
О Б Щ И Н А  В Е Л И К О  Т Ъ Р Н О В О  

РЕШ ЕНИЕ
за определяне на изпълнител за обособена позиция № 2

по процедура с уникален номер в РОП: 00073-2019-0014
№ Р Д 2 4 - . . .Ж  от ...Л & ..ЗД .2019Г.

гр. Велико Търново

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП, чл. 106, ал. 6 от ЗОП 
и отразените резултати и мотиви в протоколи от дати, както следва: протокол № 1 от 
03.04.2019 г., протокол № 2 от 03.04.2019 г., протокол № 3 от 09.04.2019 г. и протокол № 
4 от 12.04.2019 г. и утвърден от възложителя доклад на дата 15.04.2019 г. на Комисията 
назначена със Заповед № РД 22-559/03.04.2019 г., на Кмета на Община Велико Търново, 
изменена със заповед № РД 22-622/12.04.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, 
за възлагане на обществена поръчка е предмет: „Доставка на хранителни продукти за 
обектите към „Център за социални услуги” при Община Велико Търново, по 
обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Хляб и хлебни изделия 
Обособена позиция № 2: Месо и месни произведения;
Обособена позиция № 3: Млечни произведения 

публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново https ://www.veliko- 
tamovo,bg/bg/profil-na-kupuvacha/660. е уникален номер на процедурата 00073-2019- 
0014 в регистъра на АОП и публикувано решение на дата 26.03.2019 г. с ID 903536 в 
Регистъра на обществените поръчки на АОП и прогнозна обща стойност на поръчката 
е 1392895.51 лв. без ДДС разпределена по позиции, както следва: Обособена позиция № 
1 - 319175.68 лв. без ДДС; Обособена позиция № 2 - 572710.50 лв. без ДДС; Обособена 
позиция № 3 - 501009.33 лв. без ДДС

ОБЯВЯВАМ:

I. Класирането за обществена поръчка, с предмет: Доставка на хранителни 
продукти за обектите към „Център за социални услуги” при Община Велико 
Търново, по обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Хляб и хлебни изделия 
Обособена позиция № 2: Месо и месни произведения;

Обособена позиция № 3: Млечни произведения,

За Обособена позиция №2: Месо и месни произведения:
1 -  во място за: оферта с вх. № 5300-11569-2/02.04.2019 г. от 09:48 ч. на участника 

"МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. София, с ЕИК: 121644736; с 
адрес за кореспонденция: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“, № 7-11 км, телефон: 
02/9762 274, факс: 02/9762 738, e-mail: miroslava.yordanovafemetro.bц. лице за контакт: 
Мирослава Йорданова- с резултат -  100;

Мотиви за класирането: Офертата на участника отговаря на предварително 
обявените условия. Съдържанието на офертата е съобразно условията посочени в 
обявлението и документацията за участие, техническата спецификация и изискванията

1



на ЗОП. Класирането е извършено, съгласно утвърдената методика за оценка. 
Подробните мотиви са посочени в протоколите от работата на комисията: протокол № 1 
от 03.04.2019 г., протокол № 2 от 03.04.2019 г., протокол № 3 от 09.04.2019 г. и протокол 
№ 4 от 12.04.2019 г. и утвърден от възложителя доклад на дата 15.04.2019 г.

Мотиви за класирането: оповестените публично резултати и оценка по критериите 
за възлагане на поръчката.

Като е подложила на задълбочен анализ представените документи и информация 
по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от опаковката на "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" 
ЕООД, гр. София (описана в Протокол № 1), комисията се е обединила единодушно, че 
участникът е декларирал в ЕЕДОП всички обстоятелства, съгласно изискванията на ЗОП 
и поставените от Възложителя условия и е налице съответствие с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Мотиви за 
констатациите на комисията, относно съответствието на участника с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор са отразени подробно в протокол № 2 и 
протокол №3.

Комисията единодушно е решила ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане 
на техническото му предложение при следните мотиви:

По отношение на изискването за годност:
В част IV: Критерий за подбор, раздел А: Годност, относно „Вписване в съответен 

професионален регистър“, участника е отговорил с отговор „ДА“ като е посочил: 
„Регистър към Българска агенция по безопасност на храните, както и линка 
http://www.babh.government.bg/“. Посочено е също „Удостоверение за регистрация на 
обект за съхранение и търговия на едро и дребно с храни № 5727/11.03.2013 г. 
(удостоверението за регистрация включва всички групи храни от буква а) до буква ф) 
съгласно ДР от ЗХ).

