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Утвърдил: 

Милен Димитров 

Кмет на община Костинброд 

П Р О Т О К О Л  № 4 
Закрито заседание 

ДНЕС: 27.03.2015 год., в 13,30 часа, в работна зала в сградата на общинска 
администрация Костинброд – община Костинброд, на адрес: гр. Костинброд, ул.»Охрид» 
№1, 

Продължи работата за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти в 
процедура по реда на ЗОП, протоколирана на основание чл.68, ал.7 от ЗОП с настоящия 
Протокол, удостоверяващ закритата част от заседанието и дейността на Комисия, назначена 
със Заповед № РД-05-45/13.03.2015 г.  изменена със Заповед № РД-05-54/25.03.2015 г.на кмета на 
община Костинброд, 

 Поставената задача на комисията е: разглеждане на документите в Плик №2 
"Предложение за изпълнение на поръчката", в които са представени изготвените 
технически предложения на участниците, с попълнени всички изискуеми данни и реквизити, 
съгласно приложените образеци, както следва: 
  - Образец № 2 за първа обособена позиция;  
  - Образец № 2А за втора обособена позиция; 
при съблюдаване на одобрената техническа спецификация, изискванията към офертата и 
условията за възлагане и изпълнение  при откриване на откритата 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 ”, 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 

 

 

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

юрист, на длъжност при Възложителя –  юрисконсулт 

2. Яна Иванова – изпълняваща 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.  Той разясни правните и процесуални действия, които 

следва да бъдат осъществени и откри закритото заседание от работата на Комисията, в 

изпълнение на  чл.68, ал.7. от ЗОП, като докладва, че след осъщественото от комисията 

разглеждане и оценка на допълнително представените документи за съответствие с 

критериите за подбор на Възложителя, взетите решения с мотиви към всяко едно от тях, 

подробно изложени в Протокол от 25.03.2015, е съставен списък на допуснатите кандидати. 

 

 Комисията на основание чл.69а, ал.2, т.1 от ЗОП, пристъпва към разглеждане на 
документите на плик № 2 от офертите на участниците, отговарящи на изискванията за 
подбор и допуснати до този етап от провеждането на откритата процедура с уникален № 
00035-2015-0001 в регистъра на АОП, за първа обособена позиция по реда на подаването 
им: 

1. Оферта № 08-00-21/1 от 12.03.2015 г. на «Ес Енд Ди Корпорейшън» ЕООД - 
гр.Пловдив, подадена в 10:47 ч.  

2. Оферта № 08-00-21/2 от 12.03.2015 г. на «ЕТ. Македония – Иван Даньовски»  
гр.София, подадена в 12:04 ч. 

3. Оферта № 08-00-21/5 от 12.03.2015 г. на «Макрон» ООД - гр.София, подадена в 
14:37 ч. 

4. Оферта № 08-00-21/6 от 12.03.2015 г. на «Криси 2007»ЕООД – с.Петърч, подадена 
в 14:59 ч. 

Съгласно утвърдените критерии за оценка на офертите оценяването и класирането ще 

се извърши по критерия „най-ниска цена”, съгласно чл.37 ал.1 т.1 от ЗОП, като  преди да 

пристъпи към оценяване на ценовите предложения на участниците, комисията проверява 

дали техническите предложения за обособена позиция № 1(Образец 2) на участниците са 
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подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в 

процедурата и техническата спецификация.  

 

Проверка на документите и оценка за съответствието на представените документи в 
Плик 2 за обособена позиция № 1  с изискванията на Възложителя, на основание чл.69а, ал.2, 
т.1 от ЗОП на допуснатите до оценка оферти на участниците, по реда на подаване на 
офертите. 

 

1.1. Документи съдържащи се в Плик №2 "Предложение за изпълнение на 
поръчката" за обособена позиция № 1, на оферта  № 08-00-21/1 от 12.03.2015 г. на «Ес 
Енд Ди Корпорейшън» ЕООД, ЕИК: 115755582 със седалище и адрес за 
кореспонденция: гр.Пловдив, п.к. 4003, ул. Васил Левски № 174, представлявано от 
Делко Костадинов , подадена в 10:47 ч.  

 
Комисията констатира, че предложението за изпълнение на поръчката се състои от три 

страници - Техническо предложение (Образец № 2) от тръжната документация, като към 
него има приложен диск. 

