РЕШЕНИЕ
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”
10.08.2015 г.
Съдържание:

№ 8435

гр. София

За класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена
поръчка с предмет: “Обслужване на социални кухни към Министерство
на отбраната по обособени позиции”

На основание чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и отразени
резултати в Протокол № 1 с изх. № 7234/16.07.2015 г. и Протокол № 2 с изх.
№ 8030/03.08.2015 г. на комисия, назначена със Заповед № 556/08.07.2015 г., на
изпълнителния директор на ИА “ВКВПД” Валентин Гагашев – Възложител, за провеждане на
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Обслужване на социални
кухни към Министерство на отбраната по обособени позиции”, открита с Решение
№ 5022/26.05.2015 година.
ОПРЕДЕЛЯМ:
1. Класираните участници, както следва:
За V-та обособена позиция – социална кухня гр. Дупница:
І-во място: Община Дупница, БУЛСТАТ 000261630, с предложена цена:
- за 1 (един) човек – за един обяд в размер на 2,50 (два лева и петдесет стотинки) лв.
без ДДС;
- за 1 (един) човек – за един празничен обяд в размер на 3,33 (три лева тридесет и три
стотинки) лв. без ДДС.
За IX-та обособена позиция – социална кухня гр. София:
І-во място: ,,КАНКУН” ЕООД, ЕИК 201163529, с предложена цена:
- за 1 (един) човек – за един обяд в размер на 2,25 (два лева и двадесет и пет
стотинки) лв. без ДДС;
- за 1 (един) човек – за един празничен обяд в размер на 3,08 (три лева и осем
стотинки) лв. без ДДС.
2. Участниците, класирани на първо място за изпълнители по отделните
обособени позиции, както следва:
За V-та обособена позиция – социална кухня гр. Дупница:
І-во място: Община Дупница, БУЛСТАТ 000261630, с предложена цена:
- за 1 (един) човек – за един обяд в размер на 2,50 (два лева и петдесет стотинки) лв.
без ДДС;
- за 1 (един) човек – за един празничен обяд в размер на 3,33 (три лева тридесет и три
стотинки) лв. без ДДС.
За IX-та обособена позиция – социална кухня гр. София:
І-во място: ,,КАНКУН” ЕООД, ЕИК 201163529, с предложена цена:
- за 1 (един) човек – за един обяд в размер на 2,25 (два лева и двадесет и пет
стотинки) лв. без ДДС;
- за 1 (един) човек – за един празничен обяд в размер на 3,08 (три лева и осем
стотинки) лв. без ДДС.

3. Отстранените участници, както следва:
3.1. “ЕВЕЛИР” ЕООД, ЕИК 203598206, за I-ва обособенa позиция – социална кухня
гр. Айтос:
При разглеждане на плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” на оферта с
рег. № 5876/07.07.2015 г. от “ЕВЕЛИР” ЕООД за I-ва обособенa позиция, комисията е
установила, че участникът не е посочил основанието за ползване на посоченото от него
помещение с адрес: гр. Айтос, ул. Христо Ботев № 7. Съгласно Образец № 3 - „Техническото
предложения за изпълнение на поръчката” от документацията на обществената поръчка:
„Подробно се описва помещението и как то отговаря на изискванията на Възложителя,
посочено в Техническото задание. Посочва се и основание за ползване на посоченото
помещение.”, поради което комисията е приела, че същото не отговаря на изискванията на
Възложителя.
Предвид на горните констатации и на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП,
комисията е предложила на Възложителя, участникът “ЕВЕЛИР” ЕООД да бъде
отстранен от по-нататъшно участие в процедурата по I-ва обособена позиция.
3.2. ЕТ “ДЕСИ-92-МИРЯНА ЙОТОВА”, ЕИК 122028131, за III-та обособенa
позиция – социална кухня гр. Ботевград:
При разглеждане на плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” на оферта с
рег. № 5849/06.07.2015 г. от ЕТ “ДЕСИ-92-МИРЯНА ЙОТОВА” за III-та обособенa
позиция, комисията е установила, че участникът не е посочил основанието за ползване на
посоченото от него помещение с адрес: гр. Ботевград, пл. Незнаен войн № 6. Съгласно Образец
№ 3 - „Техническото предложения за изпълнение на поръчката” от документацията на
обществената поръчка: „Подробно се описва помещението и как то отговаря на изискванията на
Възложителя, посочено в Техническото задание. Посочва се и основание за ползване на
посоченото помещение.”, поради което комисията е приела, че същото не отговаря на
изискванията на Възложителя.
Предвид на горните констатации и на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП,
комисията е предложила на Възложителя, участникът ЕТ “ДЕСИ-92-МИРЯНА
ЙОТОВА” да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата по III-та
обособена позиция.
3.3. ЕТ „Здраве - Здравка Савева”, ЕИК 104670383, за IV-та обособена позиция–
социална кухня гр. Велико Търново:
При разглеждане на плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” на оферта с
рег. № 5684/30.06.2015 г. от ЕТ „Здраве - Здравка Савева” за IV-та обособена позиция,
комисията е установила, че участникът не е посочил основанието за ползване на посоченото от
него помещение с адрес: гр. Велико Търново, ул. Бачо Киро № 24. Съгласно Образец № 3 „Техническото предложения за изпълнение на поръчката” от документацията на обществената
поръчка: „Подробно се описва помещението и как то отговаря на изискванията на Възложителя,
посочено в Техническото задание. Посочва се и основание за ползване на посоченото
помещение.”, поради което комисията е приела, че същото не отговаря на изискванията на
Възложителя.
Предвид на горните констатации и на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП,
комисията е предложила на Възложителя, участникът ЕТ “ЗДРАВЕ – ЗДРАВКА
САВЕВА” да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата по ІV-та
обособена позиция.
3.4. “ИНВИКТА” ЕООД, ЕИК 104528074, за ІV-та обособена позиция - социална
кухня гр. Велико Търново:
Предложената от участника „ИНВИКТА” ЕООД цена за 1 (един) човек – за един обяд
в размер на 3,10 (три лева и десет стотинки) лв. без ДДС, надвишава финансовия ресурс от
2,50 (два лева и петдесет стотинки) лв. без ДДС, посочен от Възложителя в раздел ІІІ “Пълно
описание на обекта на поръчката”, т. ІI “Цени и начин на плащане”, т. 1 „Стойност на
поръчката” от документацията на обществената поръчка. В същата точка е посочено, че

