РЕ П У Б Л И К А

Б Ъ Л Г А Р ИЯ

ОБЩИНА ЦАРЕВО

РЕШЕНИЕ
№ К-002/28.07.2020 г.
На основание чл. 106, ал. 6 от Закона за обществените поръчки, във връзка с открита процедура
с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детски градини, Детска млечна кухня,
Домашен социален патронаж и Ученически столове на територията на Община Царево по
обособени позиции”, открита с Решение № 002 от 27.04.2020 г. и въз основа на доклад и протоколи
на Комисията, назначена със Заповед № РД-01-276/28.05.2020 г. на Кмета на Община Царево и като
взех предвид констатациите и мотивите на комисията, които възприемам изцяло, както и въз основа
на преглед на документацията и класиране на предложенията в процедурата, които са ми
представени с доклад и протоколи по реда на чл. 106 от ЗОП от назначената за процедурата
комисия, извършени по критерия за оценка на предложенията „оптимално съотношение
качество/цена”.
Р Е Ш И Х:
I. ОБЯВЯВАМ класиране на постъпилите оферти, както следва:
Обособена позиция №
Обособена позиция
1 – „Месо и месни
продукти“

КЛАСИРАНЕ:
1– во място: „Ив Трейд” ООД, ЕИК 102182129, със седалище и адрес
на управление гр. Бургас, ул. Ал.Велики, № 3А, представлявано от
Виолета Вълкова, с комплексна оценка 100 точки.
2– ро място: Няма.
Обособена позиция 2
1– во място: „ПРИЗМА МП” ООД, ЕИК 102222730, със седалище и
– „Мляко и млечни адрес на управление гр. Приморско, ул. Трети март, № 80А,
продукти“
представлявано от Маргарита Павлова и Бойко Иванов, с комплексна
оценка 100 точки.
2– ро място: „Ив Трейд” ООД, ЕИК 102182129, със седалище и адрес
на управление гр. Бургас, ул. Ал. Велики, № 3А, представлявано от
Виолета Вълкова, с комплексна оценка 99.82 точки.
Обособена позиция 3
1– во място: „ПРИЗМА МП” ООД, ЕИК 102222730, със седалище и
– „Яйца и яйчени адрес на управление гр. Приморско,
ул. Трети март, № 80А,
продукти“
представлявано от Маргарита Павлова и Бойко Иванов, с комплексна
оценка 100 точки.
2– ро място: „Ив Трейд” ООД, ЕИК 102182129, със седалище и адрес
на управление гр. Бургас, ул. Ал. Велики, № 3А, представлявано от
Виолета Вълкова, с комплексна оценка 98 точки.
Обособена позиция 4
1– во място: „Ив Трейд” ООД – гр. Бургас, ЕИК 102182129, със
– „Масла и мазнини“
седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. Ал. Велики, № 3А,
представлявано от Виолета Вълкова, с комплексна оценка 100 точки
2– ро място: „ПРИЗМА МП” ООД, ЕИК 102222730, със седалище и
адрес на управление гр. Приморско,
ул. Трети март, № 80А,
представлявано от Маргарита Павлова и Бойко Иванов, с комплексна
оценка 97.18 точки.
1

Обособена позиция 5
– „Зърнени храни и
храни на зърнена
основа“

1– во място: „Ив Трейд” ООД, ЕИК 102182129, със седалище и
адрес на управление гр. Бургас, ул. Ал. Велики, № 3А, представлявано от
Виолета Вълкова, с комплексна оценка 100 точки.
2– ро място: „ПРИЗМА МП” ООД, ЕИК 102222730, със седалище и
адрес на управление гр. Приморско, ул. Трети март, № 80А,
представлявано от Маргарита Павлова и Бойко Иванов, с комплексна
оценка 95.31 точки.

