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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 2 от ……..12.2019г. 

За определяне на изпълнител на обществена поръчка 
 

Подписаната  по-долу Райна Цветкова, Директор на Детска градина Слънце, село 

Ново Делчево  на основание чл.22, ал.1, т.6 и чл.106, ал.6 от Закона за обществените поръчки 

/ЗОП/, във връзка с чл.109 от ЗОП, и след като се запознах и възприех изцяло дейността, 

констатациите и мотивите в  протоколи №1/18.11.2019г. и №2/03.12.2019г., от 

дейността на комисията, назначена с моя  Заповед   78 от 18.11.2019 год.  за провеждане 

на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни 

продукти за нуждите на ДГ Слънце, село Ново Делчево,  община Сандански открита с 

Решение № 1 от 24.10.2019 г., преписка с уникален №  02476-2019-0001 ,  и предвид 

направените предложения за допускане и отстраняване на участници в процедурата, 

които доводи на комисията възприемам изцяло като обективни, правилни и 

законосъобразни, напълно приемам предложенията за допускане, респективно за 

отстраняване на участници от процедурата, включително и основанията - фактически 

и правни, на които посочените от комисията участници следва да бъдат допуснати, 

респективно отстранени, чиито мотиви се  съдържат в: 

1. Доклад от 05.12.2019 год., отразяващ дейността на комисията във връзка с разглеждане 

на подадените оферти, установяване съответствието им с изискванията на Възложителя, 

оценяване и направеното от комисията класиране, и предложение за определяне на изпълнител.  

2. Съдържащите се в офертата на участниците условия и направените предложения, 

направеното от комисията класиране и съгласно от дейността на комисията отразена в  

Протоколи №1/18.11.2019г. и №2/03.12.2019г.,     с настоящето решение  

I. ОБЯВЯВАМ 

 

Класирането на участниците съгласно получената оценка „икономически най-изгодна оферта” 

при критерия за възлагане „най- ниска цена“ на обществената поръчка с предмет: Доставка 

на хранителни продукти за нуждите на  ДГ “Слънце, село Ново Делчево”, открита с 

Решение № 1 от 24.10.2019 г., преписка с уникален № 02640-2019-0001  в следния ред: 

 

По обособена позиция № 1 –„Месо и  мляко и риба„    

„Терзийски –Т.Т“ ЕООД с получен брой 100 т. 

По Обособена позиция 2 „Плодове и зеленчуци – пресни и преработени и консервирани“ 

„Сюрсен “ ЕООД с получен брой 100 т. 

По Обособена позиция 3 „Други хранителни продукти”                  

„Терзийски Т.Т“ ООД с получен брой 100 т. 

По обособена позиция 4- Хляб и хлебни изделия  

„Еталон 66” ЕООД с получен брой 100 т. 

 
II. ОПРЕДЕЛЯМ 

 

На основание чл.109 от ЗОП за изпълнител на обществената поръчка с предмет: Доставка на 

хранителни продукти за нуждите на ДГ“Слънце“, община Сандански участниците 

класирани  на първо място по обособени позиции както следва:   
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По обособена позиция № 1 –„Месо и  мляко и риба„    

„Терзийски –Т.Т“ ЕООД с получен брой 100 т. 

По Обособена позиция 2 „Плодове и зеленчуци – пресни и преработени и консервирани“ 

„Сюрсен “ ЕООД с получен брой 100 т. 

По Обособена позиция 3 „Други хранителни продукти”                  

„Терзийски Т.Т“ ООД с получен брой 100 т. 

По обособена позиция 4- Хляб и хлебни изделия  

„Еталон 66” ЕООД с получен брой 100 т. 

Участниците  „Терзийски Т.Т „ЕООД, „Еталон 66” ЕООД  и „Сюрсен” ЕООД  са 

представили оферти, които отговарят на обявените от Възложителя условия, като 

съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват 

мотив на комисията да допусне участниците до последващо участие в процедурата.  

Комисията е класирала офертата на  „Терзийски Т.Т“ ЕООД първо място  по обособена 

позиция №1 и обособена позиция № 3 с общ брой 100 точки,   на „Сюрсен“ЕООД за обособена 

позиция № 2, и на „Еталон 66“ЕООД за обособена позиция № 4 получени при прилагане на 

Методиката за оценка на офертите от документацията за участие в процедурата, мотивирано 

определени от комисията в Протокол №1/18.11.2019г., Протокол №2/03.12.2019г., които 

възприемам напълно и са основание за приемането на това решение. Комисията е направила 

предложение на основание чл.60, ал.1, т.9 от ППЗОП в Доклада за работата си да бъде сключен 

договор за изпълнение на обществената поръчка с този участник. 

На основание чл.112 ал.1 вр.с ал.6 от ЗОП, да се сключи в едномесечен срок след 

влизането в сила на решението за определяне на изпълнител договор за обществена поръчка с 

участника, класиран на първо място и определен за изпълнител, при съблюдаване разпоредбата 

на чл.112 ал.1 от ЗОП. 

 На основание чл.43, ал.1 от ЗОП, настоящето решение да се изпрати на участниците в 

публичното състезание и да се публикува на „Профила на купувача" на ДГ Слънце, село Ново 

Делчево, в един и същи ден, в тридневен срок от издаването му при спазване разпоредбите на 

чл.42, ал.5 от ЗОП. 

 Връзка към електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани протоколите и 

окончателните доклади на комисията:  

http://www.одзслънце.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-

%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0/ 

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП. 

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:  

Комисия за защита на конкуренцията бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, 

Тел.: 02 9884070. E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315 

Интернет адрес/и: 

URL: http://www.cpc.bg. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

ДИРЕКТОР ДГ СЛЪНЦЕ, СЕЛО НОВО ДЕЛЧЕВО 

Райна Цветкова  
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