 Представеното и подписаното от представляващия Техническо предложение е с 

попълнени всички изискуеми данни и реквизити, съгласно приложения образец(Образец № 

2) от тръжната документация, а именно: 

- данни на участника; 

- Срок за рекламация – 3 часа; 

- Срок за изпълнение на доставка след подаване на заявка – 24 часа. 

Предоставен е електронен носител(диск), който съдържа файл в PDF формат, със сканирани 
всички документи представени в плик № 2 "Предложение за изпълнение на поръчката" за 
обособена позиция № 1, каквото е изискването на Възложителя, а именно: раздел XI 
„Съдържание на офертата“ всички документи от всеки един от отделните пликове от 
офертата се сканират последователно в общ файл в PDF формат(поотделно за всеки един 
плик) и се предствят на електронен носител, който се поставя в съответния плик. 

 
След направената проверка на представените в Плик № 2 за обособена позиция № 1  

документи, и предложението на учасника, комисията установи, че техническото 
предложение на «Ес Енд Ди Корпорейшън» ЕООД  е изготвено в съответствие с 
изискванията на Възложителя, в това число и на техническата спецификация и съдържа 
всички условия, по отношение на които следва да се направи предложение от страна на 
участника. С оглед констатираното, комисията 

РЕШИ: 

 Допуска участник „Ес Енд Ди Корпорейшън”, с оферта вх. № 08-00-21/1 от 
12.03.2015 г. до отваряне на Плик № 3 “Предлагана цена“ за обособена позиция № 1.  

 

1.2. Документи съдържащи се в Плик №2 "Предложение за изпълнение на 
поръчката" за обособена позиция № 1, на оферта  № 08-00-21/2 от 12.03.2015 г. на «ЕТ. 
Македония – Иван Даньовски», ЕИК: 121272823, гр.София, кв. Овча Купел 1, ул. 
Лиляче № 19, представлявано от Иван Даньовски , подадена в 12:04 ч.  
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Комисията констатира, че предложението за изпълнение на поръчката се състои от три 

страници Техническо предложение (Образец № 2) от тръжната документация, като към него 
има приложен диск. 

 Представеното и подписаното от представляващия Техническо предложение е с 

попълнени всички изискуеми данни и реквизити, съгласно приложения образец(Образец № 

2) от тръжната документация, а именно: 

- данни на участника; 

- Срок за рекламация – 2 ( два) часа; 

- Срок за изпълнение на доставка след подаване на заявка – 23 (двадесет и три) часа. 

Предоставен е електронен носител(диск), който съдържа файл в PDF формат, със сканирани 
всички документи, представени в плик № 2 "Предложение за изпълнение на поръчката" за 
обособена позиция № 1, каквото е изискването на Възложителя, а имено: раздел XI 
„Съдържание на офертата“ всички документи от всеки един от отделните пликове от 
офертата се сканират последователно в общ файл в PDF формат(поотделно за всеки един 
плик) и се предствят на електронен носител, който се поставя в съответния плик. 

 
След направената проверка на представените в Плик № 2 за обособена позиция № 1  

документи и предложението на учасника, комисията установи, че техническото предложение 
на «ЕТ. Македония – Иван Даньовски»  е изготвено в съответствие с изискванията на 
Възложителя, в това число и на техническата спецификация и съдържа всички условия, по 
отношение на които следва да се направи предложение от страна на участника. С оглед 
констатираното, комисията 

РЕШИ: 

 Допуска участник «ЕТ. Македония – Иван Даньовски», с оферта вх. № 08-00-21/2 от 
12.03.2015 г. до отваряне на Плик № 3 “Предлагана цена“ за обособена позиция № 1.  
 
 

1.3. Документи съдържащи се в Плик №2 "Предложение за изпълнение на 
поръчката" за обособена позиция № 1, на оферта  № 08-00-21/5 от 12.03.2015 г. на 
«Макрон» ООД, ЕИК: 121373911, със седалище: гр.София, ж.к. Дианабад, бл.3А, ет.14, 
ап.84 и адрес за кореспонденция  гр.София, ж.к. Враждебна, ул. „Осма“ № 26 Б, 
представлявано от Милен Петров и Йоана Йорданова, подадена в 14:37 ч.  