Обособена позиция 6 –
1– во място: „Ив Трейд” ООД, ЕИК 102182129, със седалище и
„Варива“
адрес на управление гр. Бургас, ул. Ал. Велики, № 3А, представлявано от
Виолета Вълкова, с комплексна оценка 100 точки.
2– ро място: Няма.
Обособена позиция
1– во място: „ПРИЗМА МП” ООД, ЕИК 102222730, със седалище и
7 – „Зеленчуци адрес на управление гр. Приморско, ул. Трети март, № 80А,
сурови,
сготвени,
представлявано от Маргарита Павлова и Бойко Иванов, с комплексна
консервирани,
оценка 100 точки.
замразени,
2– ро място: „Ив Трейд” ООД, ЕИК 102182129, със седалище и
изсушени,
адрес на управление гр. Бургас, ул. Ал. Велики, № 3А, представлявано от
ферментирали,
Виолета Вълкова, с комплексна оценка 98.20 точки.
зеленчукови сокове“
Обособена позиция 8
1– во място: „ПРИЗМА МП” ООД, ЕИК 102222730, със седалище и
– „Плодове - пресни, адрес на управление гр. Приморско, ул. Трети март, № 80А,
замразени, изсушени, представлявано от Маргарита Павлова и Бойко Иванов с комплексна
консервирани,
под оценка 100 точки.
формата на нектари и
2– ро място: „Ив Трейд” ООД, ЕИК 102182129, със седалище и
плодови
сокове, адрес на управление гр. Бургас, ул. Ал. Велики, № 3А, представлявано от
конфитюри,
Виолета Вълкова с комплексна оценка 90.65 точки.
мармалади, желета и
компоти“
Обособена позиция 9
1– во място: „Ив Трейд” ООД, ЕИК 102182129, със седалище и адрес
- „Захар, захарни и на управление гр. Бургас, ул. Ал. Велики, № 3А, представлявано от
шоколадови изделия, Виолета Вълкова, с комплексна оценка 100 точки.
мед“
2– ро място: „ПРИЗМА МП” ООД, ЕИК 102222730, със седалище и
адрес на управление гр. Приморско, ул. Трети март, № 80А,
представлявано от Маргарита Павлова и Бойко Иванов, с комплексна
оценка 99.67 точки.
Обособена
1– во място: „ПРИЗМА МП” ООД, ЕИК 102222730, със седалище и
позиция № 10 адрес на управление гр. Приморско, ул. Трети март, № 80А,
„Подправки
представлявано от Маргарита Павлова и Бойко Иванов, с комплексна
пресни
и
оценка 100 точки.
изсушени“
2– ро място: „Ив Трейд” ООД – гр. Бургас, ЕИК 102182129 със
седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. Ал. Велики, № 3А,
представлявано от Виолета Вълкова, с комплексна оценка 94.40 точки.
Обособена позиция
11 „Други храни майонези и салатни
сосове;
детски
храни; плодови и
билкови
чайове;
какао, трапезна сол“

1– во място: „Ив Трейд” ООД – гр. Бургас, ЕИК 102182129, със
седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. Ал.Велики, № 3А,
представлявано от Виолета Вълкова, с комплексна оценка 100 точки.
2– ро място: „ПРИЗМА МП” ООД, ЕИК 102222730, със седалище и
адрес на управление гр.Приморско, ул. Трети март, № 80А,
представлявано от Маргарита Павлова и Бойко Иванов, с комплексна
оценка 98.44 точки.
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Обособена Позиция 12
1– во място: Ив Трейд” ООД – гр. Бургас, ЕИК 102182129 със
– „Риба и рибни
седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. Ал.Велики, № 3А,
продукти”
представлявано от Виолета Вълкова, с комплексна оценка 100 точки.
2– ро място: Няма.

II. ОПРЕДЕЛЯМ за изпълнители на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни
продукти за нуждите на Обединени детски заведения, Детска млечна кухня, Домашен социален
патронаж и Ученически столове на територията на Община Царево по обособени позиции”:
Обособена
ОПРЕДЕЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:
позиция №
Обособена
„Ив Трейд” ООД – гр. Бургас, ЕИК 102182129, със седалище и адрес на
позиция 1 –
управление гр. Бургас, ул. Ал.Велики, № 3А, представлявано от Виолета
„Месо
и
Вълкова.
месни
продукти“
Обособена
„ПРИЗМА МП” ООД, ЕИК 102222730, със седалище и адрес на управление
позиция 2 – гр.Приморско, ул. Трети март, № 80А, представлявано от Маргарита
„Мляко
и Павлова и Бойко Иванов.
млечни
продукти“
Обособена
„ПРИЗМА МП” ООД, ЕИК 102222730, със седалище и адрес на управление
позиция 3 – гр.Приморско, ул. Трети март, № 80А, представлявано от Маргарита
„Яйца
и Павлова и Бойко Иванов.
яйчени
продукти“
Обособена
„Ив Трейд” ООД – гр. Бургас, ЕИК 102182129, със седалище и адрес на
позиция 4 – управление гр. Бургас, ул. Ал.Велики, № 3А, представлявано от Виолета
„Масла
и Вълкова.
мазнини“
Обособена
„Ив Трейд” ООД – гр. Бургас, ЕИК 102182129 със седалище и адрес на
позиция 5 – управление гр. Бургас, ул. Ал.Велики, № 3А, представлявано от Виолета
„Зърнени
Вълкова
храни и храни
на
зърнена
основа“
Обособена
„Ив Трейд” ООД – гр. Бургас, ЕИК 102182129, със седалище и адрес на
позиция 6 – управление гр. Бургас, ул. Ал.Велики, № 3А, представлявано от Виолета
„Варива“
Вълкова.
Обособена
„ПРИЗМА МП” ООД, ЕИК 102222730, със седалище и адрес на управление
позиция 7 –
гр.Приморско, ул. Трети март, № 80А, представлявано от Маргарита
„Зеленчуци Павлова и Бойко Иванов.
сурови,
сготвени,
консервирани
, замразени,
изсушени,
ферментирал
и,
зеленчукови
сокове“
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Обособена
позиция 8 –
„Плодове
пресни,
замразени,
изсушени,
консервирани,
под формата на
нектари
и
плодови
сокове,
конфитюри,
мармалади,
желета
и
компоти“
Обособена
позиция 9 „Захар,
захарни
и
шоколадови
изделия, мед“
Обособен
а позиция
№ 10 „Подправ
ки
пресни и
изсушени
“
Обособена
позиция
11
„Други храни
- майонези и
салатни
сосове;
детски храни;
плодови
и
билкови
чайове; какао,
трапезна сол“
Обособена
Позиция 12 –
„Риба и рибни
продукти”