“Участници, които са предложили цена, по-висока от посочената по-горе, се отстраняват от
участие в процедурата.”.
Предвид на горните констатации и на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП,
комисията е предложила на Възложителя, участникът „ИНВИКТА” ЕООД да бъде
отстранен от по-нататъшно участие в процедурата по IV-та обособенa позиция.
3.5. ЕТ “ЯНКО МЕРМЕКЛИЕВ”, ЕИК 833149907, за VІ-та обособена позиция–
социална кухня гр. Казанлък:
При разглеждане на плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” на оферта с
рег. № 5900/07.07.2015 г. от ЕТ “ЯНКО МЕРМЕКЛИЕВ” за VІ-та обособена позиция, на
основание чл. 68, ал. 11, т. 1 от ЗОП комисията е проверила посоченото от участника
помещение с адрес: гр. Казанлък, ул „Цар Освободител” № 46 и е констатирала, че същото се
намира в индустриалната зона на около 2 км. от град Казанлък. За да се стигне до обекта трябва
да се пресича ж.п. линия. Съгласно т. 4 от раздел IV „Техническо задание” от документацията
на обществената поръчка, участниците следва да осигурят подходящо помещение с добра
локация, което да е достъпно за потребителите, предвид тяхната напреднала възраст,
затруднена двигателна способност, влошено общо здравословно състояние”. Предивд
изложеното, комисията е приела, че посоченото от участника помещение с адрес:
гр. Казанлък, ул „Цар Освободител” № 46 не отговаря на изискването на Възложителя,
посочено в т. 4 от раздел IV „Техническо задание” от документацията на обществената поръчка,
а именно: Участниците следва да отговарят на следните изисквания: да осигурят подходящо
помещение с добра локация, което да е достъпно за потребителите, предвид тяхната
напреднала възраст, затруднена двигателна способност, влошено общо здравословно
състояние.
Предвид на горните констатации и на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП,
комисията е предложила на Възложителя, участникът ЕТ “ЯНКО МЕРМЕКЛИЕВ” да
бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата по VI-та обособенa позиция.
3.6. “В.В.М.С.” ООД, ЕИК 117544598, за VIII-ма обособена позиция – социална кухня
гр. Русе:
При разглеждане на плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” на оферта с
рег. № 5846/06.07.2015 г. от “В.В.М.С.” ООД за VIII-ма обособена позиция, комисията е
установила, че участникът не е посочил основанието за ползване на посоченото от него
помещение с адрес: гр. Русе, ул. Николай Здравков № 4. Съгласно Образец № 3 - „Техническото
предложения за изпълнение на поръчката” от документацията на обществената поръчка:
„Подробно се описва помещението и как то отговаря на изискванията на Възложителя,
посочено в Техническото задание. Посочва се и основание за ползване на посоченото
помещение.”, поради което комисията е приела, че същото не отговаря на изискванията на
Възложителя.
Предвид на горните констатации и на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП,
комисията е предложила на Възложителя, участникът “В.В.М.С.” ООД да бъде
отстранен от по-нататъшно участие в процедурата по VIII-ма обособена позиция.
На основание чл. 120, ал. 2 и чл. 120, ал. 5, т. 4 от ЗОП настоящото решение подлежи
на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването
му.
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