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Р Е Ш Е Н И Е 

НА 

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 

“ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” 
 

 

11.09.2017 г.                                        № 11857           гр. София 
 

 

Съдържание:  За класиране на участниците и определяне на изпълнител на 

обществена поръчка с предмет: “Обслужване на социална кухня 

към Министерство на отбраната по обособени позиции” 
 

 

На основание чл. 108, т. 1 от ЗОП и отразени резултати в Доклад с                          

изх. № 11744/05.09.2017 г. на комисия, назначена със Заповед № 864/10.08.2017 г. 

на изпълнителния директор на ИА „Военни клубове и военно - почивно дело”, за 

провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

“Обслужване на социална кухня към Министерство на отбраната по обособени 

позиции”, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на Агенцията по 

обществени поръчки с № 00515-2017-0019 и на интернет страницата на             

ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“, профил на купувача, 

http://militaryclubs.bg/node/897, открита с Решение № 8932/04.07.2017 г., 
 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 
 

І. Класираните участници, както следва:  
 

1. За II-ра обособена позиция (социална кухня гр. Ловеч - до 30 

човека):  

1-во място: „МАСТЪР-ПИК“ ЕАД с предложена цена за един човек за 

един обяд в размер на 2,25 лева без ДДС, съответно 2,70 лева с ДДС. 

 

2. За III-та обособена позиция (социална кухня гр. София - до 84 

човека):  
1-во място: „КАНКУН” ЕООД с предложена цена за един човек за един 

обяд – 2,90 лева без ДДС, съответно 3,48 лева с ДДС. 

2-ро място: „МАСТЪР-ПИК“ ЕАД с предложил цена за един човек за 

един обяд – 2,92 лева без ДДС, съответно 3,50 лева с ДДС. 

 

ІІ. Участниците, класирани на първо място за изпълнители по 

отделните обособени позиции на обществената поръчка, както следва: 

1. За II-ра обособена позиция (социална кухня гр. Ловеч - до 30 

човека):  
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1-во място: „МАСТЪР-ПИК“ ЕАД с предложена цена за един човек за 

един обяд в размер на 2,25 лева без ДДС, съответно 2,70 лева с ДДС. 

 

2. За III-та обособена позиция (социална кухня гр. София - до 84 

човека):  
1-во място: „КАНКУН” ЕООД с предложена цена за един човек за един 

обяд – 2,90 лева без ДДС, съответно 3,48 лева с ДДС. 
 

III.Отстраненият участник, както следва: 

1. „СТЕЛИТ 1” ЕООД за II-ра обособена позиция (социална кухня                

гр. Ловеч - до 30 човека).   

Мотиви за отстраняване: 

При разглеждане на допълнително представените документи с вх. № 

10232/30.08.2017 г. от „СТЕЛИТ 1” ЕООД, комисията е установила следното: 

Участникът е представил нов ЕЕДОП на „СТЕЛИТ 1” ЕООД и нов ЕЕДОП 

на „БОТЕВ 2” ЕООД. 

При извършената проверка на информацията, представена в ЕЕДОП-ите на  

„СТЕЛИТ 1” ЕООД  и „БОТЕВ 2” ЕООД е констатирано, че в част ІV „Критерии 

за подбор“, буква „Б“, т. 1а от представения ЕЕДОП на „СТЕЛИТ 1” ЕООД е 

посочено, че реализирания от него „общ“ годишен оборот за броя финансови 

години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката е 

както следва: за 2014 г. – 8288 [хил.лв.], за 2015 г. – 9198 [хил.лв.] и за 2016 г. – 

8865 [хил.лв.]. 

В част ІV „Критерии за подбор“, буква „Б“, т. 1а от представения ЕЕДОП 

на „БОТЕВ 2” ЕООД е посочено, че реализирания от него „общ“ годишен оборот 

за броя финансови години, изисквани в съответното обявление или в 

документацията за поръчката е както следва: за 2014 г. – не [хил.лв.], за 2015 г. – 

16 [хил.лв.] и за 2016 г. – 210 [хил.лв.]. 

Съгласно раздел ІІІ.1.2. “Икономическо и финансово състояние” от 

обявлението за поръчката, участниците следва да са реализирали оборот в 

сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти 

през последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на 

която са създадени или са започнали дейността си, като минималното ниво 

спрямо това изискване е участниците да са реализирали оборот в размер на       

88 098,00 (осемдесет и осем хиляди деветдесет и осем) лева без ДДС. 

Предвид изложеното и констатациите на комисията в Доклад с изх.                   

№ 11744/05.09.2017 г., участникът не доказва съответствие с поставените от 

възложителя критерии по отношение на икономическото и финансово състояние, 

посочени в Раздел ІІІ.1.2. “Икономическо и финансово състояние” от 

Обявлението за поръчката и т. 2. “Изисквания за технически и професионални 

способности” от Раздел ІІ.А. “Изисквания към участниците в процедурата” от 

документацията на поръчката, поради което на основание чл. 107, ал. 1 от ЗОП, 

комисията е предложила участникът да бъде отстранен от процедурата. 

 

ІV. Настоящото решение да се изпрати на участниците в 3 (три) дневен 

срок от издаването му и в същия ден да се публикува заедно с протоколите и 
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доклада на комисията в профила на купувача на URL адрес: 

http://www.militaryclubs.bg/node/897. 

 

V. На основание чл. 196, ал. 3 и чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП настоящото 

решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 

10-дневен срок от получаване на решението за определяне на изпълнител.  
 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 

“ВОЕННИ КЛУБОВЕ И  

ВОЕННО - ПОЧИВНО ДЕЛО”: 

 
                                                                                                                                    /П/ 

  ВАЛЕРИ КРЪСТАНОВ СТОЯНОВ

  