 
Комисията констатира, че предложението за изпълнение на поръчката се състои от 

три страници Техническо предложение (Образец № 2) от тръжната документация,, както и 
Декларация по за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП от управителя на «Макрон» ООД 
– Милен Петров (образац 11) по отношение на цялото техническо предложение (Образец 2) 
(стр.4) 

 

 Представеното и подписаното от представляващия Техническо предложение е с 

попълнени всички изискуеми данни и реквизити, съгласно приложения образец(Образец № 

2) от тръжната документация, а именно: 

- данни на участника; 

- Срок за рекламация – заличено обстоятелство на основание чл.33,ал.4; 



Страница 5 от 12 

 

- Срок за изпълнение на доставка след подаване на заявка – заличено обстоятелство на 

основание чл.33,ал.4 

Комисията констатира че липсва електронен  носител, които съдържа файл в PDF 

формат  на който са сканирани всички документи, представени в плик № 2 "Предложение за 

изпълнение на поръчката" за обособена позиция № 1, каквото е изискването на Възложителя, 

а имено: раздел XI „Съдържание на офертата“ всички документи от всеки един от отделните 

пликове от офертата се сканират последователно в общ файл в PDF формат(поотделно за 

всеки един плик) и се предствят на електронен носител, който се поставя в съответния плик.  

По горепосочения факт, комисията прави извода, че доколкото този електронен носител 
е копие на техническото предложение (Образец 2) , 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). Липсата на електронен носител, чийто функция е дублиране на 
представени на хартия, подписани и подпечатани документи, съдържащи техническо 
предложение, не съставлява част от изискване по техническите спецификации, следователно 
комисията прави заключението, че техническото предложение на «Макрон» ООД е изготвено 
в съответствие с изискванията на Възложителя, в това число и на техническата 
спецификация съдържа всички условия, 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: 

 Допуска участник «Макрон» ООД, с оферта вх. № 08-00-21/5 от 12.03.2015 г. до 
отваряне на Плик № 3 “Предлагана цена“  за обособена позиция № 1. 
 

1.4. Документи съдържащи се в Плик №2 "Предложение за изпълнение на 
поръчката" за обособена позиция № 1, на оферта  № 08-00-21/6 от 12.03.2015 г. на 
«Криси 2007» ЕООД, ЕИК:175270007  със седалище и адрес за кореспонденция: с. 
Петърч, Община Костинброд, ул. Шопска комуна № 62, представлявано от Георги  
Кръстанов , подадена в 14:59 ч.  

 
Комисията констатира, че предложението за изпълнение на поръчката се състои от три 

страници Техническо предложение (Образец № 2) от тръжната документация 
окомплектовани в папка, като към нея има приложен диск. 

 Представеното и подписаното от представляващия Техническо предложение е с 

попълнени всички изискуеми данни и реквизити, съгласно приложения образец(Образец № 

2) от тръжната документация, а именно: 

- данни на участника; 

- Срок за рекламация – 2 ( два) часа; 

- Срок за изпълнение на доставка след подаване на заявка – 23 (двадесет и три) часа. 

Предоставен е електронен носител(диск), който съдържа файл в PDF формат, със сканирани 
всички документи представени в плик № 2 "Предложение за изпълнение на поръчката" за 
обособена позиция № 1, каквото е изискването на Възложителя, а имено: раздел XI 
„Съдържание на офертата“ всички документи от всеки един от отделните пликове от 
офертата се сканират последователно в общ файл в PDF формат(поотделно за всеки един 
плик) и се предствят на електронен носител, който се поставя в съответния плик. 
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След направената проверка на представените в Плик № 2 за обособена позиция № 1 

документи и предложението на учасника, комисията установи, че техническото предложение 
на «Криси 2007» ЕООД  е изготвено в съответствие с изискванията на Възложителя, в това 
число и на техническата спецификация и съдържа всички условия, по отношение на които 
следва да се направи предложение от страна на участника. С оглед констатираното, 
комисията 

РЕШИ: 

 Допуска участник «Криси 2007» ЕООД, с оферта вх. № 08-00-21/6 от 12.03.2015 г. до 
отваряне на Плик № 3 “Предлагана цена“ за обособена позиция № 1. 

 

 Комисията на основание чл.69а, ал.2, т.1 от ЗОП, продължи своята работа 
пристъпвайки към разглеждане на документите на плик № 2 от офертите на участниците, 
отговарящи на изискванията за подбор и допуснати до този етап от провеждането на 
откритата процедура с уникален № 00035-2015-0001 в регистъра на АОП, за втора 
обособена позиция по реда на подаването им: 

1. Оферта № 08-00-21/1 от 12.03.2015 г. на «Ес Енд Ди Корпорейшън» ЕООД - 
гр.Пловдив, подадена в 10:47 ч.  

