
 

РЕШЕНИЕ 
№ ___________ /______________, гр. Смолян 

 

 

 На основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП и във връзка с мое Решение № 1 от 18.12.2014 г. за 
откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за „ДОСТАВКА” по смисъла на чл.3, 
ал.1, т.1 от ЗОП с наименование: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ 
ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ" ЕООД” , вписано 
заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по 
обществени поръчки под уникален идентификационен номер 01460-2014-0002, и във връзка с 
протоколи от работата на комисията, назначена с моя № 6/27.01.2015 г. и приключила работа на 
17.02.2015 г., както следва: протокол № 1 от 04.02.2015 г., протокол № 2 от 04.02.2015 г. и протокол 
№ 3 от 17.02.2015 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 за възлагане на обществена поръчка за „ДОСТАВКА” по смисъла на 
чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП с наименование: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ 
ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ" ЕООД” , за всяка 
обособена позиция, както следва: 

 

� ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - Доставка на пакетаж, варива, яйца и консерви: 

1. „МИНЧЕВ-64” ЕООД, с предложена цена за изпълнение на поръчката: 

• 26 318.69 лева /словом двадесет и шест хиляди триста и осемнадесет лева и шестдесет и девет 
стотинки/ без ДДС 

2. „ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН” ЕООД, с предложена цена за изпълнение на поръчката: 

• 26 371.40 лева /словом двадесет и шест хиляди триста седемдесет и един лева и четиридесет 
стотинки/ 

 

 



 

Мотиви: 

Предложенията на класираните участници са пълни по смисъла на чл.56, ал.1 от ЗОП и 
съдържат всички изискуеми от възложителя документи, в това число изискуемите документи 
съгласно раздел III.2.1 от обявлението за обществената поръчка и т.8 на раздел III „ Указания за 
подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, 
неразделна част от документацията за обществената поръчка, и същите са редовни. Офертите на 
участниците отговарят на всички минимални технически изисквания за допустимост, закрепени в 
раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т. 4 на раздел II „Специфични изисквания 
към участниците” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, 
неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка. 

Класираните участници в процедурата са представили в пълен обем и достатъчните изискуеми 
документи, удостоверили са надлежно своите търговска правосубектност и дееспособност, наличен 
технически 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 за доставки, в това число за хранителни продукти, с изпълнени подобни 
договори с обем, характер и вид на изпълнени работи, отговарящи на изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Класираният на първо място участник „МИНЧЕВ-64” ЕООД е представил най-ниска цена за 
изпълнение на поръчката, която е в пълно съответствие с критериите на възложителя, посочени в 
документацията за участие. Посоченото обстоятелство е детайлно описано и мотивирано в протокол 
№ 1 от 04.02.2015 г., протокол № 2 от 04.02.2015 г. и протокол № 3 от 17.02.2015 г.  на комисия 
назначена с моя Заповед № 6 от 27.01.2015 г. и приключила работа на 17.02.2015 г. 

С оглед на гореизложеното по показател „най-ниска цена”, обявен в обявлението за откриване 
на процедурата и методиката за оценка на офертите, считам, че са налице предвидените в закона и 
документацията за обществената поръчка предпоставки за класиране на участника „МИНЧЕВ-64” 
ЕООД, на първо място в процедура за възлагане на обществена поръчка за „ДОСТАВКА” по 
смисъла на чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП с наименование: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКИ НА 
ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ" 
ЕООД”, по обособена позиция № 1. 

 

� ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - Доставка на мляко и млечни продукти: 

1. „МИНЧЕВ-64” ЕООД, с предложена цена за изпълнение на поръчката: 

• 25 066.16 лева /словом двадесет и пет хиляди и шестдесет и шест лева и шестнадесет 
стотинки/ без ДДС 

2. „ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН” ЕООД, с предложена цена за изпълнение на поръчката: 

• 26 694.50 лева /словом двадесет и шест хиляди шестстотин деветдесет и четири лева и 
петдесет стотинки/ без ДДС 

 



 Мотиви: 

Предложенията на класираните участници са пълни по смисъла на чл.56, ал.1 от ЗОП и 
съдържат всички изискуеми от възложителя документи, в това число изискуемите документи 
съгласно раздел III.2.1 от обявлението за обществената поръчка и т.8 на раздел III „ Указания за 
подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, 
неразделна част от документацията за обществената поръчка, и същите са редовни. Офертите на 
участниците отговарят на всички минимални технически изисквания за допустимост, закрепени в 
раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т. 4 на раздел II „Специфични изисквания 
към участниците” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, 
неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка. 