Така посочената информация е достатъчни и участникът удостоверява 
съответствието си с поставените от Възложителя изисквания за годност.

По отношение на изискването за технически и професионални способности:
В част IV: Критерий за подбор, раздел В: Технически и професионални 

способности, т. 16) относно изпълнените обществени поръчки за доставки участникът е 
посочил една такава, а именно: „Доставка на месо и месни продукти с общ обем от 28 251 
кг“, както и сумата, началната и крайна дата и получателя.

Така посочената информация е в пълно съответствие с поставените от 
Възложителя изисквания и отговаря на минимално поставените такива. Участникът 
удостоверява съответствието си с посочените в поканата изисквания за технически и 
професионални способности.

В част IV: Критерий за подбор, раздел В: Технически и професионални 
способности, т. 9) участникът е посочил „инструментите, съоръженията или 
техническото оборудване, които ще бъдат на негово разположение за изпълнение на 
договора“. Предвид това, че участникът „МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 
е посочил, че ще ползва капацитета на други субекти, а именно - „М Транс 06“ ЕООД и 
е представил отделен ЕЕДОП за това лице, в ЕЕДОП за „М Транс 06“ ЕООД, в част IV: 
Критерий за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, т. 9) са 
декларирани два броя товарни автомобили, с посочени марка и модел, per. №, 
регистрация в ОДБХ за съответните групи храни, както и номерата на удостоверенията 
за регистрация, технически допустимата максимална маса за превоз на съответната група 
храни.
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От представената информация, комисията установила, че участника отговоря на 
поставените от Възложителя условия за „Технически и професионални способности“ в 
частта „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване”.

„По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е декларирал липсата на зададените от възложителя основания за 

изключване в Част III „Основания за изключване“, раздели А, Б, В и Г в представения 
еЕЕДОП, който обаче е подписан само от едно от представляващите лица - Жан Котан.

Лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП са посочени по-горе в настоящия протокол. Чл. 41, 
ал. 1 от ППЗОП допуска когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и 
за тях няма различие по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1,2 и 7 от 
ЗОП, ЕЕДОП да се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият 
разполага с информация за достоверността на декларираните обстоятелства по 
отношение на останалите задължени лица. Доколкото „Управителите представляват 
винаги двама заедно от изброените петима“, то следва посоченото по-горе, а именно, 
че представения еЕЕДОП следва да бъде подписан поне от още едно от 
представляващите участника лица.

По отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.3-6 от ЗОП и чл. 55, ал. 1 т. 1 
от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, може да бъде приложен чл. 41, 
ал. 3 от ППЗОП - „..ако лицето, което го подписва може самостоятелно да представлява 
съответния стопански субект“, като в конкретния случай това са „двама от управителите 
заедно“.

В отговор на горното, участника е представил нов ЕЕДОП, който е подписан с 
електронен подпис от лицата: Диана Бонева и Атила Йенисен -  които съгласно 
информация в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ в партидата на участника - 
„МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, са посочени като управители. Съгласно 
посоченото в търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ участникът „МЕТРО КЕШ ЕНД 
КЕРИ БЪЛГ АРИЯ“ ЕООД се представлява „от двамата от управители заедно“.

Предвид новопредстванения ЕЕДОП подписан от Диана Бонева и Атила Йенисен, 
комисията приема, че е изпълнено условието на чл. 41, ал. 1 от ППЗОП, а именно - когато 
лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие по отношение 
на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, ЕЕДОП да се подпише само от едно 
от тези лица, в случай че подписващият разполага с информация за достоверността на 
декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени лица, както и 
условието на чл. 41, ал. 3 от ППЗОП - „..ако лицето, което го подписва може 
самостоятелно да представлява съответния стопански субект“, като в конкретния случай 
това са „двама от управителите заедно“, във връзка с чл. 54, ал. 1, т.3-6 от ЗОП и чл. 55, 
ал. 1 т. 1 от ЗОП.