2. Оферта № 08-00-21/2 от 12.03.2015 г. на «ЕТ. Македония – Иван Даньовски»  
гр.София, подадена в 12:04 ч. 

3. Оферта № 08-00-21/4 от 12.03.2015 г. на «Аллур» ООД - гр.София, подадена в 
14:05 ч. 

4. Оферта № 08-00-21/6 от 12.03.2015 г. на «Криси 2007»ЕООД – с.Петърч, подадена 
в 14:59 ч. 

Съгласно утвърдените критерии за оценка на офертите оценяването и класирането ще 

се извърши по критерия „най-ниска цена” съгласно чл.37 ал.1 т.1 от ЗОП, като  преди да 

пристъпи към оценяване на ценовите предложения на участниците, комисията проверява 

дали техническите предложения за обособена позиция № 2(Образец 2А) на участниците са 

подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в 

процедурата и техническата спецификация.  

 Комисията продължи своята работа проверявайки дали техническите предложения за 

обособена позиция № 2(Образец 2А) на участниците са подготвени и представени в 

съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и техническата 

спецификация.  

Проверка на документите и оценка за съответствието на представените документи в Плик 
2 за обособена позиция № 2 с изискванията на Възложителя, на основание чл.69а, ал.2, т.1 от 
ЗОП на допуснатите до оценка оферти на участниците, по реда на подаване на офертите. 

1.1. Документи съдържащи се в Плик №2 "Предложение за изпълнение на 
поръчката" за обособена позиция № 2, на оферта  № 08-00-21/1 от 12.03.2015 г. на «Ес 
Енд Ди Корпорейшън» ЕООД, ЕИК: 115755582 със седалище и адрес за 
кореспонденция: гр.Пловдив, п.к. 4003, ул. Васил Левски № 174, представлявано от 
Делко Костадинов , подадена в 10:47 ч.  
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Комисията констатира, че предложението за изпълнение на поръчката се състои от три 
страници - Техническо предложение (Образец № 2А) от тръжната документация, като към 
него има приложен диск. 

 Представеното и подписаното от представляващия Техническо предложение е с 

попълнени всички изискуеми данни и реквизити, съгласно приложения образец(Образец № 

2А) от тръжната документация, а именно: 

- данни на участника; 

- Срок за рекламация – 3 часа; 

- Срок за изпълнение на доставка след подаване на заявка – 24 часа. 

Предоставен е електронен носител(диск), който съдържа файл в PDF формат  на който са 
сканирани всички документи, представени в плик № 2 "Предложение за изпълнение на 
поръчката" за обособена позиция № 2, каквото е изискването на Възложителя, а именно: 
раздел XI „Съдържание на офертата“ всички документи от всеки един от отделните пликове 
от офертата се сканират последователно в общ файл в PDF формат(поотделно за всеки един 
плик) и се предствят на електронен носител, който се поставя в съответния плик. 

 
След направената проверка на представените в Плик № 2 за обособена позиция № 2 

документи и предложението на учасника, комисията установи, че техническото предложение 
на «Ес Енд Ди Корпорейшън» ЕООД  е изготвено в съответствие с изискванията на 
Възложителя, в това число и на техническата спецификация и съдържа всички условия, по 
отношение на които следва да се направи предложение от страна на участника. С оглед 
констатираното, комисията 

РЕШИ: 

 Допуска участник „Ес Енд Ди Корпорейшън”, с оферта вх. № 08-00-21/1 от 
12.03.2015 г. до отваряне на Плик № 3 “Предлагана цена“ за обособена позиция № 2.  

 

1.2. Документи съдържащи се в Плик №2 "Предложение за изпълнение на 
поръчката" за обособена позиция № 2, на оферта  № 08-00-21/2 от 12.03.2015 г. на «ЕТ. 
Македония – Иван Даньовски», ЕИК: 121272823, гр.София, кв. Овча Купел 1, ул. 
Лиляче № 19, представлявано от Иван Даньовски , подадена в 12:04 ч.  

 
Комисията констатира, че предложението за изпълнение на поръчката се състои от три 

страници Техническо предложение (Образец № 2А) от тръжната документация, като към 
него има приложен диск. 

 Представеното и подписаното от представляващия Техническо предложение е с 

попълнени всички изискуеми данни и реквизити, съгласно приложения образец(Образец № 

2А) от тръжната документация, а именно: 

- данни на участника; 

- Срок за рекламация – 2 ( два) часа; 

- Срок за изпълнение на доставка след подаване на заявка – 23 (двадесет и три) часа. 

