
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР 

НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО 

ДЕЛО” 

 

25.06.2015 г.                                                      № 6144  гр. София 

_________________________________________________________________________________ 

Съдържание:       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 Протоколи с №№ 1 и 2  на комисия, назначена със Заповед № 388/27.05.2015 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                   

№ 4071/28.04.2015 година. 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

1. Класираните участници, както следва:  

 

За І-ва обособена позиция: 

І-во място: “Мастър - Пик” ООД, ЕИК 121855651, с предложена цена: 

-  за 1 (един) човек – за един обяд в размер на 2,39 (два лева и тридесет и девет 

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 ІV-та обособена позиция: 

І-во място: “Мастър - Пик” ООД, ЕИК 121855651, с предложена цена: 

-  за 1 (един) човек – за един обяд в размер на 2,39 (два лева и тридесет и девет 

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 V-та обособена позиция: 

І-во място: “Мастър - Пик” ООД, ЕИК 121855651, с предложена цена: 

-  за 1 (един) човек – за един обяд в размер на 2,39 (два лева и тридесет и девет 

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 VI-та обособена позиция: 

І-во място: ЕТ „ВЕСЯСО – ВЕСЕЛИН ДИМОВ”, ЕИК 833074181, 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 VII-ма обособена позиция: 

І-во място: ЕТ ,,Стефан Станчев'', ЕИК 838166500, 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 0,80 (осемдесет стотинки) лв. 

без ДДС. 

 

 

2. Участниците, класирани на първо място за изпълнители по отделните 

обособени позиции, както следва: 

 

За І-ва обособена позиция: 

І-во място: “Мастър - Пик” ООД, ЕИК 121855651, с предложена цена: 

-  за 1 (един) човек – за един обяд в размер на 2,39 (два лева и тридесет и девет 

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 ІV-та обособена позиция: 

І-во място: “Мастър - Пик” ООД, ЕИК 121855651, с предложена цена: 

-  за 1 (един) човек – за един обяд в размер на 2,39 (два лева и тридесет и девет 

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 V-та обособена позиция: 

І-во място: “Мастър - Пик” ООД, ЕИК 121855651, с предложена цена: 

-  за 1 (един) човек – за един обяд в размер на 2,39 (два лева и тридесет и девет 

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 VI-та обособена позиция: 

І-во място: ЕТ „ВЕСЯСО – ВЕСЕЛИН ДИМОВ”, ЕИК 833074181, 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 VII-ма обособена позиция: 

І-во място: ЕТ ,,Стефан Станчев'', ЕИК 838166500, 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 0,80 (осемдесет стотинки) лв. 

без ДДС. 

 

 

 



 

 

 

 

3. Отстранените участници, както следва: 

 

3.1. ЕТ „СТЕФАН ДИМИТРОВ СД” - за V-та обособена позиция: 

При разглеждане на плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”  на 

оферта с рег. №  4517/25.05.2015 г. от ЕТ „СТЕФАН ДИМИТРОВ СД” за V-та обособена 

позиция, комисията е установила, че участникът не е приложил документи, доказващи 

основанието за ползване на посоченото помещение – копие на нотариален акт, договор за наем 

и/или др. Съгласно Образец № 3   „Техническото предложения за изпълнение на поръчката” от 

документацията за участие: „Подробно се описва помещението и как то отговаря на 

изискванията на Възложителя, посочено в Техническото задание. Прилагат се докумети, 

доказващи основанието за ползване на посоченото помещение – копия на нотариален акт, 

договор за наем и/или др.”, 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 „СТЕФАН ДИМИТРОВ СД” 

да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата по V-та обособени позиции. 

 

3.2. „ЗЛАТНА СКАРА” ООД - за V-та обособена позиция: 

При разглеждане на плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” на  

оферта с рег. №  4569/26.05.2015 г.  от „ЗЛАТНА СКАРА” ООД за V-та обособена позиция, 

комисията е установила, че частникът не е приложил документи, доказващи основанието за 

ползване на посоченото помещение – копие на нотариален акт, договор за наем и/или др. 

Съгласно Образец № 3   „Техническото предложения за изпълнение на поръчката” от 

документацията за участие: „Подробно се описва помещението и как то отговаря на 

изискванията на Възложителя, посочено в Техническото задание. Прилагат се докумети, 

доказващи основанието за ползване на посоченото помещение – копия на нотариален акт, 

договор за наем и/или др.”, 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 „ЗЛАТНА СКАРА” ООД  да бъде 

отстранен от по-нататъшно участие в процедурата по V-та обособени позиции. 

 

 

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.     

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

 

     ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 

“ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО- 

ПОЧИВНО ДЕЛО”    

      

 

                                                         /П/  

            ВАЛЕНТИН ГАГАШЕВ    


