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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 178 /26.03.2018 г. 

 

Подписаният по-долу Борис Николов, кмет на Община Белоградчик, на основание чл. 22, 

ал. 1, т. 6 и чл. 108, т. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и Доклад, предаден на 

26.03.2018 г. от дейността на комисията, назначена с Решение № 120/02.03.2018 година на 

кмета на Община Белоградчик – Борис Николов за класиране на участниците в 

процедурата за възлагане на обществената поръчка чрез публично състезание с предмет 

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на звената при Община 

Белоградчик“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Мляко, млечни 

продукти и яйца; Обособена позиция № 2 - Месо, месни продукти и риба; Обособена 

позиция № 3 - Пресни плодове и зеленчуци и Обособена позиция № 4 - Пакетирани, 

консервирани и други хранителни продукти 

 

ОБЯВЯВАМ 

Класирането на участниците, съгласно обявения критерий за възлагане „оптимално 

съотношение качество/цена,  в следния ред:  

 

Обособена позиция № 1 - Мляко, млечни продукти и яйца 

Първо място: Участник № 2 „Иванов и Нешев Комерс” ООД, гр. Видин с комплексна 

оценка 86,98  точки;  

Второ място: Участник № 4 „Крид” ООД, гр. Монтана с комплексна оценка 71,27 

точки; 

Трето място: Участник № 3 СД „Войнов и Сие” гр. Монтана с комплексна оценка 62,50  

точки 

 

Обособена позиция № 2 - Месо, месни продукти и риба:  

Първо място: Участник № 5 „Данима 69” ЕООД, гр. Белоградчик с комплексна оценка 

100 точки; 

 

Обособена позиция № 3 - Пресни плодове и зеленчуци  

Първо място: Участник № 4 „Крид” ООД, гр. Монтана с комплексна оценка 75,00  

точки; 

Обособена позиция № 4 - Пакетирани, консервирани и други хранителни продукти.  

Първо място: Участник № 1 ЕТ „Витан-Ж- Тодорка Младенова”, гр. Видин с 

комплексна оценка 95,44  точки;  

Второ място: Участник № 2 „Иванов и Нешев Комерс” ООД, гр. Видин с комплексна 

оценка 87,50 точки; 

Трето място: Участник № 4 „Крид” ООД, гр. Монтана с комплексна оценка 74,72  

точки. 

 



 

 

 

ОПРЕДЕЛЯМ 

1. За изпълнител на обществената поръчка по Обособена позиция № 1 - Мляко, млечни 

продукти и яйца класирания на първо място участник: 

 

Участник № 2 „Иванов и Нешев Комерс” ООД, гр. Видин с комплексна оценка 86,98  

точки; 

 

2. За изпълнител на обществената поръчка по Обособена позиция № 2 - Месо, месни 

продукти и риба класирания на първо място участник: 

 

Участник № 5 „Данима 69” ЕООД, гр. Белоградчик с комплексна оценка 100 точки; 

 

3. За изпълнител на обществената поръчка по Обособена позиция № 3 - Пресни плодове 

и зеленчуци класирания на първо място участник:  

 

Участник № 4 „Крид” ООД, гр. Монтана с комплексна оценка 75,00  точки; 

 

4. За изпълнител на обществената поръчка по Обособена позиция № 4 Пакетирани, 

консервирани и други хранителни продукти класирания на първо място участник:  

 

Участник № 1 ЕТ „Витан-Ж- Тодорка Младенова”, гр. Видин с комплексна оценка 

95,44  точки. 

. 

 

ОТСТРАНЯВАМ: 

 

Участник „Крид” ООД, гр. Монтана по Обособена позиция № 2 - Месо, месни продукти 

и риба 

Мотиви: На основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, участникът не отговаря на 

предварително обявените условия на обществената поръчка. Предложената от участника 

цена за изпълнение на поръчката по Обособена позиция № 2 – Месо, месни продукти и 

риба надвишава прогнозната стойност на обществената поръчка по тази обособена 

позиция. 

 

Протоколите и Доклада от дейността на комисията са публикувани на  интернет 

страницата на община Белоградчик  http://belogradchik.bg/?p=15833. 

 

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП пред Комисия за 

защита на конкуренцията в 10-дневен срок от съобщаването му на страните. 

 

(ПП) 

инж. Борис Николов 

Кмет на Община Белоградчик 

 
Изготвил:  (П) 

Анелия Кирилова 

Началник отдел „Програми, проекти и обществени поръчки” 

 

(Налице са положени подписи и печат, като същите са заличени на основание чл. 42, ал. 5 

от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 2 и чл. 23 от Закона за 

защита на личните данни (ЗЗЛД) 

 

http://belogradchik.bg/?p=15833