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата на участника, 
описаната информация в протокол №1 и 2 от работата на комисията, както и в 
допълнително представения от участника отговор, описан в протокол №3, комисията 
единодушно е решила, че участника отговаря на изискванията за лично състояние и на 
критериите за подбор и го е допуснала до етап разглеждане на техническото 
предложение и проверка на съответствие с предварително обявените изисквания.

Комисията е допуснала оферта с вх. № 5300-11569-2/02.04.2019 г. от 09:48 ч. 
на участника "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. София, с ЕИК: 
121644736; с адрес за кореспонденция: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“, № 
7-11 км, телефон: 02/9762 274, факс: 02/9762 738, e-mail:
miroslava.vordanova@metro.b2. лице за контакт: Мирослава Йорданова, до етап 
разглеждане на техническото предложение.
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Участникът е представил Техническо предложение включващо:
- Образец №3 -  Техническо предложение по чл. 39, ал.З, т.1 от ППЗОП, оригинал, 
подписан и подпечатан от представляващия участника, в което е:
- декларирано съгласие е клаузите на приложения проект на договор;
- декларирано е съгласие със срок на валидност на офертата -  300 календарни дни;
- деклариран е срок за заменяне на несъответстващите продукти с нови: 60 (шестдесет) 
минути;
- деклариран е срок за допълване на доставката: 60 (шестдесет) минути;
- декларирано е, че ще доставя предлаганите хранителни стоки, произведени и 
транспортирани съгласно изискванията на действащата в момента нормативна уредба в 
Република България, в добър търговски вид, с не по-малко от 75 % остатъчна годност 
към момента на доставката на конкретния обект;
- Приложение №1 към -  Техническо предложение -  Предложение за изпълнение на 

поръчката по чл. 39, ал.З, („б“) от ППЗОП в съответствие с техническите 
спецификации и изискванията на възложителя;
- декларация, че в случай че се налага да бъде извършена промяна/замяна/ на доставчик 
/производител/ на определен вид артикул в конкретна позиция от спецификацията, то 
при тази промяна /замяна/, качеството /техническите / характеристики на новия артикул 
ще бъдат същите или по-добри.

Комисията е пристъпила към прилагане на чл. 56, ал.2 от ППЗОП и извърши 
проверка на офертата в съответствие е предварително обявените условия в 
обществената поръчка.

Чрез таблица участникът е представил информация за всеки един от видовете 
хранителните продукти предмет на обособената позиция, заедно с изискванията на които 
ще отговарят. Представен е план и организация на доставките на хранителните продукти, 
който включва подход и стратегия за изпълнение на поръчката. Представена е 
последователността на изпълнението на поръчката чрез -  договаряне с възложителя; 
администриране в специализиран софтуер за доставки на изпълнителя; детайлизиране на 
поръчката; събиране на поръчки и подготвяне за експедиция; обработка на документи; 
изпълнение на доставките до обектите на възложителя.

Посочени са отговорните лица за администриране на информацията в 
специализиран софтуер за доставки на изпълнителя, както и отговорните лица за 
контакти с посочване на имена и телефон за връзка. Събирането на поръчките и 
подготовката за експедиция ще се извършва съгласно изискванията на възложителя за 
окомплектоване, етикиране и доставка и след проверка на сроковете на годност и 
качествените показатели съгласно изискванията на българското е европейското 
законодателство. Обработка на документи включва -  фактуриране; окомплектоване на 
допълнителни необходими търговски документи -  в това число търговски документи, 
приемо - предавателни протоколи и др.; както и окомплектоване на транспортни 
документи -  пътен лист и маршрутна карта.

Доставките до обекти ще се изпълняват при стриктно спазване на договорените 
ден и час за доставка, при съблюдаване на изискванията за превоз на групи храни и 
одобрения маршрутен план. Като следващи стъпки са посочени: - предаване на 
хранителните продукти, доставени съгласно заявките; - количествена и качествена 
проверка (попълване на корелативни документи при необходимост) и разтоварване.

