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      ОБЩИНА ГУРКОВО 

гр. Гурково 6199, обл. Ст. Загора, бул. “Княз Ал. Батенберг” 3 

тел.: КМЕТ – 04331/ 2260, ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ – 04331/ 2084, 

ФАКС 04331/ 2884, e-mail: gurkovo_obs@abv.bg 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 36/01.02.2018 г. 

 

гр. Гурково 

 

За класиране на участници и определяне на изпълнител на обществената поръчка чрез 

публично състезание по реда на ЗОП с предмет: „Приготвяне, пакетиране и доставка 

на топъл обяд - кетъринг“ по Проект BG05FMOP001-3.002-0083-С02  

”Осигуряване на топъл обяд в община Гурково”  по Оперативна програма за 

храни и/или основно материално подпомагане от фонда за европейско 

подпомагане на най – нуждаещите се лица”. 

 

На основание чл. 181, т.6 от ЗОП и отразените резултати в Протоколи № 1, №  2 и 

№ 3, на комисия, назначена със Заповед № 15/10.01.2018 г. на Кмета на Община 

Гурково със задача да разгледа и оцени получените оферти за участие в обществената 

поръчка чрез публично състезание по реда на ЗОП с предмет: „Приготвяне, 

пакетиране и доставка на топъл обяд - кетъринг“ по Проект BG05FMOP001-3.002-

0083-С02  ”Осигуряване на топъл обяд в община Гурково”  по Оперативна 

програма за храни и/или основно материално подпомагане от фонда за европейско 

подпомагане на най – нуждаещите се лица”, открита с Решение № 567 от 15.12.2017 

г. на кмета на община Гурково, публикувана под уникален номер № 00694-2017-0005 в 

Регистъра на обществените поръчки. 

 

 О Б Я В Я В А М : 

 

Класираните участници въз основа на „икономически най-изгодна оферта“ по 

критерии за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“, както следва: 

1 (ПЪРВО) МЯСТО: Участник „ КЕЙ ЕНД ВИ” ООД с подадена оферта с вх. 

№ К-80/ 08.01.2018 г., със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Цар 

Освободител” № 7-А-10, представлявано от Георги Петков Георгиев– управител, 

вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК 119677914, с 

получена комплексна оценка КО = 100 т., получена, както следва: 

 

КО= Т1+Т2+Ф, където: 

 

Т1- Предлагане на десерт в седмичното меню на  

потребителите на социалната услуга  

Т2- Предложени разнообразно меню за 

потребителите на социалната услуга 

Ф- Предложена цена за изпълнение  
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Или  

Брой точки по показател Техническо предложение =  50 точки 

Брой точки по показател „Предлагана цена“ = 50 точки 

КО= 100 точки. 

 

2 (ВТОРО) МЯСТО: Участник „СИВОН” ЕООД с подадена оферта с вх. № К-

84/08.01.2018 г., със седалище и адрес на управление: гр. Нова Загора, ул. „Цар Иван 

Асен II” № 9, представлявано от Стоян Иванов Влаев– управител, вписано в 

Търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК 119677031, с получена 

комплексна оценка КО = 97,56 т., получена, както следва: 

 

КО= Т1+Т2+Ф, където: 

 

Т1- Предлагане на десерт в седмичното меню на  

потребителите на социалната услуга  

Т2- Предложени разнообразно меню за 

потребителите на социалната услуга 

Ф- Предложена цена за изпълнение  

 

Или  

Брой точки по показател Техническо предложение =  50 точки 

Брой точки по показател „Предлагана цена“ = 47,56 точки 

КО= 97,56 точки. 

 

Въз основа на горното класиране 

 

О П Р Е Д Е Л Я М: 

 

Участник „ КЕЙ ЕНД ВИ” ООД с подадена оферта с вх. № К-80/ 08.01.2018 г., със 

седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 7-А-10, 

представлявано от Георги Петков Георгиев– управител, вписано в Търговския регистър 

при Агенцията по вписвания с ЕИК 119677914, с получена комплексна оценка КО = 

100 т., класиран на ПЪРВО МЯСТО за ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществената поръчка с 

предмет: „Приготвяне, пакетиране и доставка на топъл обяд - кетъринг“ по 

Проект BG05FMOP001-3.002-0083-С02  ”Осигуряване на топъл обяд в община 

Гурково”  по Оперативна програма за храни и/или основно материално 

подпомагане от фонда за европейско подпомагане на най – нуждаещите се лица”. 

