
РЕШЕНИЕ
N~2/15.01.2020 год.

за изменение на влязло в сила решение
в частта за определяне на изпълнител на обществена поръчка

и за определяне втория класиран участник за изпълнител

На основание чл.112, ал.3 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.68, ал.2
от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОПl, във връзка с
чл.112, ал.2, т.1 от ЗОП и Решение N2 1 от 16.12.2019 г. на Директора на ДМСГД
гр.Бургас за определяне на изпълнител в процедура публично състезание за възлагане
на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на
Дом за медико-социални грижи за деца, гр.Бургас", открита с Решение N2 1/25.09.2019
Г., със следните обособени позиции:

Обособена позиция N21: Месо и месни продукти
Обособена позиция N22: Мляко и млечни продукти
Обособена позиция N23: Масла и мазнини
Обособена позиция N24: Риба, рибни продукти и други морски храни
Обособена позиция N25: Яйца
Обособена позиция N26: Зърнени храни и храни на зърнена основа
Обособена позиция N27: Картофи, кореноплодни иварива
Обособена позиция N28: Плодове, зеленчуци и продукти от тях
Обособена позиция N29: Други хранителни продукти
Обособена позиция N210: Детски каши и пюрета
Обособена позиция N211: Млека за кърмачета, преходни млека и

специализирани формули,
Д-р Пепа Ралчева, в качеството си на Директор на Дом за медико-социални

грижи за деца гр.Бургас - възложител по ЗОП, взех следното
РЕШЕНИЕ:

I. Изменям Решение К!! 1 от 16.12.2019г, на Директора на ДМСГД гр.Бургас
в частта за определяне на изпълнител в процедура публично състезание за
възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти
за нуждите на Дом за медико-социални грижи за деца, гр.Бургас" , по следните
обособенипозиции:

Обособенапозиция К!!2: Мляко и млечни продукти
Обособенапозиция К!!3: Масла и мазнини
Обособенапозиция К!!4: Риба, рибни продукти и други морски храни
Обособенапозиция К!!7: Картофи, кореноплодви иварива

11.Определям за изпълнител на обществената поръчка участника класиран
на второ място по посочените в т.! обособени позиции, съгласно обявеното
класиране в Решение Х!! 1 от 16.12.2019 г, на Директора на ДМСГД гр.Бургас,
както следва:

По обособенапозиция К!! 2: Мляко и млечни продукти - "СТРАНДЖА-МП"
ООД

По обособенапозиция К!! 3: Масла и мазнини - "СТРАНДЖА-МП" ООД
ПО обособена позиция К!! 4: Риба, рибни продукти и други морски храни -

"МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД
ПО обособена позиция К!! 7: Картофи, кореноплодни иварива - "МЕТРО

КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД



Мотиви: С влязло в сила Решение NQ1 от 16.12.2019 г. на Директора на ДМСГД
гр.Бургас, участникът "Ив Трейд" ООД е класиран на първо място и определен за
изпълнител по обособени позиции NQ2, 3, 4, и 7.

На основание чл.68, ал.1 от ППЗОП, с писмо изх. NQ7/07.01.2020 г., Директора
на ДМСГД гр.Бургас е поканил участника "Ив Трейд" ООД за скшочване на договори
по горепосочените обособени позиции на 23.01.2020 г. от 10:00 часа до 12:00 часа в
сградата на ДМСГД гр.Бургас на адрес: гр.Бургас, ж.к."Зорница", ул."Урал" NQ1, стая
- счетоводство. С писмото определения за изпълнител участник е уведомен, че на
основание ЧЛ.112 от ЗОП, при подписване на договорите трябва да представи
изискуемите документи и определената гаранция за изпълнение на договорите, както и
че в едноседмичен срок от получаване на писмото трябва писмено да отговори на
ел.адреса на ДМСГД гр.Бургас, а именно: dmcgd_bourgas@abv.bg, ще се яви ли на
посочената дата и място за подписване на договорите. Видно от обратната разписка
писмото е получено от участника на 08.01.2020 г.

В указания срок, с писмо с ИЗХ.NQ01/14.01.2020 Г., получено на ел.адрес на
ДМСГД гр.Бургас на 14.01.2020 г. IBX.NQ20114.01.2020 Г. в ДМСГД/, участникът "Ив
Трейд" ООД изрично е заявил отказ да сключи договори по обособените позиции, за
които е определен за изпълнител, а именно обособени позиции NQ2,3,4 и 7.

Съгласно чл.112, ал.3 от ЗОП и чл.68, ал.2 от ППЗОП, когато участникът
класиран на първо място откаже да сключи договор Iчл.112, ал.2, Т.1 от ЗОП/,
възложителят може да измени влязлото в сила решение в частта за определяне на
изпълнител и с мотивирано решение да определи втория класиран участник за
изпълнител.

Съгласно влязлото в сила Решение NQ1 от 16.12.2019 г. на Директора на ДМСГД
гр.Бургас, втория класиран участник за изпълнител по обособени позиции NQ2 и 3 е
участникът "СТРАНДЖА-МП" оод, а по обособени позиции NQ4 и 7 е участникът
"МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД.

Имайки предвид гореизложените фактически и правни основания, възложителя
мотивира настоящото си решение за изменение на влязлото в сила Решение NQ 1 от
16.12.2019 г. на Директора на ДМСГД гр.Бургас в частта за определяне на изпълнител
на обществена поръчка и за определяне втория класиран участник за изпълнител по
обособени позиции NQ2,3,4 и 7.

ПI. Връчване и публикуване на решението
На основание чл.43, ал.1 от ЗОП решението да се изпрати в тридневен срок от

издаването му на участниците в процедурата.
На основание чл.24, ал.1, т.2 от ППЗОП, в деня на изпращането му на

участниците, решението да се публикува в профила на купувача на ДМСГД гр.Бургас в
електронната преписка на поръчката на следния електронен адрес:

https:lldmsgd-bs.com/publicproc/obshtestveni -porachki -protseduralps-OO 1-25-09-
20 19-9od-dostavka-na-hranitelni-produkti-za-nuzhdite-na-dmsgd-gr-burgas-po-11-obosobeni-
pozitsiil.

IV. Условия И срок за обжалване на решението
Настоящото решение подлежи на обжалване при условията и в срока на чл. 197,

Т.7 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията в 10 Iдесетl дневен срок от
получаването му.

Възложител: оо •••• оо. оо.lпl *... оо оо ••• оо •• оо ••• оо оо.

Д-р Пепа Стоянова Ралчева
Директор на ДМСГД гр.Бургас

* Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП във връзка със ЗЗЛД

mailto:dmcgd_bourgas@abv.bg,

