УТВЪРДИЛ:
п.... п
ТРАЙКО МЛАДЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

ДОКЛАД
по чл. 60 от ППЗОП
ОТНОСНО: Дейността на комисия назначена със Заповед № РД-05257/26.07.2016г. на Кмета на Община Костинброд за разглеждане, оценка и класиране
на оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание,
съгласно чл. 178-181 от ЗОП, с предмет: „Доставка на хранителни продукти,
плодове и зеленчуци и хляб за нуждите на детските заведения, училищните
столове и на специализираните институции и социалните услуги в общността на
територията на Община Костинброд за 2016 година" с две обособени позиции:
обособена позиция № 1: „Доставка на хранителни продукти, плодове, зеленчуци и
хляб за нуждите на детските заведения и училищните столове на територията на
община Костинброд",
обособена позиция № 2:, „Доставка на хранителни продукти, плодове, зеленчуци
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 № 740321/13.07.2016 г. и вх. № в АОП Е-31-00037570/13.07.2016 г. във връзка с Решение № РД-05-245/13.07.2016г. за откриване на
процедурата.
Днес, 29.08.2016 г. комисията, назначена със Заповед № РД-05-257/26.07.2016г.
на Кмета на Община Костинброд, в състав:
Председател: Ангел Милчев - юрисконсулт, правоспособен юрист;
Членове:
1. Димитър Димитров - управител на Домашен социален патронаж, притежаващ
професионална компетентност, свързана с предмета на обществената поръчка,
съгласно длъжностна характеристика;
2. Таня Иванова - младши експерт „Образование и Здравеопазване", притежаващ
професионална компетентност, свързана с предмета на обществената поръчка,
съгласно длъжностна характеристика, (беше заместена от резервния член
Теменужка Атанасова - гл. специалист-счетоводител на община Костинброд,
поради ползване на платен годишен отпуск, за откриване на процедурата и
отваряне на постъпилите оферти в община Костинброд на 26.07.2016 г., както и
отваряне на ценовите оферти и разглеждане и оценяването им на 29.08.2016г.)
Резервен член:
1. Теменужка Атанасова - гл. специалист-счетоводител на община Костинброд;
Комисията е заседавала в периода от 26.07.2016 г. до 29.08.2016г. и е изготвила
следните Протоколи:
I. Протокол №1 от 03.08.2016 г. от публично заседание по отваряне на
постъпилите 2 /две/ оферти за участие в публичното състезание за избор на
изпълнител за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет в
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деловодството на Общинска администрация, гр. Костинброд в определения срок от
Възложителя до 16.00 часа на 25.07.2016г. са подадени, както следва:
1. Оферта
с вх. № 08-00-88/1/25.07.2016г. от „ФУУД ДЕЛИВЕРИ
ЕКСПРЕС" ЕООД с ЕИК:115755582, представлявано от Делко
Костадинов - като неин управител със седалище и адрес на управление:
гр. Пловдив, п.к. 4003, район „Северен", ул. „Васил Левски", №174, тел.:
032/39 51 49, факс: 032/944 344, e-mail: fdx@abv.bg, подадена в 09.57
часа на 25.07.2016г. - кандидатства и за двете обособени позиции.
2. Оферта с вх. № 08-00-88/2/25.07.2016г. от „КРИСИ 2007" ЕООД с
ЕИК: 175270007 представлявано от Георги Кръстанов, като неин
управител със седалище и адрес на управление: с. Петърч, община
Костинброд, п.к. 2234, ул. „Шопска комуна" №62, тел.: 0888/ 346401,
факс: 02/ 984 21 49, е- mail: gosho74@abv.bg в 15.19 часа на 25.07.2016г.
- кандидатства и за двете обособени позиции.
Протокол №1 е отразено и закритото заседание на комисията, което се проведе
на 27.07.2016г. в 10:00 часа в сградата на община Костинброд на адрес: гр.
Костинброд, ул. „Охрид" № 1, ет. 1, стая 10 в комисия със състав, осъществила
публичното заседание, като продължи своята работа и пристъпи към разглеждане по
същество на представените документи в офертите на двамата участници.
Комисията констатира пълнота и съответствие на представените документи
от участниците в обществената поръчка „ФУУД ДЕЛИВЕРИ ЕКСПРЕС" ЕООД и
„КРИСИ 2007" ЕООД с приложените от тях описи.
Комисията продължи своята работа с анализ на представените документи за
установяване съответствие на предложенията на участниците с минималните
изисквания, определени от Възложителя.
Комисията взима Решение, че „ФУУД ДЕЛИВЕРИ ЕКСПРЕС" ЕООД и
„КРИСИ 2007" ЕООД - отговарят на критериите за подбор, поставени от
Възложителя и допуска до следващ етап от процедурата - разглеждане на
Техническите предложения на двамата участници.
Комисията констатира, че участникът„ФУУД ДЕЛИВЕРИ ЕКСПРЕС"
ЕООД не е приложил конкретни доказателства, факти или обстоятелства, с които
да подкрепи и защити предложения срок на доставка до 2 часа от получаване на
заявка, съгласно Техническите си предложения за двете обособени позиции от
склада на дружеството, находящ се в гр. Пловдив, район Северен, ул. „Васил
Левски", №174 до складовете на обектите за доставка, описани в
Документацията, находящи се на територията на община Костинброд.
Комисията констатира, че с така приложените доказателства и факти
„КРИСИ 2007" ЕООД е обосновал и защитил предложения срок на доставка до
0.5 часа (тридесет минути) от получаване на заявка, съгласно Техническите си
предложения за двете обособени позиции от склада на дружеството, находящ се в