Предоставен е електронен носител(диск), който съдържа файл в PDF формат  на който 
са сканирани всички документи, представени в плик № 2 "Предложение за изпълнение на 
поръчката" за обособена позиция № 2, каквото е изискването на Възложителя, а имено: 
раздел XI „Съдържание на офертата“ всички документи от всеки един от отделните пликове 
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от офертата се сканират последователно в общ файл в PDF формат(поотделно за всеки един 
плик) и се предствят на електронен носител, който се поставя в съответния плик. 

 
След направената проверка на представените в Плик № 2 за обособена позиция № 2 

документи и предложението на учасника, комисията установи, че техническото предложение 
на «ЕТ. Македония – Иван Даньовски»  е изготвено в съответствие с изискванията на 
Възложителя, в това число и на техническата спецификация и съдържа всички условия, по 
отношение на които следва да се направи предложение от страна на участника. С оглед 
констатираното, комисията 

РЕШИ: 

 Допуска, участник «ЕТ. Македония – Иван Даньовски», с оферта вх. № 08-00-21/2 от 
12.03.2015 г. до отваряне на Плик № 3 “Предлагана цена“ за обособена позиция № 2.  
 
 

1.3. Документи съдържащи се в Плик №2 "Предложение за изпълнение на 
поръчката" за обособена позиция № 2, на оферта  № 08-00-21/4 от 12.03.2015 г. на 
«Аллур» ООД, ЕИК:202896153  със седалище и адрес за кореспонденция: гр. София, 
бул. Проф. Цветан Лазаров № 4-8, Борса Къра, склад 216, представлявано от Росен 
Ценов, подадена в 14:05 ч.  

 
Комисията констатира, че предложението за изпълнение на поръчката се състои от общо 

девет страници(стр.55-61) окомплектовани в папка, от тях три страници(стр.55-57) са 
Техническо предложение (Образец № 2А) от тръжната документация и шест 
страници(стр.58-61) технически спецификации за обособена позиция № 2, които съдържат 
видовете храни по групи, разфасовки и количество предмет на обществената поръчка за 
обособена позиция 2, като към нея има приложен диск. 

 Представеното и подписаното от представляващия Техническо предложение е с 

попълнени всички изискуеми данни и реквизити съгласно приложения образец(Образец № 

2А) от тръжната документация, а именно: 

- данни на участника; 

- Срок за рекламация – 3 ( три) часа; 

- Срок за изпълнение на доставка след подаване на заявка – 24 (двадесет и четири) часа. 

Предоставен е електронен носител(диск). който съдържа файл в PDF формат  на който 
са сканирани всички документи, представени в плик № 2 "Предложение за изпълнение на 
поръчката" за обособена позиция № 2, каквото е изискването на Възложителя, а имено: 
раздел XI „Съдържание на офертата“ всички документи от всеки един от отделните пликове 
от офертата се сканират последователно в общ файл в PDF формат(поотделно за всеки един 
плик) и се предствят на електронен носител, който се поставя в съответния плик. 

 

Видно от протокол № 2 от 23.05.2015 е, че участникът „Аллур“ ООД не е представил 

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. Комисията е 

заключила в Протокол 3/25.03.2015 г., че участникът може да е представил образец на 

документ, удостоверяващ произхода на храната, издаден от обекта на произход в плик № 2 
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„Предложение за изпълнение на поръчката“ за втора обособена позиция, тъй като 

Възложителят не е указал изрично в кой от двата плика, а именно Плик №1 „Документи за 

подбор“ или Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ да бъде представен 

документа - образец на документ, удостоверяващ произхода на храната, издаден от обекта на 

произход, съгласно „Технически спецификации и изисквания към изпълнението“. 

Разглеждайки документите представени в Плик № 2 за втора обособена позиция на 

участника „Аллур“ ООД, комисията констатира липсата на представен 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. 

В контекста на гореизложеното, комисията счита, 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 констарирайки 

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 счита, 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 “Aллур” 

ООД. 

С оглед констатираното до тук, комисията 

РЕШИ: 

1. На основание чл.69, ал.1, т.1 и т.3 от ЗОП предлага за отстраняване от 
открита процедура с уникален № 00035-2015-0001 в регистъра на АОП за обособена позиция 
2 , участник  «Аллур» ЕООД, с оферта вх. № 08- 00-21/4 от 12.03.2015 г. , който 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. 
 

