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ДЕТСКА ГРАДИНА  ГР. ЧЕПЕЛАРЕ 

4850- ГР. ЧЕПЕЛАРЕ, УЛ.”ПЕРЕЛИК” № 1, ТЕЛ. 0887704654,  

E-mail:odz_chepelare@abv.bg 
 

 

 

РЕШЕНИЕ 
  

№ Х-ДГ-123 

 

 

Град Чепеларе 26.11.2019 година 

 

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 ЗОП, чл. 108, т. 1 ЗОП и въз основа на Протокол № 1/ 

21.11.2019 г. от работата на комисията, назначена със Заповед № 140 /21.11.2019 г. на 

ВР ИД Директор на ДГ „Чепеларе” за провеждане на обществена поръчка по реда на 

чл. 182, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 13 („Пряко договаряне”) от ЗОП и чл. 67 

от ППЗОП, с предмет: „Периодични доставки на хлебни изделия за нуждите на 

Детска градина „Чепеларе”, в рамките на 36 календарни месеца, открита с 

Решение № Х-123/ 08.11.2019 г. и утвърден на 26.11.2019 г. доклад на същата 

 

 

РЕШИХ: 

 

1. ОБЯВЯВАМ класирането на участниците в горецитираната процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на хлебни 

изделия за нуждите на Детска градина „Чепеларе”, в рамките на 36 календарни 

месеца, открита с Решение № Х-123/ 08.11.2019 г., както следва: 

 

На първо място, „СИМИД АГРО” ЕООД 

 

 

2. ОПРЕДЕЛЯМ участникът, класиран на първо място, за изпълнител на 

обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на хлебни изделия за 

нуждите на Детска градина „Чепеларе”, в рамките на 36 календарни месеца, 

открита с Решение № Х-123/ 08.11.2019 г. 

 

МОТИВИ: след като се запознах с документите от работата на комисията 

установих, че предложението на участника отговаря изцяло на обявените от 

Възложителя условия, както и на приложимата нормативна уредба. Участникът е 

направил най-добро предложение за изпълнение при поставеният критерии 

цена/качество и е в състояние да изпълни обществена поръчка качествено и в срок.  

 

С участника, определен за изпълнител, „СИМИД АГРО” ЕООД, да се сключи 

договор по реда на чл.112 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка. 

 

3. ОТСТРАНЕНИ УЧАСТНИЦИ: НЯМА 
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4. ПОСТИГНАТИ ДОГОВОРЕНОСТИ: НЯМА 

 

Настоящото решение представлява индивидуален административен акт и подлежи на 

обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията в срок от 10 (десет) дни от 

получаването му, съгласно разпоредбите на чл.197, ал. 1, т. 7, б. „а)” от Закона за 

обществените поръчки, при спазване на условията на чл. 196 – чл.199 от ЗОП. 

 

Решението да бъде изпратено на всички участници в процедурата на основание чл.43, 

ал.1 от ЗОП в тридневен срок от  издаването му. 

 

Решението, заедно с протоколите от работата на комисията следва на бъдат 

публикувани на интернет страницата на Възложителя – ДГ „Чепеларе”, в раздел 

„Профил на купувача“ в съответствие с разпоредбата на чл. 24, ал. 1, т. 2 и т. 5 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки в деня на изпращането на 

решението на участниците.  

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

       

  

                                 КАТЯ ГЕОРГИЕВА КАЛФОВА …п… 

                                 ВР ИД Директор на ДГ „Чепеларе” 

 

 

*Вярно с оригинала, подписан на хартия! Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП 

във връзка с чл. 5, пар. 1, б. „в)” от Регламент (ЕС) 2016/679. 

 
 
 


