„УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ“ ЕООД
ЕИК 120506497, адрес: гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 1

РЕШЕНИЕ
№1
Гр. Смолян, 18.03.2019 год.
На основание чл. 108, т.1 от Закона за обществените поръчки и резултати
отразени в Протокол № 1 / 07.01.2019 г., Протокол № 2 / 25.01.2019 г., Протокол № 3 /
11.02.2019 г. и Доклад от 07.03.2019 г. от дейността на комисия, назначена със №
1/07.01.2019 г. на Григор Павлов - Управител на «Ученическо и столово хранене»
ЕООД за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „Извършване на доставки на хранителни продукти за нуждите на „Ученическо
и столово хранене“ ЕООД за срок от 24 месеца по обособени позиции“, открита с
Решение № 1 / 26.11.2018 г. на Управителя на «Ученическо и столово хранене» ЕООД,
обявлението за която е вписано в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията
по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 01460-2018-0001, като
обявление е публикувано и в Официалния вестник на Европейския съюз с № 2018/S
228-521150

I. ОТСТРАНЯВАМ:
от участие в обществена поръчка открита процедура с предмет: „Доставка
чрез закупуване на инструменти и материали, необходими за осъществяване на
дейностите по маркиране и дърводобив на територията на ТП ДГС „Кирково”
за срок от 24 месеца“ участникът „АНАСТАС АНЧЕВ“ ЕООД, гр. Смолян, ЕИК
120612002 със седалище и адрес на управление гр. Смолян, ул. „Боровец“ № 20,
представлявано и управлявано oт Анастас Николов Анчев в качеството му на
управител
М О Т И В И:
Подадената оферта за Обособена позиция № 5 от участника „АНАСТАС
АНЧЕВ“ ЕООД, гр. Смолян е разгледана, като е допусната до проверка на
техническото предложение за изпълнение на поръчката. Комисията е установила, че
техническото предложение на участника е в съответствие с изискванията на
Възложителя, валидно е като форма и съдържание, като комисията го допуска до
следващ етап на процедурата – отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови
параметри”. При разглеждане на ценовото предложение Комисията е констатирала,
следното:
Сбора от единичние цени не отговаря на предложената крайна цена. Сбора от
единичните цени е 10,47 лева без ДДС, а предложената крайна цена е 18 318,58 лева
без ДДС.
Съгласно горните констатации комисията смята, че ценовото предложение не
отговаря на заложените изисквния на Възложителя. Съгласно чл. 104, ал. 5 от ЗОП

Възложителя може да извършва проверка и да изисква разяснения, които не могат
да водят до промени в техническото и ценовото предложение на участниците. На
основание чл. 107, т. 2 б. „а“ от ЗОП комисията предлага участникът „АНАСТАС
АНЧЕВ“ ЕООД да бъде отстранен от по нататъчно участие в процедурата, тъй като
това ще доведе до промяна в ценовото предложение предложение на участника.
След разглеждане на ценовото предложение на участника в процедурата,
комисията правилно е решила и не е допуснала „АНАСТАС АНЧЕВ“ ЕООД до
класиране в процедурата.
На основание чл. 107, т. 2 б. „а“ от ЗОП отстранявам участникът „АНАСТАС
АНЧЕВ“ ЕООД, тъй като при поискване и представяне на допълнителни
разяснения, това ще доведет до промяна в ценовото предложение на участника.

II. ОБЯВЯВАМ КЛАСИРАНЕТО
на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка за
ДОСТАВКА по реда на Закона за обществените поръчки - чрез открита процедура с
предмет: „Извършване на доставки на хранителни продукти за нуждите на
„Ученическо и столово хранене“ ЕООД за срок от 24 месеца по обособени
позиции“:
Обособена позиция № 1 – Доставка на месо и месни продукти и риба.
1.Първо място участник „ПАРТНЕРС“ ООД, гр. Смолян, с
предложена цена за № 1 – 95,98 /деветдесет и пет лева и деветдесет и осем
стотинки/ лева без ДДС.
2.Второ място участник „БРАДЪРС КОМЕРС“ ООД, гр. Стара
Загора, с предложена цена за ОП № 1 – 125,25 /сто двадесет и пет лева и
двадесет и пет стотинки/ лева без ДДС.
Обособена позиция № 2 – Доставка на пакетаж, варива, яйца, консерви.
1.Първо място участник „ПАРТНЕРС“ ООД, гр. Смолян, с предложена
цена за ОП № 2 – 126,83 /сто двадесет и шест лева и осемдесет и три стотинки/
лева без ДДС.
2.Второ място участник „БРАДЪРС КОМЕРС“ ООД, гр. Стара
Загора, с предложена цена за ОП № 2 – 152,37 /сто петдесет и два лева и
тридесет и седем стотинки/ лева без ДДС.
Обособена позиция № 3 – Доставка на захарни изделия и безалкохолни
напитки.
1.Първо място участник „АСЕНОВ“ ЕООД, гр. Смолян, с предложена
цена за ОП № 3 – 21,25 /двадесет и един лева и двадесет и пет стотинки/ лева
без ДДС.
Обособена позиция № 4 – Доставка на мляко и млечни продукти.
1.Първо място участник „ПАРТНЕРС“ ООД, гр. Смолян, с предложена
цена за ОП № 4 – 40,29 /четиридесет лева и двадесет и девет стотинки/ лева без
ДДС.

