
ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ ОБЛАСТ РУСЕ
7150Две могили, бул.”България”84, тел./факс08141/2254, тел.централа:2006; 2007

e-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg

РЕШЕНИЕ
№ 615

03.06.2016г., гр. Две могили

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 73, ал.1 от Закона за обществените поръчки и отразени резултати в 
протокол от 02.06.2016г.. на комисия, назначена със заповед № 546/13.05.2016г. за 
провеждане на открита процедура по реда на чл. 14 ал. 3 прилагайки опростените 
правила, за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на храни и 
хранителни продукти по групи за нуждите на звената на общинска бюджетна 
издръжка – детска ясла, детски градини, Общинско предприятие «Обществено 
хранене», открита с Решение №433 от 13.04.2016 г. и публикувано обявление в 
Регистъра на обществените поръчки уникален номер на поръчката 00621-2016-0003

О Б Я В Я В А М:

I. Класираните участници в поръчката по обособени позиции, съгласно 
получената комплексна оценка, която съответства в най – голяма степен на 
предварително обявените условия, както следва:

За Обособена позиция 1 „Хляб и закуски”
 1 място ЕТ „АСИ – М – РУЖДИ АХМЕДОВ” – 100 точки 

Обособена позиция – ІІ. “Хлебни изделия” 

1 място „БОРОИМПЕКС” АД – 100 точки 
2 място  ЕТ „Сара Виктория – Мария Николова”  - 72.24 точки 
точки 

Обособена позиция – III. “Месо и месни продукти  - свинско, телешко, пиле и 
пилешко и колбаси”

1 място „БОРОИМПЕКС” АД –  100 точки 
2 място  ЕТ „Сара Виктория – Мария Николова”  - 73.40 точки 

Обособена позиция – IV. “Риба и рибни продукти”
1 място „БОРОИМПЕКС” АД – 98.75 точки
2 място  ЕТ „Сара Виктория – Мария Николова”  - 81.92 точки 

Обособена позиция – V. “Мляко и млечни продукти”
1 място „БОРОИМПЕКС” АД –82.64 точки 
2 място  ЕТ „Сара Виктория – Мария Николова”  - 81.92 точки 

Обособена позиция – VІ. “Растителна и животинска мазнина”
1 място „БОРОИМПЕКС” АД –  90.59 точки 



2 място  ЕТ „Сара Виктория – Мария Николова”  - 81.92 точки 
Обособена позиция –VII. “Плодове и зеленчуци”

1 място „БОРОИМПЕКС” АД –84.02 точки 
2 място  ЕТ „Сара Виктория – Мария Николова”  - 81.92 точки 
3 място  НОЙМА 2003 ЕООД – 71.48 точки

Обособена позиция – VIII. “ Зърнени храни и пакетирани стоки” 
1 място  ЕТ „Сара Виктория – Мария Николова”  -81.92 точки 
2 място „БОРОИМПЕКС” АД -76.94точки 

Обособена позиция – IХ. “Други хранителни продукти”

1 място „БОРОИМПЕКС” АД -89.93 точки 
2 място  ЕТ „Сара Виктория – Мария Николова”  - 81.92 точки
Обособена позиция: - X “Хранителни продукти, предназначени за доставка 

от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания  
1 място  НОЙМА 2003 ЕООД – 100 точки 

II. Обявявам участниците, които не са допуснати до разглеждане и оценяване  на 
представените оферти на основание чл.16г, ал.6 от ЗОП за Обособена позиция X 
“Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или 
кооперации на хора с увреждания  :

• Участник № 2- ЕТ „Сара Виктория – Мария Николова”;
• Участник № 3 – „БОРОИМПЕКС” АД.
  
Мотиви за тяхното недопускане :
Предметът на настоящата обществена поръчка е включен в списъка по чл.30 от 

Закона за интеграция на хора с увреждания, поради което Възложителят на основание 
чл. 16 г, ал. 1 от ЗОП е обявил в обявлението и документацията за участие, че тя е 
предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора 
с увреждания.

Комисията, при извършения преглед на документите, поставени в плик № 1 
“Документи за подбор” на всички участници в процедурата, е установила, че двама от 
участниците: ЕТ „Сара Виктория – Мария Николова” и „БОРОИМПЕКС” АД не са 
вписани в  Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с 
увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, а НОЙМА ЕООД е  
вписан в този регистър. 

 Съгласно разпоредбите на чл. 16г, ал. 6 от ЗОП, когато в процедурата участват 
едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, 
които са вписани по чл. 16г, ал. 5, т. 2 от ЗОП, и/или техни обединения, и офертите на 
тези лица отговарят на изискванията на Възложителя, офертите на  останалите 
участници не се разглеждат и оценяват.

Тъй като офертата на участника,  вписан по чл. 16г, ал. 5, т. 2 от ЗОП отговаря 
на изискванията на Възложителя Комисията на основание чл. 16г, ал.6 от ЗОП не е 
допуснала до разглеждане и оценяване  на представените оферти за Обособена позиция 
X “Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия 
или кооперации на хора с увреждания  :

• Участник № 2- ЕТ „Сара Виктория – Мария Николова”
• Участник № 3 – „БОРОИМПЕКС” АД.
  



Предвид горното и на основание чл. 16г, ал.6 от ЗОП, комисията не е разгледала 
офертите на ЕТ „Сара Виктория – Мария Николова” и „БОРОИМПЕКС” АД, което 
мотивира настоящото ми решение  за обявяване на участниците за отстраняване.
          

III На основание чл.73, ал.4 от ЗОП, решението да се публикува в Профила на 
купувача, ведно с протоколите на комисията при условията на чл.22б, ал.3 от ЗОП и в 
същия ден да се изпрати до участниците в процедурата, при спазване на срока  по чл.73, 
ал.3 от ЗОП.
         IV    На основание чл. 74, ал. 1 от ЗОП, да се сключи договор за обществена 
поръчка с участника, класиран на първо място и определен за изпълнител за 
съответната обособена позиция.

V.Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 120 от ЗОП пред Комисия за 
защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му.

         VI. Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично. 

БОЖИДАР БОРИСОВ
Кмет на Община Две могили

Изготвил:
Йоана Димитрова – ст. юрисконсулт


