
 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
№РД-04-669 

гр.Костенец, 15.11.2017 г. 

 

 За класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка.  

  

 На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки и отразени 

резултати с мотиви подробно изложени в Протокол №1 от 30.10.2017 г., Протокол №2 от 

09.11.2017 г., Протокол №3 от 15.11.2017 г. и Доклад с вх.№12-27 от 15.11.2017 г. на 

комисия, назначена със Заповед №РД-04-602 от 30.10.2017 г. на Кмета на Община Костенец 

за провеждане на открита процедура на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

хранителни продукти в натурален и консервиран вид, хигиенно-санитарни и 

почистващи препарати, по обособени позиции, за нуждите на детските градини, 

домашния социален патронаж и обществената трапезария, финансирани от Община 

Костенец”, открита с Решение №РД-04-514 от 19.09.2017 г. на Кмета на Община Костенец, 

с шест обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка на хляб, хлебни изделия и 

брашно”, Обособена позиция №2: „Доставка на месо и месни продукти, риба, рибни 

изделия, яйца и др.”, Обособена позиция №3: „Доставка на мляко и млечни продукти”, 

Обособена позиция №4: „Доставка на пакетирани стоки и захарни изделия”, Обособена 

позиция №5: „Доставка на плодове и зеленчуци /пресни и консервирани/” и Обособена 

позиция №6: „Доставка на хигиенно-санитарни и почистващи препарати”, Обявление с 

№806056 за която обществена поръчка е публикувано в Регистъра за обществени поръчки 

по преписка №00484-2017-0008 на 19.09.2017 г., електронна преписка в профила на 

купувача: http://www.kostenetz.com/?q=en/content/op-dostavka-na-hranitelni-produkti-2  

  

О Б Я В Я В А М 
 

 І. Утвърждавам Доклад с вх.№12-27 от 15.11.2017 г. на Община Костенец от 

работата на комисия по провеждане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

хранителни продукти в натурален и консервиран вид, хигиенно-санитарни и 

почистващи препарати, по обособени позиции, за нуждите на детските градини, 

домашния социален патронаж и обществената трапезария, финансирани от Община 

Костенец”, открита с Решение №РД-04-514 от 19.09.2017 г. на Кмета на Община Костенец. 

  

 ІІ. Класирам участниците по обособените позиции в обществена поръчка с 

предмет: „Доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, 

хигиенно-санитарни и почистващи препарати, по обособени позиции, за нуждите на 

детските градини, домашния социален патронаж и обществената трапезария, 

финансирани от Община Костенец”, открита с Решение №РД-04-514 от 19.09.2017 г. на 

Кмета на Община Костенец, според „оптимално съотношение качество/цена“ по 

одобрените и обявени показатели, на база комплексна оценка и в най-пълно съответствие с 

предварително обявените условия на процедурата, както следва: 

1-во място „КРИСИ 2007” ЕООД, с ЕИК 175270007, по Обособена позиция №1: 

„Доставка на хляб, хлебни изделия и брашно”, Обособена позиция №2: „Доставка на месо и 

месни продукти, риба, рибни изделия, яйца и др.”, Обособена позиция №3: „Доставка на 

мляко и млечни продукти”, Обособена позиция №4: „Доставка на пакетирани стоки и 

захарни изделия”, Обособена позиция №5: „Доставка на плодове и зеленчуци /пресни и 

http://www.kostenetz.com/?q=en/content/op-dostavka-na-hranitelni-produkti-2


консервирани/” и Обособена позиция №6: „Доставка на хигиенно-санитарни и почистващи 

препарати”, с ценово предложение както следва:  

- Обща стойност на доставките по обособена позиция № 1 „Доставка на хляб, 

хлебни изделия и брашно” – 18 493.38 лв. /осемнадесет хиляди четиристотин 

деветдесети три лева и тридесет и осем стотинки/ без ДДС.  
- Обща стойност на доставките по обособена позиция № 2 „Доставка на месо и 

месни продукти, риба, рибни изделия, яйца и др.“ – 58 731.50 лв. /петдесет и осем хиляди 

седемстотин тридесет и един лева и петдесет стотинки/ без ДДС. 

 - Обща стойност на доставките по обособена позиция № 3 „Доставка на мляко и 

млечни продукти” – 38 837.00 лв. /тридесет и осем хиляди осемстотин тридесет и 

седем лева/ без ДДС.  
- Обща стойност на доставките по обособена позиция № 4 „Доставка на 

пакетирани стоки и захарни изделия” – 15 244.14 лв. /петнадесет и хиляди двеста 

четиридесет и четири лева и четиринадесет стотинки/ без ДДС.  

- Обща стойност на доставките по обособена позиция № 5 „Доставка на плодове и 

зеленчуци /пресни и консервирани/“ – 58 207.56 лв. /петдесет и осем хиляди двеста и 

седем лева и петдесет и шест стотинки/ без ДДС.  

- Обща стойност на доставките по обособена позиция № 6 „Доставка на хигиенно-

санитарни и почистващи препарати” – 4 115.08 лв. /четири хиляди сто и петнадесет 

лева и осем стотинки/ без ДДС.  

2-ро място „ИЙТ УЕЛ" ЕАД, с ЕИК 131449898, по Обособена позиция №1: 

„Доставка на хляб, хлебни изделия и брашно”, Обособена позиция №2: „Доставка на месо и 

месни продукти, риба, рибни изделия, яйца и др.”, Обособена позиция №3: „Доставка на 

мляко и млечни продукти”, Обособена позиция №4: „Доставка на пакетирани стоки и 

захарни изделия”, Обособена позиция №5: „Доставка на плодове и зеленчуци /пресни и 

консервирани/” и Обособена позиция №6: „Доставка на хигиенно-санитарни и почистващи 

препарати”. 

   

ІІІ. Определям за изпълнител по обособените позиции на обществена поръчка с 

предмет: „Доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, 

хигиенно-санитарни и почистващи препарати, по обособени позиции, за нуждите на 

детските градини, домашния социален патронаж и обществената трапезария, 

финансирани от Община Костенец”, открита с Решение №РД-04-514 от 19.09.2017 г. на 

Кмета на Община Костенец, както следва: 

По Обособена позиция №1: „Доставка на хляб, хлебни изделия и брашно”, 

Обособена позиция №2: „Доставка на месо и месни продукти, риба, рибни изделия, яйца и 

др.”, Обособена позиция №3: „Доставка на мляко и млечни продукти”, Обособена позиция 

№4: „Доставка на пакетирани стоки и захарни изделия”, Обособена позиция №5: „Доставка 

на плодове и зеленчуци /пресни и консервирани/” и Обособена позиция №6: „Доставка на 

хигиенно-санитарни и почистващи препарати” 

 „КРИСИ 2007” ЕООД, с ЕИК 175270007, със седалище и адрес на управление: 

с.Петърч, община Костинброд, п.к.2234, ул.”Шопска комуна” №62, тел.: 0888 346401, факс: 

02 9842149, E-mail: gocho74@abv.bg, представлявано от Георги Костадинов Кръстанов – 

Управител.  

  

Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията – 

гр.София, бул.„Витоша” №18, в 10-дневен срок от получаване на настоящото решение. 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:..................../П/........................ 

РАДОСТИН ЛЮБЕНОВ РАДЕВ 

Кмет на Община Костенец 
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