2.Второ място участник „БРАДЪРС КОМЕРС“ ООД, гр. Стара Загора, с
предложена цена за ОП № 4 – 47,97 /четиридесет и седем лева и деветдесет и
седем стотинки/ лева без ДДС.
Обособена позиция № 5 – Доставка на хляб и хлебни изделия.
1. Първо място участник ЕТ „ЧИНО – НИКОЛАЙ ЧИНОВСКИ“, гр.
Смолян, с предложена цена за ОП № 5 – 8,77 /осем лева и седемдесет и седем
стотинки/ лева без ДДС
Обособена позиция № 6 – Доставка на пресни плодове и зеленчуци –
няма подадена оферта.
Мотиви:
Предложението на класираните участници са пълни и съдържат всички
изискуеми от възложителя документи, в това число изискуемите документи
съгласно обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в
откритата процедура за възлагане на обществена поръчка, и същите са редовни.
Офертата на класираните участници отговарят на всички минимални
административни, финансови и технически изисквания за допустимост, закрепени в
обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в откритата
процедура за възлагане на обществена поръчка.
Класираниите участници в процедурата са представили в пълен обем и
достатъчно изискуеми документи, удостоверили са надлежно своите търговска
правосубектност и дееспособност, наличен технически, кадрови и финансов ресурс
за изпълнение на поръчката - в съответствие с нормативната база и първоначално
обявените от възложителя условия, доказали са се като утвърдени контрагенти в
сферата на поръчките, свързани с предмета на поръчката и съпътстващите я
дейности.
Класираните участници са представили оферти, които са в пълно
съответствие с изискванията на възложителя, посочени в документацията за
участие, които обстоятелства са подробно описани и мотивирани в протоколите и
доклада на комисията, назначена със заповед № 1 / 07.01.2019г. на Григор Павлов –
Управител „УСХ” ЕООД.
С оглед на гореизложеното по показател „най-ниска цена”, обявен в
обявлението за откриване на процедурата, считам, че са налице предвидените в
закона и документацията за обществената поръчка предпоставки за класиране на
участниците.

III. ОПРЕДЕЛЯМ:
за изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка за
ДОСТАВКА по реда на Закона за обществените поръчки - чрез открита процедура с
предмет: „Извършване на доставки на хранителни продукти за нуждите на
„Ученическо и столово хранене“ ЕООД за срок от 24 месеца по обособени
позиции“, класираните на първо място участници:
Обособена позиция № 1 – Доставка на месо и месни продукти и риба.
Участник „ПАРТНЕРС“ ООД, гр. Смолян, с предложена цена за
ОП № 1 – 95,98 /деветдесет и пет лева и деветдесет и осем стотинки/ лева без
ДДС.

Обособена позиция № 2 – Доставка на пакетаж, варива, яйца,
консерви.
Участник „ПАРТНЕРС“ ООД, гр. Смолян, с предложена цена за ОП № 2
– 126,83 /сто двадесет и шест лева и осемдесет и три стотинки/ лева без ДДС.
Обособена позиция № 3 – Доставка на захарни изделия и безалкохолни
напитки.
Участник „АСЕНОВ“ ЕООД, гр. Смолян, с предложена цена за ОП № 3 –
21,25 /двадесет и един лева и двадесет и пет стотинки/ лева без ДДС.
Обособена позиция № 4 – Доставка на мляко и млечни продукти.
Участник „ПАРТНЕРС“ ООД, гр. Смолян, с предложена цена за ОП № 4
– 40,29 /четиридесет лева и двадесет и девет стотинки/ лева без ДДС.
Обособена позиция № 5 – Доставка на хляб и хлебни изделия.
Участник ЕТ „ЧИНО – НИКОЛАЙ ЧИНОВСКИ“, гр. Смолян, с
предложена цена за ОП № 5 – 8,77 /осем лева и седемдесет и седем стотинки/
лева без ДДС

IV. ПРЕКРАТЯВАМ
Процедурата „Извършване на доставки на хранителни продукти за
нуждите на „Ученическо и столово хранене“ ЕООД за срок от 24 месеца по
обособени позиции“, Обособена позиция № 6 - Доставка на пресни плодове и
зеленчуци, на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, предвид обстоятелството, че за
обособена позиция № 6 няма подадена нито една оферта.
На основание чл. 43 от ЗОП препис от настоящото решение да бъде връчен на
участниците в 3 - дневен срок от издаването, да се връчи лично срещу подпис или
да се изпрати с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен
път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния
подпис и да се публикува в профила на купувача.
Връзка към електронната преписка в профила на купувача:
http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2483
Решението подлежи на обжалване в 10-дневен срок от получаване на
решението пред Комисия за защита на конкуренцията – град София, бул. „Витоша”
№18, съгласно чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП.
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