При транспортирането на хранителните стоки е предвидено оптимизиране на 
транспортната схема с избиране на минималното време за пътуване или най-краткия път 
в километри. Представена е информация за вътрешна организация във фирмата относно 
извършване на контрол за качеството и количеството на стоките. Като възможност за
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контрол на местоположението на транспортните средства в реално време участника 
посочва инсталирана Система за управление на автопарка с GPS координати. 
Проследявана на изпълнението на маршрутите на автомобилите е посочено като 
възможност за извършване от всеки един от магазините от обучен екип. Отговорност за 
оптимизиране на маршрута е на отдел Доставки. Посочено е, че са осигурени над 250 
автомобили с оглед многобройните обекти с които разполага участника.

От участника е представена информация за управление на риска, която включва 
всеки един от определените от възложителя рискове. Като мерки за предотвратяване 
настъпването на риска -  Невъзможност за навременно обработване на заявките са 
посочени -  прецизно събиране на всички необходими за обекта на възложителя; наличие 
на специализиран IT отдел отговорен за функционирането на всички софтуери на 
системите за поръчки и доставки до клиенти; разполагане с алтернативни източници за 
захранване с електроенергия и др. Като мерки за преодоляване на последиците от 
настъпването на риска в хода на изложеното от участника комисията установи следните 
мерки: своевременна корекция на административни данни след установяване на 
несъответствие; извършване на кръстосана проверка от ръководител отдел доставки и 
др.

Като мерки за предотвратяване настъпването на риска - Рискове, свързани с 
производството или с доставката на артикулите -  аварии, проблеми с доставчици, с 
транспортни средства и други материални ресурси (производствени бази и/или складове 
за съхранение на стоките), имащи пряко отношение към нормалното изпълнение на 
поръчката, участника е посочил: мониторинг и верификация на чистотата на превозните 
средства; използване на подходящ амбалаж, ненарушени опаковки и др. Като мерки за 
преодоляване на последиците от настъпването на риска в хода на изложеното от 
участника комисията установи следните мерки: изготвяне на дератизационни схеми; 
провеждане на периодични медицински прегледи на собствения персонал; поддържане 
на система за управление на безопасността на храните. Фирмата има на разположение 
технически лица и сключени договори за поддръжка на всички видове техника и 
своевременно отстраняване на неизправностите в хладилните камери.

Като мерки за предотвратяване настъпването на риска и мерки за преодоляване 
на последиците от настъпването на риска - Неизпълнение на договорни задължения, в 
това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя, участника е 
посочил: целево инвестиране в бизнеса; финансово планиране за кратък бъдещ период и 
др.

Като мерки за предотвратяване настъпването на риска и мерки за преодоляване 
на последиците от настъпването на риска - Рискове при създаване на транспортна схема 
за извършване на доставките, оптимизация на маршрутите -  поддържане на софтуерен 
продукт с който се контролира часове за извършване на доставки; поддържане на 
внедрената електронна система за проследяване на автомобилите; осигуряване на пътна 
помощ 24 часа в денонощието и др.

Като мерки за предотвратяване настъпването на риска и мерки за преодоляване 
на последиците от настъпването на риска - Рискове при транспортиране на видове 
хранителни продукти, изискващи различен температурен режим на превоз, в т.ч. и от 
контаминация на продуктите -  подреждане и сортиране според температурните 
изисквания за съхранение на продуктите; въвеждане на двутемпературно транспортно 
средство с хладилен агрегат; съставяне на констативен протокол при вземане на проби 
за анализ от специализиран отдел „Контрол на качеството“; проверка за техническа 
изправност на транспортните средства преди натоварването с хранителни продукти и др.
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От участника са разгледани и множество други рискове за които също има 
предложени мерки за предотвратяване настъпването на риска и мерки за преодоляване 
на последиците от настъпването на риска.

От представеното в техническото предложение и Организация на работа, 
комисията прави заключение, че участникът е предложил организация на доставката с 
разпределение на технически и човешки ресурси. Представените методи за 
комуникацията с представители на Възложителя, координация и други организационни 
аспекти предлагат осигуряване на качествено и срочно изпълнение на поръчката по 
обособената позиция. Предложената, като съпътстваща извършването на доставките 
документация е достатъчна за извършване на контрол от страна на изпълнител и 
възложител. От предложението на участника е видно, че с предложения план са 
гарантирани безпроблемно и навременно извършване на доставки на хранителни 
продукти, и е отразена последователността на доставките.