 

Мотиви за определяне на изпълнител:  

По отношение на участника „ КЕЙ ЕНД ВИ” ООД не са налице основанията за 

отстраняване от процедурата, отговаря на критериите за подбор, подадената от него 

оферта е получила най-високата оценка при прилагане на предварително обявените от 

възложителя условия и избрания критерий за възлагане. 

 

О Т С Т Р А Н Я В А М: 

 

Участник „Н. ЛАЗАРОВ” ЕООД с подадена оферта с вх.№ 79/08.01.2018 г.. със 

седалище и адрес на управление гр. Севлиево, ул. „Стефан Караджа” № 7, 

представлявано от Николай Лазаров Димов- управител, вписано в Търговския регистър 

при Агенцията по вписванията с ЕИК 201026480. 

Правно основание: чл. 107, т.2, б. „А” от ЗОП. 

Мотиви за отстраняване на участника: 

Техническото предложение не отговаря на изискванията на възложителя, тъй като: 
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- В частта „Организационни работни процеси- комуникация с възложителя”,  

от своето техническо предложение участникът е предвидил при евентуална рекламация 

на приготвената и доставена храна, същата да бъде заменена в рамките на 1 /час/ с 

храна приготвена в друг обект, в който „работят със сходни организационни процеси и 

сходна продукция”. 

Съгласно изискванията на възложителя в документацията за участие участникът 

следва да разполага с обект за приготвяне на храна регистриран по чл. 12 от Закона за 

храните.  

Описанието се явява несъответствие между декларираните съответствия с 

критерии за подбор в представеният от участника ЕЕДОП, че приготвянето на храната 

предмет на настоящата обществена поръчка ще се извършва в обект в гр. Севлиево, 

притежаващ удостоверение за регистрация на заведение за обществено хранене № 

139/28.08.2014 г., при евентуална рекламация на доставената храна, същата ще бъде 

заменена с храна приготвена в друг обект. 

Комисията счита, че така представеното техническо предложение не съответства 

на изискванията на възложителя, тъй като ако възникне рекламация на приготвената и 

доставена храна, няма да бъде заменена с такава, която да отговаря на менюто за деня.  

Съгласно гореизложеното комисията счита, че са на лице несъответствия между 

техническото предложение на участника и  изискванията на възложителя и 

техническата спецификация, при което офертата му следва да бъде предложена за 

отстраняване. 

- В частта „Механизъм за недопускане на разхищение на храна” участникът е  

представил механизъм, който описва недопускане разхищението на приготвената 

храна. Описан е вариант, в които при установяване на отсъствие на потребител за деня 

или поради други възникнали обстоятелства готовата храна, ще бъде предоставяна на 

персонала.  

Съгласно изискванията на техническата спецификация, задълженията на 

изпълнителя са да достави готовата храна „топъл обяд” до пунктовете за раздаване в гр. 

Гурково, с. Паничерево и с. Конаре.  

Възложителя има отговорността за раздаването на топлия обяд и съответно при 

евентуално неявяване на потребител на социалната услуга, годната за консумация 

храна се предоставя на лица от резервен списък с потребители. 

Представеното техническо предложение на участника не отговаря на 

изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие и Техническата 

спецификация на поръчката. 

С оглед изложеното, подадената от Участник „Н. Лазаров” ЕООД не отговаря на 

изискванията на възложителя, посочени в Техническата спецификация и 

документацията за участие.  

 

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване: 

Официално наименование:  Комисия за защита на конкуренцията 

Адрес: гр. София 1000, бул. Витоша №18 

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg  

Срок за подаване на жалби: В 10 дневен срок  от получаване на решението за 

определяне на изпълнител, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП. 

 

На основание чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП, настоящото решение да се изпрати до 

всички участници в деня на публикуване в профила на купувача. 

 

  

 

ИВАН ИВАНОВ, П.П. заличена информация на осн. чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД. 

КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО 
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