1.4. Документи съдържащи се в Плик №2 "Предложение за изпълнение на 
поръчката" за обособена позиция № 2, на оферта  № 08-00-21/6 от 12.03.2015 г. на 
«Криси 2007» ЕООД, ЕИК:175270007  със седалище и адрес за кореспонденция: с. 
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Петърч, Община Костинброд, ул. Шопска комуна № 62, представлявано от Георги  
Кръстанов , подадена в 14:59 ч.  

 
Комисията констатира, че предложението за изпълнение на поръчката се състои от три 

страници Техническо предложение (Образец № 2А) от тръжната документация, 
окомплектовани в папка, като към нея има приложен диск. 

 Представеното и подписаното от представляващия Техническо предложение е с 

попълнени всички изискуеми данни и реквизити съгласно приложения образец(Образец № 

2А) от тръжната документация, а именно: 

- данни на участника; 

- Срок за рекламация – 2 ( два) часа; 

- Срок за изпълнение на доставка след подаване на заявка – 23 (двадесет и три) часа. 

Предоставен е електронен носител(диск), който съдържа файл в PDF формат,  на който 
са сканирани всички документи представени в плик № 2 "Предложение за изпълнение на 
поръчката" за обособена позиция № 2, каквото е изискването на Възложителя, а именно: 
раздел XI „Съдържание на офертата“ всички документи от всеки един от отделните пликове 
от офертата се сканират последователно в общ файл в PDF формат(поотделно за всеки един 
плик) и се предствят на електронен носител, който се поставя в съответния плик. 

 
След направената проверка на представените в Плик № 2 за обособена позиция № 2 

документи и предложението на учасника, комисията установи, че техническото предложение 
на «Криси 2007» ЕООД  е изготвено в съответствие с изискванията на Възложителя, в това 
число и на техническата спецификация и съдържа всички условия, по отношение на които 
следва да се направи предложение от страна на участника. С оглед констатираното, 
комисията 

РЕШИ: 

 Допуска участник «Криси 2007» ЕООД, с оферта вх. № 08-00-21/6 от 12.03.2015 г. до 
отваряне на Плик № 3 “Предлагана цена“ за обособена позиция № 2. 

 

 След осъщественото разглеждане и анализ на документите в Пликове №2 "Предложение 

за изпълнение на поръчката" за обособена позиция №1 и №2 и с оглед съответствието им с 

изискванията на Възложителя, взетите решения и направените предложения, се състави 

списък на допуснатите участници и списък на предложените за отстраняване от открита 

процедура.Мотивите са подробно изложени при разглеждане и оценка на представените 

оферти за всеки учасник, както следва: 

 Допуснати до отваряне на Плик 3 ”Предлагана цена” , участници в открита процедура 

с уникален № 00035-2015-0001 в регистъра на АОП и  представили оферти, съответстващи с 

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

 

Не допуснати до отваряне на Плик 3 ”Предлагана цена” , участници в открита процедура 

с уникален № 00035-2015-0001 в регистъра на АОП и представили оферти, несъответстващи 

с определените от възложителя изисквания за всяка обособена позиция, по реда на 

подадените оферти: 

За обособена позиция 2: 

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

 

 С така осъществените действия, надлежно протоколирани, завърши етапът от 

работата на комисията по разглеждане, на документите в Плик №2 "Предложение за 

изпълнение на поръчката", в които са представени изготвените техническите предложения 

на участниците, с попълнени всички изискуеми данни и реквизити, съгласно приложените 

образеци  относно съответствието на участниците с изискванията поставени от Възложителя 

при откриването на открита процедура по ЗОП с уникален № 00035-2015-0001 в регистъра 

на АОП, 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 ” с допуск и 
предложения за отстраняване от участие на участници, обосновани с анализи и заключения в 
настоящия протокол,  комисията взе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е: 

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, с публикация в «профила на купувача», не по късно от два 
работни дни, да се обяви на заинтересованите лица, че отварянето на ценовите оферти на 
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: 



Страница 12 от 12 

 

„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 ”  

ще се проведе на 01.04.2015 (сряда) от 09:30 часа в работен кабинет № 15 в сградата 
на общинска администрация Костинброд, на адрес гр. Костинброд, ул. «Охрид» № 1. 

Етапът от работата на комисията е описан в настоящата част от Протокола, който 
съдържа всичко 12 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  

27.03.2015 г.,15:00 часа    Ангел  Милчев 
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