община Костинброд, с. Петърч, ул. „Шопска комуна", №62 до складовете на
обектите за доставка, описани в Документацията, находящи се на територията на
община Костинброд.
Комисията взе Решение да изиска от „ФУУД ДЕЛИВЕРИ ЕКСПРЕС"
ЕООД в срок до 5 (пет) работни дни - конкретни доказателства, факти или
обстоятелства, с които да подкрепи и защити своето Техническо предложение и
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за двете обособени позиции, а именно предложения срок на доставка до 2 часа от
получаване на заявка, както и че ще продължи своята работа след 5 работни дни.
II. Протокол №2 от 23.08.2016 г. Комисия в редовен състав се събра от 10,00 часа на
дата 22.08.2016г. в сградата на Община Костинброд на адрес ул. „ Охрид " № 1, етаж 1,
стая № 10, за разглеждане на допълнително изисканите документи от участника
„ФУУД ДЕЛИВЕРИ ЕКСПРЕС" ЕООД.
Констатирано беше от Комисията, че допълнително изисканите документи
от участника „ФУУД ДЕЛИВЕРИ ЕКСПРЕС" ЕООД са представени съобразно
изискванията на чл. 54, ал. 3 от ЗОП - в запечатана, непрозрачна опаковка (плик) с
ненарушена цялост. Тримата членове на комисията я разписаха. Председателя на
комисията установи от входящия регистър, че опаковката (плика) е подадена в
Община Костинброд, гр. Костинброд, ул. „Охрид" №1, ет. 1, стая № 12 „Център за
информация и обслужване на гражданите", в 15.39 часа на 10.08.2016г., т.е. в
определения от комисията срок и членовете решиха да разгледат и преценят
получените допълнително изискуеми документи.
Комисията излиза със становище, че голямото разстояние от складова база на
участника с адрес: град Пловдив, ул. Васил Левски №174 и обектите в община
Костинброд, където следва да се осъществяват доставките е от 166 км. до 173 км. (найотдалечения обект) и така предложения срок на доставка в Техническите предложения
за двете обособени позиции от 2 часа от момента на подаване на заявка, товарене на
хранителните продукти, превозването им до обектите на Възложителя, тяхното
разтоварване, оглед и описване е недостатъчно, недействително, необосновано и
нереално, особено при неблагоприятни атмосферни условия (дъжд, снеговалеж,
образуване на поледици, мъгли, снегонавявания и др.), както и засилен
автомобилен трафик, при аварии или пътни инциденти с автомобилите
осъществяващи доставката, при ремонтни дейности по маршрута, при
едновременна заявка от всички обекти, които участникът обслужва на
територията на цялата страна, включително и от седемте обекта на територията на
община Костинброд.
На основание чл. 56, ал. 1, във връзка с чл. 57, ал.1 и ал.2 от ППЗОП,
комисията взе следното:
РЕШЕНИЕ:
1. Предлага за отстраняване участника „ФУУД ДЕЛИВЕРИ ЕКСПРЕС" ЕООД
на този етап от процедурата, като не допуска до оценяване на Техническите
предложения за двете обособени позиции, както и не следва да се отворят Ценовите
предложения за двете обособени позиции.
2. Пристъпва към разглеждане и оценяване на Техническите предложения за
двете обособени позиции на участника „КРИСИ 2007" ЕООД.
Оценяването на офертата в настоящата обществена поръчка е съгласно
Показатели, относителна тежест и методика за определяне на комплексната оценка на
офертите, неразделна част от Документацията на Възложителя.
Комисията пристъпи към оценяване на първия показател Komi - Срок за
изпълнение на доставката.
- За първа обособена позиция:
Komi = най-кратък срок за изпълнение на доставката х 20 = 0j5 х20 =20 точки
срок за изпълнение даден от участник
0,5
- За втора обособена позиция:
Komi = най-кратък срок за изпълнение на доставката х 20 = 0,5 х20 =20 точки
срок за изпълнение даден от участник
0,5
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Оценяването на Техническите предложения за двете обособени позиции, съгласно
формулата е както следва:
за първа обособена позиция:
Кот2 = най-добро техническо предложение х 30
= 30x30 = 30 точки
техническо предложение дадено от участника
30
за втора обособена позиция:
Кот2 = най-добро техническо предложение х 30
= 30x30 = 30 точки
техническо предложение дадено от участника
30
III. Протокол №3 от 29.08.2016 г. Комисия в редовен състав се събра от 09,00 часа
на дата 29.08.2016г. в сградата на Община Костинброд на адрес ул. „ Охрид " № 1, етаж
1, стая № 10, за публично отваряне на подадените от допуснатия участник „КРИСИ
2007" ЕООД пликове „Предлагана цена" за двете обособени позиции в процедура за
възлагане на обществена поръчка, чрез публично състезание с посочения по-горе
предмет.
- За първа обособена позиция:
Коф = най-ниска цена на общата сума от предлаганите единични цени х 50=218 583,36 х 50
обща сума от предлаганите единични цени дадени от участника
218 583,36
= 50 точки.
- За втора обособена позиция
Коф = най-ниска цена на общата сума от предлаганите единични цени х 50=23 595,01 х 50
обща сума от предлаганите единични цени дадени от участника
23 595,01
= 50 точки.
Комисията пристъпи към изчисляване на комплексна оценка на участникът
„КРИСИ 2007" ЕООД по обособени позиции, както следва:
Комплексна оценка за първа обособена позиция
КО = Komi + Кот2 + Коф=20 точки +30 точки+50 точки = 100 точки