„ПРИЗМА МП” ООД, ЕИК 102222730, със седалище и адрес на управление
гр.Приморско, ул. Трети март, № 80А, представлявано от Маргарита
Павлова и Бойко Иванов.

„Ив Трейд” ООД – гр. Бургас, ЕИК 102182129, със седалище и адрес на
управление гр. Бургас, ул. Ал.Велики, № 3А, представлявано от Виолета
Вълкова.

„ПРИЗМА МП” ООД, ЕИК 102222730, със седалище и адрес на управление
гр.Приморско, ул. Трети март, № 80А, представлявано от Маргарита
Павлова и Бойко Иванов.

„Ив Трейд” ООД – гр. Бургас, ЕИК 102182129, със седалище и адрес на
управление гр. Бургас, ул. Ал.Велики, № 3А, представлявано от Виолета
Вълкова.

„Ив Трейд” ООД – гр. Бургас, ЕИК 102182129, със седалище и адрес на
управление гр. Бургас, ул. Ал.Велики, № 3А, представлявано от Виолета
Вълкова.

Мотиви:
1. Офертата нa „Ив Трейд” ООД– гр. Бургас, ЕИК 102182129, относно Обособени
позиции № 1, 4, 5, 6, 9, 11 и 12 в пълна степен съответства на предварително обявените от
възложителя изисквания за технически възможности и е с най-оптимално съотношение
качество/цена, получила е най-високи комплексни оценки по обособените позиции.
2. Офертата нa „ПРИЗМА МП” ООД – гр. Приморско, ЕИК 102222730, относно
Обособени позиции № 2, 3, 7, 8 и 10 в пълна степен съответства на предварително обявените
от възложителя изисквания за технически възможности и е с най-оптимално съотношение
качество/цена, получила е най-високи комплексни оценки по обособените позиции..
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III.
ОТСТРАНЕНИ ОТ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА УЧАСТНИЦИ:
Участникът „ПРИЗМА МП” ООД – гр. Приморско, ЕИК 102222730, относно обособена
позиция № 12 „Риба и рибни продукти”.
На основание чл.112 от ЗОП, да се сключи договор за възлагане на обществената
поръчка с класираните на първо място и обявени за изпълнители участници, за съответните
обособени позиции, при условията на подадените и разгледани от комисията оферти и в срока
по чл. 112, ал. 6 от ЗОП.
Съгласно чл. 112, ал. 1 от ЗОП, преди сключването на договорите „Ив Трейд” ООД –
гр. Бургас, ЕИК 102182129 и „ПРИЗМА МП” ООД – гр. Приморско, ЕИК 102222730,
следва да представят:
1. Актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отсраняване от
процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор (съобразно Раздел III,
от Документацията).
2. Гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 2 (два) % от стойността на договора
без ДДС. Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми: а) парична сума,
внесена по сметката на Община Царево - Банка „УниКредит Булбанк“ АД - Филиал Царево
IBAN: BG35UNCR70003324008729, BIC: UNCRBGSF; б) банкова гаранция; в) застраховка,
която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията по
буква “б” и буква “в” може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице гарант.
Настоящото решение да се изпрати до участниците в процедурата в деня на
публикуването му в Профила на купувача.
Докладът, протоколите от работата на Комисията и решението да се публикуват на
адрес:
http://www.tzarevo.net/index.php/profil-na-kupuvacha/pk-sled-15-04-2016g/otkritaprotzedura/item/2091-dostavka-hrani.
Настоящото решение подлежи на обжалване по реда на чл. 196 и следващите от Закона
за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията, в десетдневен срок от
получаването му.

ИНЖ. ГЕОРГИ ЛАПЧЕВ
Кмет на Община Царево

МД/ИМ

Подписът е заличен на основание чл.5, пар. I, б.„в“ от Регламент /ЕС/ 2016/679 на
Евпопейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г.
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