по Образец № ЗА, неразделна 
част от документацията, тъй като липсват предложения за следните видове храни: 
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- 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, а офертата на ЕТ „МАКЕДОНИЯ- ИВАН ДАНЬОВСКИ" 
не отговаря на предварително обявените по смисъла иа §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.ЗО) от документацията. 

5. Участникът „Есе Ен ди Корпорейшън" ЕООД - гр. София с оферта № 08-
00-21/1/12.03.2013г.- гр. София, както следва: 

А), отстранен за първа обособена позиция на основание чл. 70, ал. 3 от ЗОП, 
със следните мотиви: 

- Комисията се е обосновала, че 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 съществени аргументи в 
подкрепа на твърденията си за наличието на изключително благоприятни условия, в 
резултат на които да има възможност за занижаване разходите за изпълнението на 
предмета на поръчката. Комисията е изтъкнала липсата на данни за наличието на 
специфични фактори, обосноваващи твърденията, че само по отношение на участника 
съществуват твърдяните от него, обективни обстоятелства по смисъла на чл.70, ал.2. 

Б). отстранен за втора обособена позиция на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от 
ЗОП, със следните мотиви: 

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 № ЗА), 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 № ЗА 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, диня, 
конфитюр плодов , а за артикулиа череши, ягоди, маслини - консерва, увеличава 
единичните цени. Промяна на ценовото предложение в процедурата е недопустимо 
да бъде приета, защото 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. 

II. Класирам участниците, по критерии „най-ниска цена" както следва: 

1. За първа обособена позиция: 

Първо място: „КРИСИ 2007" ЕООД 

Второ място: ЕТ. „МАКЕДОНИЯ - ИВАН ДАНЬОВСКИ" 

Трето място: „МАКРОН" ООД 

1. За втора обособена позиция: 

Първо място: „КРИСИ 2007" ЕООД 

О П Р Е Д Е Л Я М : 
1.3а изпълнител 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: 

За 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"- „КРИСИ 2007" ЕООД, класирана на 
първо място, при условията на приетата оферта и протоколите на комисията. 

За 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 "- „КРИСИ 2007" 
ЕООД, класирана на първо място, при условията на приетата оферта и протоколите 
на комисията. 

Настоящото решение да се изпрати в тридневен срок от издаването му до 
всички участници в процедурата. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
МИЛЕН ДИМИТРОВ: 

Кмет на община Кост 