Комплексна оценка за втора обособена позиция
КО = Komi + Кот2 + Коф-20 точки +30 точки+50 точки = 100 точки
за обособена позиция 1
Комисията извърши класиране, както следва:
Първо място: „КРИСИ 2007" ЕООД - 100 точки
за обособена позиция 2
Първо място: „КРИСИ 2007" ЕООД - 100 точки
С оглед на така извършеното класиране, комисията предлага на Кмета на
общината да възложи изпълнението на горепосочената обществена поръчка,
по обособени позиции, както следва:
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- за обособена позиция 1- на
първо място, при условията
комисията.
- за обособена позиция 2- на
първо място, при условията
комисията.

фирма „КРИСИ 2007" ЕООД - класирана на
на приетата оферта и протоколите на
фирма „КРИСИ 2007" ЕООД - класирана на
на приетата оферта и протоколите на

Комисията приключи работата си по разглеждане, оценяване и класиране на
офертите на участниците в настоящата обществена поръчка.
Приложение: Протокол №1, №2, №3, заедно с подадените оферти и цялата
документация по настоящата обществена поръчка.
Доклада се състои от 5 (пет) страници.
Председател: Ангел Милчев:
п
/ старши юрисконсулт, правоспособен юрист /

Членове: 1. Теменужка Атанасова:
п
/гл. специалист-счетоводител на община Костинброд/

2. Димитър Димитров:
п
/ управител „ Домашен социален патронаж"/

гр. Костинброд
29.08.2016 г.

Доклада е съставен от:
п
Ангел Милчев - старши юрисконсулт
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