Класираните участници в процедурата са представили в пълен обем и достатъчните изискуеми 
документи, удостоверили са надлежно своите търговска правосубектност и дееспособност, наличен 
технически 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 за доставки, в това число за хранителни продукти, с изпълнени подобни 
договори с обем, характер и вид на изпълнени работи, отговарящи на изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Класираният на първо място участник „МИНЧЕВ-64” ЕООД е представил най-ниска цена за 
изпълнение на поръчката, която е в пълно съответствие с критериите на възложителя, посочени в 
документацията за участие. Посоченото обстоятелство е детайлно описано и мотивирано в протокол 
№ 1 от 04.02.2015 г., протокол № 2 от 04.02.2015 г. и протокол № 3 от 17.02.2015 г.  на комисия 
назначена с моя Заповед № 6 от 27.01.2015 г. и приключила работа на 17.02.2015 г. 

С оглед на гореизложеното по показател „най-ниска цена”, обявен в обявлението за откриване 
на процедурата и методиката за оценка на офертите, считам, че са налице предвидените в закона и 
документацията за обществената поръчка предпоставки за класиране на участника „МИНЧЕВ-64” 
ЕООД, на първо място в процедура за възлагане на обществена поръчка за „ДОСТАВКА” по 
смисъла на чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП с наименование: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКИ НА 
ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ" 
ЕООД”, по обособена позиция № 2. 

 

II.   О П Р Е Д Е Л Я М 
 

за изпълнители в процедура за възлагане на обществена поръчка за „ДОСТАВКА” по смисъла 
на чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП с наименование: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ 
ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ"  ЕООД”  
класираните на първо място участници по обособени позиции, както следва: 

 

� ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - Доставка на пакетаж, варива, яйца и консерви: 

„МИНЧЕВ-64” ЕООД, като договорът за изпълнение да се сключи при следните съществени 
условия, обективирани от участника в предложението му: 



• предложена цена за изпълнение на поръчката: 26 318.69 лева /словом двадесет и шест 
хиляди триста и осемнадесет лева и шестдесет и девет стотинки/ без ДДС;  

• срок за разсрочено плащане на всяка изпълнена доставка: 30 /словом тридесет/ 
календарни дни, считани от датата на извършване на заявената доставка и след представяне на 
фактура, отговаряща на изискванията на Закона за счетоводството, придружена със складова 
разписка за предаването на хранителните продукти в съответното място за изпълнение на 
доставките и двустранно подписан приемно-предавателен протокол. 
 

� ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - Доставка на мляко и млечни продукти: 

„МИНЧЕВ-64” ЕООД, като договорът за изпълнение да се сключи при следните съществени 
условия, обективирани от участника в предложението му: 

• предложена цена за изпълнение на поръчката: 25 066.16 лева /словом двадесет и пет 
хиляди и шестдесет и шест лева и шестнадесет стотинки/ без ДДС;  

• срок за разсрочено плащане на всяка изпълнена доставка: 30 /словом тридесет/ 
календарни дни, считани от датата на извършване на заявената доставка и след представяне на 
фактура, отговаряща на изискванията на Закона за счетоводството, придружена със складова 
разписка за предаването на хранителните продукти в съответното място за изпълнение на 
доставките и двустранно подписан приемно-предавателен протокол. 
 

На основание чл. 73, ал. 3 във вр. с чл. 58а, ал. 5 от ЗОП препис от настоящото решение да 
бъде връчен на участниците в 3-дневен срок от издаването му лично срещу подпис или изпратен по 
пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по факс. 

На основание чл. 73, ал. 4 от ЗОП настоящото решение да се  публикува в профила на купува, 
заедно с протоколите от работата на комисията.  

Решението подлежи на обжалване в 10-дневен срок от уведомяването пред Комисия за защита 
на конкуренцията – гр. София, бул. „Витоша” № 18. 

 

 ГРИГОР КРЪСТЕВ ПАВЛОВ 
 Управител на „Ученическо и столово хранене” ЕООД 
 


