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ДЕТСКА ГРАДИНА ”ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО” 
4150 град Раковски, област Пловдивска, община Раковски,  

ул. „Цанко Церковски” № 44,  

тел. 0884 292 910 

   

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 322/29.07.2020 г. 

 

 На основание чл. 108 ал. 1 и чл. 109 ал. 2 във връзка с чл. 181 ал. 6 и ал. 8 от Закона за 

обществените поръчки /ЗОП/ и отразени резултати и мотиви в Протокол № 1 от 08.07.2020 г., 

Протокол № 2 от 21.07.2020 г. и Протокол № 3 от 27.07.2020 г. от дейността на комисия, 

назначена със Заповед № 297/08.07.2020 г. на Силвия Шаркова – изпълняващ функциите 

Директор на ДГ „Щастливо детство“ град Раковски, упълномощена със Заповед № 

293/03.06.2020 г. на Величка Печева – Директор за провеждане на процедура – публично 

състезание, с предмет: : „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ 

"Щастливо детство" град Раковски, община Раковски, област Пловдивска”  

по обособени позиции: 

- Обособена позиция № 1 „Хляб” 

- Обособена позиция № 2 „Месо и месни продукти”  

- Обособена позиция № 3 „Мляко и млечни продукти” 

- Обособена позиция № 4 „Пакетирани продукти” 

- Обособена позиция № 5 „Пресни плодове и зеленчуци”, 

Открита с Решение за откриване на процедурата, изх. № 277/12.06.2020 г. – ID № 

984180, и Обявление, изх. № 64/12.06.2020 г. – ID № 984178. Обществената поръчка е 

публикувана на сайта на АОП под № 03013-2020-0001.  

 

 

I. ОБЯВЯВАМ 

 

 

1. КЛАСИРАМ допуснатите участници, въз основа на критерия „Икономически най-

изгодна оферта“ – „НАЙ-НИСКА ЦЕНА“, съгласно чл. 70 ал. 2 т. 1 от ЗОП, както 

следва: 

 

 За обособена позиция № 1: „Хляб“: 

1. „ЕЛИАЗ“ ООД – 3150,00 лева, без ДДС. 

2. „МИГ-6“ ООД – 3748,50 лева, без ДДС. 

 

За обособена позиция № 2: „Месо и месни продукти“: 

1. „АБВ-3“ ЕООД – 13179,20 лева, без ДДС. 

 

За обособена позиция № 3: „Мляко и млечни продукти“: 

1. „БОР-ЧВОР“ ЕООД – 22530,08 лева, без ДДС. 

 

За обособена позиция № 4: „Пакетирани продукти“: 

1. „ШЕРИ-61“ ЕООД – 10245,46 лева, без ДДС. 

 

За обособена позиция № 5: „Пресни плодове и зеленчуци“ 

1. „КЕЙСИ-65“ ЕООД – 16670,00 лева, без ДДС. 
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 II. ОПРЕДЕЛЯМ 

 За изпълнител на обществената поръчка с предмет „Доставка на хранителни 

продукти за нуждите на ДГ "Щастливо детство" град Раковски, община Раковски, 

област Пловдивска” по обособени позиции, участникът класиран на първо място за 

съответната обособена позиция, както следва:  

 

 За Обособена позиция № 1: „Хляб“:„ЕЛИАЗ“ ООД, Адрес: град София, ул. 

„Самоковско шосе“ № 2Б, тел. 0877512661, e-mail: eliaz@gbg.bg, с предложение за изпълнение 

на поръчката, съгласно посоченото в офертата, неразделна част от документацията за 

участие, със съответните единични цени по артикули, обща сума на артикулите от 

позицията за срока на договора – 12 месеца:  3150,00 лева без ДДС. 

 

 За Обособена позиция № 2: „Месо и месни продукти“:„АБВ-3“ ЕООД, Адрес: град 

Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ № 147, скл. 74, тел. 032/960956, 0895 520301, e-mail: izi7@abv.bg, 

с предложение за изпълнение на поръчката, съгласно посоченото в офертата, неразделна 

част от документацията за участие, със съответните единични цени по артикули, обща 

сума на артикулите от позицията за срока на договора – 12 месеца: 13179,20 лева без 

ДДС. 

 

 За Обособена позиция № 3: „Мляко и млечни продукти“:„БОР-ЧВОР“ ЕООД, 

Адрес: град Пловдив 4000, ул. „Иглика“ № 3, тел. 032/952910, e-mail: borchwor@mail.bg, с 

предложение за изпълнение на поръчката, съгласно посоченото в офертата, неразделна част 

от документацията за участие, със съответните единични цени по артикули, обща сума на 

артикулите от позицията за срока на договора – 12 месеца: 22530,08 лева без ДДС. 

 

 За Обособена позиция № 4: „Пакетирани продукти: „ШЕРИ 61“ ЕООД, Адрес: 

град Раковски, ул. „Родопи“ № 13, тел. 0884333443, e-mail: sherry61@mail.bg, с предложение за 

изпълнение на поръчката, съгласно посоченото в офертата, неразделна част от 

документацията за участие, със сътветните единични цени по артикули, обща сума на 

артикулите от позицията за срока на договора – 12 месеца: 10245,46 лева без ДДС. 

 

 За Обособена позиция № 5: „Пресни плодове и зеленчуци“:„КЕЙСИ-65“ ЕООД, 

Адрес: град Раковски, ул. „Виктор Юго“ № 4А, тел. 0888388399, e-mail: steff_y@abv.bg, с 

предложение за изпълнение на поръчката, съгласно посоченото в офертата, неразделна част 

от документацията за участие, със съответните единични цени по артикули, обща сума на 

артикулите от позицията за срока на договора – 12 месеца: 16670,00 лева без ДДС. 

 

ОТСТРАНЕНИ УЧАСТНИЦИ: няма  

  

 На основание чл. 43 от ЗОП, настоящото решение ще се изпрати в 3-дневен срок от 

издаването му до участника в процедурата, като на основание чл. 181 ал. 8 от ЗОП, в деня, в 

който се изпраща на участниците, ще се публикува в Профила на купувача – в досието на 

обществената поръчка на интернет адрес: http://dg-shtastlivo-detstvo.com/?page_id=31. 

 

 На основание чл. 42 ал. 2 т. 4 от ЗОП, Протоколи № 1, 2 и 3, утвърдени от мен, да се 

публикуват в Профила на купувача при условията на чл. 24 ал. 1 т. 5 от ППЗОП. 

 

 Настоящото решение подлежи на обжалване от заинтересованите участници, в 10-

дневен срок от получаването му, пред Комисия за защита на конкуренцията, съгласно чл. 197 

ал. 1 т. 7 от ЗОП.  

 

                                                                                   ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ................................../п/ 

   (Величка Печева – Директор на ДГ „Щастливо детство“ гр.  Раковски)  

http://dg-shtastlivo-detstvo.com/?page_id=31

