
  

Р Е Ш Е Н И Е 
 

НА 
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 

“ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” 
 

14.09.2017 г.                                    № 12064            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 утвърден Доклад с изх. № 
11933/12.09.2017 г. на комисия, назначена със Заповед № 842/04.08.2017 г. на 
изпълнителния директор на ИА „Военни клубове и военно - почивно дело”, за 
подбор на участниците, разглеждане и оценка на постъпилите оферти за участие 
в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
“Обслужване на социална кухня към Министерство на отбраната по 
обособени позиции”, открита с Решение № 8694/29.06.2017 г., публикувана в 
Регистъра на обществените поръчки на Агенцията по обществени поръчки с     
№ 00515-2017-0013, 

 
ОПРЕДЕЛЯМ: 

 
 І. Класираните участници, както следва:  
 

1. За І-ва обособена позиция - социална кухня гр. Банско: 
    - 1-во място - ЕТ „НИКОЛА КАЛОЯНОВ”, гр. Разлог с предложена 

цена за един човек за един обяд в размер на 2,92 лева без ДДС, съответно 3,50 
лева с ДДС. 

2. За ІV-та обособена позиция – социална кухня гр. Плевен: 
    - 1-во място - „МАСТЪР-ПИК“ ЕАД, гр. София. Участникът е 

предложил цена за един човек за един обяд в размер на 2,35 лева без ДДС, 
съответно 2,85 лева с ДДС. 

    - 2-ро място - ЕТ „СТЕФАН ДИМИТРОВ - СД”, гр. Плевен. 
Участникът е предложил цена за един човек за един обяд в размер на 2,59 лева 
без ДДС, съответно 3,11 лева с ДДС. 

 
ІІ. Участниците, класирани на първо място за изпълнители на 

обществената поръчка, както следва: 
За І-ва обособена позиция: ЕТ „НИКОЛА КАЛОЯНОВ”, гр. Разлог; 
За ІV-та обособена позиция: „МАСТЪР-ПИК“ ЕАД, гр. София. 
 
III. Отстранените участници, както следва: 



  

1. ЕТ „АЙВЕРСЪН-3 – ОГНЯН МАНОЛЕВ“, гр. Благоевград за II-ра 
обособена позиция – социална кухня гр. Благоевград, със следните мотиви: 

В представеното техническо предложение за изпълнение на поръчката 
(Приложение № 2) участникът е посочил, че храненето ще се извършва в град 
Благоевград, ул. „Александър Стамболийски“ № 30, без да опише 
помещението, в което ще се извършва храненето и как то отговаря на 
изискванията на Възложителя посочени в Техническата спецификация.  

Съгласно раздел VІ. „Оформяне и подготвяне на заявленията за участие 
и офертите“ от документацията, участниците следва да се придържат точно 
към обявените от възложителя условия. Съгласно т. 1 от същия раздел, 
предложенията и декларациите по т. 1.1 до т. 1.5 от раздел V на документацията 
се правят в техническо предложение по образец - Приложение № 2 към 
документацията. Съгласно изрична забележка, посочена в образеца на 
техническо предложение за II-ра обособена позиция, участниците следва 
подробно да опишат помещението, в което ще се извършва храненето и как то 
отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в Техническата 
спецификация.  

Представено по този начин (не е описано помещението, в което ще се 
извършва храненето и как то отговаря на изискванията на Възложителя), 
техническото предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на 
предварително обявените в раздел VІ. „Оформяне и подготвяне на заявленията 
за участие и офертите“ от документацията за участие условия на поръчката.  

Предвид изложеното, на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, 
комисията е предложила участникът ЕТ „АЙВЕРСЪН-3 – ОГНЯН 
МАНОЛЕВ“ да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата. 

 
2. ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ, гр. Кюстендил за III-та обособена позиция 

– социална кухня гр. Кюстендил, със следните мотиви: 
Участникът е предложил следните цени за изпълнение на поръчката: 

- цена за един човек за един обяд – 3,00 лева без ДДС, съответно 3,60 лева 
с ДДС. 

- цена за един човек за един празничен обяд – 3,83 лева без ДДС, 
съответно 4,60 лева с ДДС.       

Съгласно раздел І.А., т. 6 „Прогнозна стойност на поръчката“ от 
документацията, единичната цена на обяд за едно лице е до 2,92 лева без ДДС, а 
цената на един празничен обяд за едно лице е до 3,75 лева без ДДС, като 
участници, които са предложили цена, по-висока от посочената по-горе, се 
отстраняват от участие в процедурата. 

Представено по този начин, ценовото предложение на участника не 
отговаря на предварително обявените в раздел І.А., т. 6 „Прогнозна стойност на 
поръчката“ от документацията за участие условия на поръчката. 

Предвид изложеното, на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, 
комисията е предложила участникът ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ да бъде 
отстранен от по-нататъшно участие в 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 доклада на 
комисията в профила на купувача на URL адрес: 
http://www.militaryclubs.bg/node/888. 

 
V. Настоящото решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита 

на конкуренцията в 10-дневен срок от получаване му.  
 
 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА 
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 
“ВОЕННИ КЛУБОВЕ И  
ВОЕННО - ПОЧИВНО ДЕЛО”: 
                        
     /п/   
  ВАЛЕРИ КРЪСТАНОВ СТОЯНОВ
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


