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Утвърдил: 

Милен Димитров 

Кмет на община Костинброд 

П Р О Т О К О Л  № 8 

Закрито заседание 

ДНЕС: 09.04.2015 год., в 11,00 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 писменната 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 

 

 

О Б Щ И Н А    К О С Т И Н Б Р О Д 

Общинска администрация – гр.Костинброд, Софийска област 
гр.Костинброд, п.к. 2230, ул.”Охрид” №1, тел.: 0721 68701, Fax: 0721 68777 
http://www.kostinbrod.bg, e-mail: obshtina@kbrod.net 

ISO 9001:2008                                                                                            Certificate № QS – 3999 HH 
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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; 

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  № 6 от 06.04.2015 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. 
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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 
(Образец 3А) на участника и в представените попълнени количествено стойностни 
сметки се констатира следното несъответствие: 
 

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)/ 06.04.2015 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,  е постъпил  един плик с писмени 

разяснения. Той е заведен във входящия деловоден регистър на Възложителя под № 08-

00-21(1)/09.04.2015г. в 10:29 часа. Постъпилото разяснение е предадено на 

председателя на комисията с протокол под опис. Той докладва за постъпилото 

разяснение, че то е постъпило в законно определения срок, удостоверено от регистъра 

на деловодната система и следва да бъде разгледано. 

  

II. Комисията пристъпва към отваряне и разглеждане на разяснението 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   фирма «Ес Енд Ди Корпорейшън» ЕООД 
гр.Пловдив от който е изискано разяснение съгласно чл. 68, ал.11, т.2 от ЗОП е 
предоставил такова в определения срок, а именно разяснение с вх.номер 08-00-
21/1/07.04.2015, в резултат на което комисията, пристъпи към отварянето и 
обсъждането на получената разяснение. В него участникът се е обосновал, както 
уточнява следното: 

 
Възложителят е представил Количествено-стойностни сметки към 

документацията с оглед улесняване на участника. В същите Възложителят е включил 

артикулите, съответните количества и дори е въведена формула за автоматично 
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изчисляване на общата цена за всеки артикул, общата стойност на отделните групи, 

включени в обособената позиция, както и общата стойност на самата обособена 

позиция. 

В качеството му на участник, предложената от него ценова оферта по обособена 
позиция 2 е изготвена на база предоставената от Възложителя Количествено- 
стойностна сметка №2, чрез: 

- посочване на единичните цени на артикулите, заложени в ККС №2 по 

обособена позиция 2; 

- остойностяване на всяка група от обособена позиция №2 спрямо 

посочената единична цена и заложените от Възложителя количества на 

артикулите: 

Позиция 64 ябълки  

Позиция 65 лимони  

Позиция 66 мандарини  

Поциция 67 череши 

Позиция 68 ягоди  

Позиция 69 маслини - консерва  

Позиция 70 диня 

 Позиция 71 конф.плод. 

Участникът обръща внимание, че в представените документи в плик 3, а именно 

ценова оферта – Образец 3А и Количествено-стойностна сметка №2, не става въпрос за 

аритметична грешка в изчисленията. Възложителят е предоставил на участниците 

образци с различно съдържание. 

На основание чл.68, ал.2, т.2 и предоставената възможност да се дадат 
разяснения относно подадената оферта за участие, участника уточнява, че четирите 
артикула /портокали, банани, праскови, кайсии/, които не присъстват в ККС №2 не са 
включени в общата стойност на подадената от него оферта. 

С оглед на това, че приложените към документацията образци не могат да се 
променят, съответно допълват, участника е възприел като водещ образеца 
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА №2. 

 
 
Комисията след запознаване и извършване на анализ на предоставеното писмено 

разяснение от участника «Ес Енд Ди Корпорейшън» ЕООД гр.Пловдив, стига до 
извода, че от него на става, ясно  как стойността на посочените позиции в ценовото 
предложение за обособена позиция 2 на участника (Образец 3А), описани в писмото 08-
00-20/1 от 06.04.2015г. с което е изискано писменото разяснение от комисията, е 
произведение на прогнозните количества за всеки вид хранителен продукт и 
предложената единична цена за него.  

Също така от представеното разяснение не става, ясно на комисията, какво 
обославя различните единични цени за едни и същи артикули в ценовото предложение 
(образец 3А) на участника и попълнените и остойностени количествено стойностни 
сметки. 

На база гореизложеното, комисията единодушно взе следното 
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РЕШЕНИЕ: 

 Повторно на основание чл.68, ал.11, т.2 от Закона за обществените поръчки, 
участникът да даде разяснение за предложените от него единични цени по позиции и 
видове храни от Ценовото предложение (Образец 3А) за втора обособена позиция 2 , в 
конкретност: 
1. Стойността на по-долу посочените позиции в ценовото предложение на участника 

(Образец 3А), не е произведение на прогнозните количества за всеки вид хранителен 

продукт и предложената единична цена, каквото е изискването на Възложителя. 

№ вид ед.мярка разфасовка количество 

ед.цена 

без 

ДДС(лв.) 

стойност 

без ДДС(лв.) 

              

  ……………………………………………………………………….     

              

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

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 (Образец 3А) и в 

представените попълнени количествено стойностни сметки се констатира следното 

разминаване: 

 

Остойностени количествено стойностни 

сметки 

Ценово предложение (Образец 3А) 
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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. 

 
, в срок от 3(три) работни дни, считано от датата на получаване на уведомителното 
писмо.  
 

Етапът от работата на комисията е описан в настоящата част от Протокола, 
който съдържа всичко 6 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  
09.04.2015 г.,12:00 часа     Ангел  Милчев 
 


	П Р О Т О К О Л  № 8
	- посочване на единичните цени на артикулите, заложени в ККС №2 по обособена позиция 2;
	- остойностяване на всяка група от обособена позиция №2 спрямо посочената единична цена и заложените от Възложителя количества на артикулите:

