
 

 

 

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – БЛАГОЕВГРАД ЕООД 

2700 гр. Благоевград, ул.”Братя Миладинови” № 21, тел./факс 073 884143, e-mail cpz@abv.bg 

 

РЕШЕНИЕ  

 

за определяне на изпълнител 

№  245/03.04.2018г.  
 

На основание чл. 22, ал.1, т. 6 и чл.108, т.1 и чл. 109 от ЗОП и във връзка с 
Решение  за откриване на процедура/ЗОП/  с ID 832114  от  27.02.2018г., обявление с ID 

832118 от 27.02.2018г., публикувани в Регистъра на обществените поръчки на Агенцията 

по обществени поръчки от 27.02.2018 г. с № 01190-2018-0001, публикувана в профила на 

купувача на интернет страницата на ЦПЗ – Благоевград ЕООД  - http://cpz-blg.com, с 

което е открита  процедура за възлагане  на обществена поръчка за доставка чрез 

публично състезание по реда на ЗОП с предмет: „ЕЖЕДНЕВНО ПРИГОТВЯНЕ И 

ДОСТАВКА НА ХРАНА  ЗА НУЖДИТЕ НА  ПАЦИЕНТИ И ПЕРСОНАЛ В ЦПЗ – БЛАГОЕВГРАД 

ЕООД ” 

в качеството ми на Възложител по цитираната процедура, взех следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Във връзка с провеждането на публично състезание по реда на ЗОП с 

предмет: „ЕЖЕДНЕВНО ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА  ЗА НУЖДИТЕ НА  ПАЦИЕНТИ 

И ПЕРСОНАЛ В ЦПЗ – БЛАГОЕВГРАД ЕООД ” утвърждавам доклад от 30.03.2018г. и 

Протоколи по чл.54, ал.7 от ППЗОП за разглеждане на документите по чл.39, ал.2 

от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от възложителя,  Протокол по чл.57, ал.3 от ППЗОП за 

отваряне и оповестяване на ценовите предложения и извършено класиране въз 

основа на оценка на подадените оферти на комисия,  назначена със Заповед № РД 

– 07-168/26.03.2018г.  на Управителя   на ЦПЗ-Благоевград ЕООД. 

2. ОДОБРЯВАМ Класиране на участниците в процедурата, съгласно 

представените доклад и протоколи от работата на комисията: 
“ПИП 71“ ЕООД- гр. Благоевград с предложени цени, както следва: 

 средна цена на храноден за диета № 15 – 3.75 /три лева и седемдесет и пет 

стотинки/ лв. без ДДС, и 4.50 /четири лева и петдесет стотинки/ лв. с вкл. 

ДДС.  Обща стойност на договора – 158 520.00 лв. /сто петдесет и осем  

хиляди и петстотин и двадесет лева/ без ДДС и 190.224.00 лв  /сто и 

деветдесет хиляди двеста двадесет и четири лева/ с вкл.ДДС. 

 средна цена на храноден за диета № 9 – 4.05 /четири лева  и пет стотинки/ 

лв. без ДДС, и 4.86  /четири лева и осемдесет и шест  стотинки/ лв. с вкл. 

ДДС.  Обща стойност заличено на основание ЗЗЛД на договора – 4 264.65 

лв /четири хиляди двеста шестедесет и четири лева и шестдесет и пет 

стотинки/ без ДДС и 5 117.58 /пет хиляди сто и седемнадесет лева и 

петдесет и осем стотинки/ с вкл.ДДС. 



 

 

 

  средна цена на храноден за диета № 1 – 3.75 /три лева и седемдесет и пет 

стотинки/ лв. без заличено на основание ЗЗЛД ДДС, и 4.50 /четири лева и 

петдесет стотинки/ лв. с вкл. ДДС. Обща стойност на договора – 1132.50 

/хиляда сто тридесет и два лева и петдасет стотинки/ без ДДС и 1359.00 

/хиляда триста петдесет и девет лева/ с вкл.ДДС. 

  средна цена на храноден за дежуен персонал – 2.00 лв. /два лева/ без ДДС 

и 2.40 лева /два лева и четиридесет стотинки/ с вкл.ДДС. Обща стойност 

надоговора – 10232.00 лв. /десет хиляди двеста тридесет и два лева/ без 

ДДС и 12278.40 /дванадесет хилядидвеста седемдесет и осем лева и 

четиридесет соттинки/ с вкл.ДДС. 

 
 Мотиви : Класирането на участниците се основава на извършено от комисията 

оценяване, съобразено с предварително обявения критерий  „най-ниска цена“. На първо 

място се класира участника, предложил най-ниска цена за изпълнение на поръчката. 

2.1. ОПРЕДЕЛЯМ Участникът, избран за изпълнител в обществената поръчка 

с предмет: „ЕЖЕДНЕВНО ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА  ЗА НУЖДИТЕ НА  ПАЦИЕНТИ И 

ПЕРСОНАЛ В ЦПЗ – БЛАГОЕВГРАД ЕООД“ : 

 “ПИП 71“ ЕООД- гр. Благоевград с предложени цени, както следва: 

 средна цена на храноден за диета № 15 – 3.75 /три лева и седемдесет и пет 

стотинки/ лв. без ДДС, и 4.50 /четири лева и петдесет стотинки/ лв. с вкл. 

ДДС.  Обща стойност на договора – 158 520.00 лв. /сто петдесет и осем  

хиляди и петстотин и двадесет лева/ без ДДС и 190.224.00 лв  /сто и 

деветдесет хиляди двеста двадесет и четири лева/ с вкл.ДДС. 

 средна цена на храноден за диета № 9 – 4.05 /четири лева  и пет стотинки/ 

лв. без ДДС, и 4.86  /четири лева и осемдесет и шест  стотинки/ лв. с вкл. 

ДДС.  Обща стойност на договора – 4 264.65 лв /четири хиляди двеста 

шестедесет и четири лева и шестдесет и пет стотинки/ без ДДС и 5 117.58 

/пет хиляди сто и седе заличено на основание ЗЗЛД мнадесет лева и 

петдесет и осем стотинки/ с вкл.ДДС. 

  средна цена на храноден за диета № 1 – 3.75 /три лева и седемдесет и пет 

стотинки/ лв. без ДДС, и 4.50 /четири лева и петдесет стотинки/ лв. с вкл. 

ДДС. Обща стойност на договора – 1132.50 /хиляда сто тридесет и два лева 

и петдасет стотинки/ без ДДС и 1359.00 /хиляда триста петдесет и девет 

лева/ с вкл.ДДС. 

  средна цена на храноден за дежуен персонал – 2.00 лв. /два лева/ без ДДС 

и 2.40 лева /два лева и четиридесет стотинки/ с вкл.ДДС. Обща стойност 

надоговора – 10232.00 лв. /десет хиляди двеста тридесет и два лева/ без 

ДДС и 12278.40 /дванадесет хилядидвеста седемдесет и осем лева и 

четиридесет соттинки/ с вкл.ДДС. 

 

Мотиви: За участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка са 

налице условията на чл.109 ЗОП, а именно : не са налице задължителните и посочени от 

възложителя незадължителни основания за отстраняване и отговарят на поставените от 

възложителя критерии за подбор, а подадената оферта съотвества на предварително 

обявените условия.  

2.2. Подизпълнители и дял от договора за обществена поръчка, който те ще 

изпълняват: няма. 

 

3. Отстранени  от процедурата  участници: НЯМА. 



 

 

 

4. Установени конфликти на интереси по отношение на участници в 

процедурата: не са установени. 

 

5.На основание чл.43, ал.1, изречение първо от ЗОП настоящото решение да 

се изпрати на участниците в 3-дневен срок от издаването му. 

 

6.На основание чл. 181, ал.8 ЗОП и чл.24, ал.1, т.2 от ППЗОП в деня на 

изпращане на решението до участниците, решението, протоколите и доклада на 

комисията, да се публикуват в профила на купувача. 

 

 7.На основание чл.43, ал.1, изречение второ от ЗОП посочвам връзка към 

електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани 

протоколите, окончателния доклад на комисията и настоящото решение: http://cpz-

blg.com. 

8. Решението може да се обжалва пред Комисията за защита на 

конкуренцията в 10 – дневен срок от получаването му  / арг.чл. 197, ал.1, т.7 от 

ЗОП/. 

9. Орган, пред който решението подлежи на обжалване: 

Официално наименование и адрес: Комисия за защита на конкуренцията, 

гр.София, бул.“Витоша“ № 18. 

Електронна поща : cpz@abv.bg интернет адрес: http://cpz-blg.com  

 

      ВЪЗЛОЖИТЕЛ: заличено на основание ЗЗЛД  

 

 УПРАВИТЕЛ  ЦПЗ - БЛАГОЕВГРАД  

    /Д-Р НИКОЛАЙ ЯНАКИЕВ/ 

 

 
 