Въз основа на направените по горе констатации, комисията е допуснала офертата на 
участника до етап оценка по показателите за определяне на Комплексната оценка на 
офертата.

В условията на документацията на обществената поръчка - Глава IV - Критерий за 
възлагане на поръчката е посочено, че - Критерият за оценка на допуснатите до оценка 
и класиране оферти е „оптимално съотношение качество/цена“

Съгласно Указания за определяне на КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО) на 
офертата посочени в документацията за обществена поръчка:

1. Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни 
тежести и съгласно комплексната оценка по следната формула:

КО = ПСР х 50% + Ц х 50% 

2. Показатели за оценяване са:
а) Показател - Срок за заменяне несъответстващите продукти е нови (ПСР) е 

теглови коефициент КО -  50 %
Забележка: Срокът за замяна на несъответстващите продукти с нови, се отнася за 

необходимостта от реакцията на изпълнителя в следните случаи при: несъответствие 
на доставените Продукти със заявения вид, съгласно характеристиките на продукта 
и неотговарящи на тези характеристики за него посочени Техническата спецификация 
на Възложителя и Техническото предложение на изпълнителя ши несъответствие на 
партидните номера с указаните в етикета на доставените Продукти или 
несъответствие на срока на годност на Продуктите с изискванията на Техническата 
спецификация или несъответствие на доставените Продукти с изискванията за 
безопасност или нарушена цялост на опаковката на доставяните Продукти.

б) ФИНАНСОВ ПОКАЗАТЕЛ (Ц) - предложена от участника крайна цена в лева- 
тегловен коефициент -  50 %

3.Последователност и методика на оценка:
А) Показател - Срок за заменяне несъответстващите продукти с нови (ПСР) с 

теглови коефициент КО -  50 % - Срокът за замяна на несъответстващите продукти с 
нови, се отнася за необходимостта от реакцията на изпълнителя в следните случаи при: 
несъответствие на доставените Продукти със заявения вид, съгласно характеристиките 
на продукта и неотговарящи на тези характеристики за него посочени Техническата 
спецификация на Възложителя и Техническото предложение на изпълнителя или 
несъответствие на партидните номера с указаните в етикета на доставените Продукти
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или несъответствие на срока на годност на Продуктите с изискванията на Техническата 
спецификация или несъответствие на доставените Продукти с изискванията за 
безопасност или нарушена цялост на опаковката на доставяните Продукти.

Предложеният от участника срок по показател - (ПСР) е в минути, в число до втория 
знак след запетаята и не може да бъде повече от 300 /триста /минути от подписване на 
съответния протокол от страните или от издаване на протокола от анализа на 
оторизирания орган.

Изчислява се по формулата:
ПСР = (СР мин./Суч.) х 100 =  (брой точки)
Където СР мин. е най-краткия срок за заменяне несъответстващите продукти с нови, 

съответно допълване доставката в срок, предложен от участник от техническите 
предложения на всички участници;

Където Суч. е срокът за заменяне несъответстващите продукти с нови, съответно 
допълване доставката в срок, предложен от оценявания участник.

Максимално възможна оценка по този показател е 100 точки!

Участник - „МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. София е
предложил срок за заменяне на несъответстващите продукти с нови: 60 (шестдесет) 
минути.

Комисията приема така предложеният от участника срок като реалистичен, допустим 
и отговарящ на изпълнението му.

Съгласно определената от Възложителя формула оценката на участника „МЕТРО 
КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. София е както следва:
ПСР = (СР мин./Суч.) х 100 =  (брой точки),
където СР мин. е най-краткия срок за заменяне несъответстващите продукти с нови, 
съответно допълване доставката в срок, предложен от участник от техническите 
предложения на всички участници; и
Суч. е срокът за заменяне несъответстващите продукти с нови, съответно допълване 
доставката в срок, предложен от оценявания участник,
За участника „МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. София, се
получава:
ПСР = 60/60 х 100= 100 
Резултат -  50.

Комисията е допуснала до етап отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ на 
участника „МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД.

