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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 4 /05.02.2018 г., гр. Смолян 
  
 

На основание чл. 106, ал. 6 и чл.109 от ЗОП и във връзка с мое решение Решение № 
9/04.07.2017 г., за откриване на процедура на пряко договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 13 от ЗОП, с 
предмет: „Приготвяне и доставка на топъл обяд-кетъринг по предварителна заявка на Община 
Смолян, във връзка с изпълнение на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Операция Тип 3 BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016-
2019“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансиран 
от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, Договор №BG05FMOP001-
3.002-0120-C01“, вписано в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени 
поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2017-0007 и публикувано заедно с 
одобрената с него покана и приложения към нея на интернет сайта на възложителя – профил 
на купувача: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2013 и във връзка с утвърден доклад и 
протоколи от работата на комисията, назначена с моя заповед ОП-35/18.07.2017 г. и 
приключила работа на 16.01.2018 г., както следва: - протокол № 1 от 18.07.2017 г., протокол № 
2 от 18.07.2017 г.,  протокол № 3 от 18.07.2017 г., протокол № 4 от 18.07.2017 г.,  протокол № 
5 от 18.07.2017 г., протокол № 6 от 24.07.2017 г.  и доклад от 16.01.2018 г., одобрен на 
26.01.2018 г. 

 
 

I.  О Б Я В Я В А М   К Л А С И Р А Н Е Т О 
 
на участниците в процедура на пряко договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 13 от ЗОП, с предмет: 
„Приготвяне и доставка на топъл обяд-кетъринг по предварителна заявка на Община 
Смолян, във връзка с изпълнение на процедура за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по Операция Тип 3 BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване 
на топъл обяд 2016-2019“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално 
подпомагане, финансиран от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се 
лица, Договор №BG05FMOP001-3.002-0120-C01“, както следва: 
 

На първо място класирам:  
-  "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ" ЕООД, с договорена единична цена за едно 
лице от целевата група за един ден: 2,08 лева без ДДС /словом два лева и осем ст./ лева 
без ДДС. 
На второ място класирам: 
-  "ДИК" ООД, с договорена единична цена за едно лице от целевата група за един ден: 
2,08 лева без ДДС /словом два лева и осем ст./ лева без ДДС. 
 
На трето място класирам: 
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-  "МИНЧЕВ - 64" ЕООД, с договорена единична цена за едно лице от целевата група за 
един ден: 2,08 лева без ДДС /словом два лева и осем ст./ лева без ДДС. 
 

Мотиви: 
Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначената от мен комисия за 

разглеждане на офертите и провеждане на преговори за определяне на клаузите на договора за 
обществена поръчка с точно определени лица по отношение на констатирането на наличието и 
редовността на офертите и разглеждането на документите за съответствие с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор и извършеното класиране съгласно утвърдената от 
възложителя методика за оценка, въз основа на критерий за оценка – най-ниска цена и 
действията по провеждане на публичен жребий съгласно чл. 58, ал. 3 от ППЗОП, изложени в 
протоколите и доклада от нейната работа. 

Налице са трима участници в процедурата, като и тримата са допуснати до оценка и 
класиране. 

Предложенията на класираните участници са пълни и съдържат всички изискуеми от 
възложителя документи и информация, в това число изискуемите документи и информация 
съгласно т.11 „Съдържание на офертата“ от поканата и същите са редовни. Всички участници 
са представили надлежно изготвен единен европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП), с които са удостоверили: - съответствието си с изискванията към личното състояние 
на участниците, удостоверили са, че за тях не е налице никое от обстоятелствата за 
отстраняване, посочени в т.9 „Основания за отстраняване от участие в процедурата“; 
удостоверили са съответствието си с критериите за подбор, закрепени в т. 10 „Годност 
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност  на участниците“ от поканата – 
доказали са наличие на регистрация на обект/и от областната дирекция по безопасност на 
храните (ОДБХ) по местонахождението му/им за производство на храни, съгласно 
изискванията на чл.12 от Закона за храните. 

На база протоколите, в които са отразени резултатите от провеждането на преговори с 
участниците, комисията е установила, че най - ниската цена е предложена и от тримата 
участници, като при провеждане на преговорите,  председателят на комисията е попитал всеки 
един представляващ съответния участник дали ще намали предложената от него цена за 
изпълнение на поръчката, като никой от тях не е пожелал да намали предложената цена. 
Съгласно чл. 58, ал. 3 от ППЗОП комисията е провела публично жребий за определяне на 
изпълнител, тъй като критерият за възлагане е най - ниска цена и тази цена се предлага в три 
оферти. На база на разглеждане на предложенията, проведените преговори и проведен 
публичен жребий за определяне на изпълнител участниците са класирани, за което са 
изложени подробни и относими мотиви, които изцяло възприемам. 

Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и 
документацията за обществената поръчка предпоставки за извършване на направеното 
класиране, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и подробно мотивирани в 
протоколите и доклада от работата на комисията, назначена с моя заповед ОП-35/18.07.2017 г. 
към които препращам.  

 
Въз основа на гореизложеното 
 

II.   О П Р Е Д Е Л Я М 
 
за изпълнител в процедура на пряко договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 13 от ЗОП, с предмет: 
„Приготвяне и доставка на топъл обяд-кетъринг по предварителна заявка на Община Смолян, 
във връзка с изпълнение на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по Операция Тип 3 BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019“ по 
Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансиран от Фонд 
за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, Договор №BG05FMOP001-3.002-
0120-C01“, класирания на първо място участник както следва - -  "УЧЕНИЧЕСКО И 
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СТОЛОВО ХРАНЕНЕ" ЕООД, като договорът за изпълнение да се сключи при 
съществените условия съгласно офертата на посочения участник, обективирани в протоколите  
и доклада от работата на комисията, назначена с моя Заповед ОП-35/18.07.2017 г., към които 
препращам. 

Препис от настоящото решение да бъде изпратен на участниците в 3-дневен срок от 
издаването му. 

Настоящето решение да бъде публикувано в профила на купувача в деня на 
изпращането му до участниците на следния адрес на електронната преписка 
http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2013  , където са публикувани и протоколите и доклада 
от работата на комисията 

На основание чл. 197, ал. 1, т. 7 и 199, ал.1 от ЗОП, решението подлежи на обжалване в 
10-дневен срок от получаването му пред Комисия за защита на конкуренцията – гр. София, 
бул. „Витоша” № 18. 

 
 
 
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ   /положен подпис и печат/ 
Кмет на община Смолян 
 
 

* Забележка: Налице са положени подписи и печат, заличени на основание чл.42, ал.5 от ЗОП 
във връзка с чл.2 и 23 от ЗЗЛД. 

 
 
 
 