Извършената оценка на Показатели за оценка: (Ц) ЦЕНОВИ КРИТЕРИЙ на 
допуснатия до оценка участник, при спазване на предварително обявените условия 
на методиката:
ФИНАНСОВ ПОКАЗАТЕЛ (Ц) - предложена от участника крайна цена и 
ценообразуващи показатели - тегловен коефициент в К.О. -  50%

Изчислява се по формулата:
Ц = (Ц мин./Ц уч.) х 100.......( брой точки )
Ц мин. -  най-ниската предложена обща цена за всички артикули, включени в обхвата 

на поръчката, в лева без ДДС от Ценовите предложения на всички участници за 
поръчката

Ц уч. -  предложената обща цена за всички артикули, включени в обхвата на 
поръчката, в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на оценявания участник 

Максимално възможна оценка по този показател е 100 точки!
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Предложеното от участника общо възнаграждение за позицията е 562 083.24 лв. без ДДС. 
При спазване на методиката офертата е с резултат - 50.
При спазване на условията по-горе и предвид предложеното общо възнаграждение за 
обособената позиция, участника получава по този показател максимален брой точки, а 
именно със 100 т., получени както следва: 562 083.24/562 083.24x100=100 т., при 
относителна тежест на показателя в комплексната оценка от 50 %, резултатът е 50.

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОМПЛЕКСНИТЕ ОЦЕНКИ, СЪГЛАСНО 
МЕТОДИКАТА: 

ОТНОСНО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2:

1 -  во място за: оферта с вх. № 5300-11569-2/02.04.2019 г. от 09:48 ч. на участника 
"МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. София, с ЕИК: 121644736; с 
адрес за кореспонденция: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“, № 7-11 км, телефон: 
02/9762 274, факс: 02/9762 738, e-mail: mirosl a va. yordanovafemctro.bц. лице за контакт: 
Мирослава Йорданова- с резултат -  100;

Мотиви: За процедурата е допусната до оценка само една оферта. Техническото 
и ценовото предложение на "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. 
София отговарят на предварително обявените условия от Възложителя. След прилагане 
на методиката за оценка участникът получава 100 т. и съответно се класира на 1 -во място.

II. Определям за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 
хранителни продукти за обектите към „Център за социални услуги“ при Община 
Велико Търново, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Хляб и хлебни 
изделия; Обособена позиция № 2: Месо и месни произведения; Обособена позиция № 3: 
Млечни произведения, открита с Решение № РД 24-39/26.03.2019 г. на Кмета на Община 
Велико Търново, е публикувано решение с ID 903536 на дата 26.03.2019 г. в Регистъра 
на обществените поръчки на АОП и уникален номер 00073-2019-0014, за обособена 
позиция №2:
- оферта с вх. № 5300-11569-2/02.04.2019 г. от 09:48 ч. на участника "МЕТРО КЕШ 

ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. София, с ЕИК: 121644736; с адрес за 
кореспонденция: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“, № 7-11 км, телефон: 02/9762 
274, факс: 02/9762 738, e-mail: miroslava.vordanovafemetro.bu. лице за контакт: 
Мирослава Йорданова.

Съгласно чл. 109, т. 1 и т. 2 от ЗОП за участника, избран за изпълнител са 
изпълнени следните условия:
1. не са налице основанията за отстраняване от процедурата и същият отговаря на 
критериите за подбор;
2. офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на предварително 
обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане.

III. Съгласно чл.24, ал. 1, т.2 от ППЗОП, настоящото решение да бъде публикувано 
в профила на купувача в деня на изпращането му до участника в процедурата в срок 
съгласно чл.43, ал.1 от ЗОП.

До всички протоколи и доклада от работата на комисията да бъде осигурен 
свободен достъп на профила на купувача на адрес: https://www.veliko-
tamovo.ba/bg/profil-na-kupuvacha/660.
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Жалба срещу решението на възложителя може да се подаде в 10-дневен срок 
съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, б. „а“ от ЗОП от ЗОП пред Комисията за защита на 
конкуренцията, бул. „Витоша“, № 18, Република България 1000, София, тел: 02 988 4070, 
e-mail: cpcadmin@cpc.bg, факс: 02 980 7315, интернет адрес: http://www.cpc.bg.

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Съгласували: 
Надя Петрова

Г рета Маринова
/vfVy L / /Юрисконсулт в дирекция ОП
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