
 

 

Р Е Ш Е Н И Е ( препис) 
№ 7 

гр.Шумен, 11.04.2016 г. 

На основание чл. 38, т. 1 от ЗОП, в изпълнение разпоредбите на чл. 73, ал. 1 от ЗОП, и 

след като се запознах с процедурните действия и установените факти и обстоятелства от 

комисията и направените от същата предложения към Възложителя, обективирани в 

Протокол № 1 от 30.03.2016 г. и Протокол № 2 от 08.04.2016 г., назначена със Заповед № 

92/30.03.2016 г. на директора на СИДП ДП – гр. Шумен, издадена на основание чл. 68, ал. 1 

от ЗОП, относно провеждане на процедура за определяне на изпълнител на обществена 

поръчка по реда на чл. 64 и сл. от ЗОП – открита процедура, с обект – услуга, и предмет на 

изпълнение: „Избор на оператор за календарната 2016г  за отпечатване и доставка на ваучери 

за храна на работниците и служителите на ЦУ и съответните Териториални поделения на 

Североизточно държавно предприятие  ДП Шумен обособени в четири позиции както 

следва: 

1. Позиция № 1 – Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на 

работниците и служителите на съответните Териториални поделения на Североизточно 

държавно предприятие  ДП Шумен попадащи в териториалния обхват на област Добрич 

2. Позиция № 2 – Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на 

работниците и служителите на съответните Териториални поделения на Североизточно 

държавно предприятие ДП Шумен попадащи в териториалния обхват на област Варна. 

3. Позиция № 3 – Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на 

работниците и служителите на съответните Териториални поделения на Североизточно 

държавно предприятие  ДП Шумен попадащи в териториалния обхват на област Търговище. 

4. Позиция № 4 – Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на 

работниците и служителите на Централно управление  и съответните Териториални 

поделения на Североизточно държавно предприятие  ДП Шумен попадащи в териториалния 

обхват на област Шумен.”, открита с Решение № 4 от 15.02.2016 г. на директора на СИДП 

ДП – гр.Шумен и Обявление публикувано в РОП с импортен № 713695/15.02.2016 г., както и 

цялата документация събрана в хода на проведената процедура 

УСТАНОВИХ, ЧЕ: 

1. В срока определен за получаване на оферти за участие в процедурата, редовно са 

подадени 2 (две) оферти. 

2. Комисията не е установила липса на документи и/или несъответствия с изискванията 

за подбор посочени от възложителя, в офертите на кандидатите, поради което Комисията е 

допуснала кандидатите до участие. 

3. В хода на разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници, 

Комисията не е установила порок в предложението на нито един от участниците. 

Предвид горепосочените обстоятелства и предложения на комисията към възложителя, 

взех следните решения: 

I. ОБЯВЯВАМ: 

Класиране на участниците в процедурата, предложено от комисията, за позиция 

№ 1, както следва: 

На първо място класира: 

„Содексо Пасс България” ЕООД, с ЕИК: 131085380, със седалище и адрес на 

управление: област София (столица), община Столична, гр. София – 1766, район Младост, ж. 

к. „Младост“ – 4, ул. „Бизнес парк София“ № 1, бл. 12, ет. 1, представлявано от (заличен, чл. 2 

от ЗЗЛД), в качеството му на управител на дружеството, с резултат от Комплексната оценка 

(Ккомпл.) от 84,29 точки, и с обща крайна цена за извършване на услугата в размер от 161,56 

лв. (сто шестдесет и един лева, петдесет и шест стотинки), без ДДС; 
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На второ място класира: 
„Идънред България“ АД, с ЕИК: 130526402, със седалище и адрес на 

управление: област София (столица), община Столична, гр. София – 1784, район 

Слатина, бул. „Цариградско шосе“ № 137, ет. 3, представлявано от (заличен, чл. 2 от ЗЗЛД), 

с резултат от Комплексната оценка (Ккомпл.) от 78,67 точки, и с обща крайна цена за 

извършване на услугата в размер от 484,68 лв. (четиристотин, осемдесет и четири 

лева и шестдесет и осем стотинки), без ДДС. 

Няма класиран на трето място. 

II. За изпълнител на обществената поръчка по смисъла на ЗОП, с обект – услуга, 

и с предмет на изпълнение: „Избор на оператор за календарната 2016г  за отпечатване и 

доставка на ваучери за храна на работниците и служителите на ЦУ и съответните 

Териториални поделения на Североизточно държавно предприятие  ДП Шумен 

обособени в четири позиции както следва: 

1. Позиция № 1 – Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за 

храна на работниците и служителите на съответните Териториални поделения на 

Североизточно държавно предприятие  ДП Шумен попадащи в териториалния обхват 

на област Добрич 

2. Позиция № 2 – Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за 

храна на работниците и служителите на съответните Териториални поделения на 

Североизточно държавно предприятие ДП Шумен попадащи в териториалния обхват на 

област Варна. 

3. Позиция № 3 – Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за 

храна на работниците и служителите на съответните Териториални поделения на 

Североизточно държавно предприятие  ДП Шумен попадащи в териториалния обхват 

на област Търговище. 

4. Позиция № 4 – Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за 

храна на работниците и служителите на Централно управление  и съответните 

Териториални поделения на Североизточно държавно предприятие  ДП Шумен 

попадащи в териториалния обхват на област Шумен.” за област Добрич със следните 

териториални стопанства: ТП „ДЛС Балчик“ – гр. Балчик, ТП „ДГС Генерал Тошево“ – 

гр. Генерал Тошево, ТП „ДГС Добрич“ – гр. Добрич и ТП „ДЛС Тервел“ – гр. Тервел, 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

1. „Содексо Пасс България” ЕООД, с ЕИК: 131085380, със седалище и адрес на 

управление: област София (столица), община Столична, гр. София – 1766, район 

Младост, ж. к. „Младост“ – 4, ул. „Бизнес парк София“ № 1, бл. 12, ет. 1, 

представлявано от (заличен, чл. 2 от ЗЗЛД), в качеството му на управител на дружеството, с 

обща крайна цена за извършване на услугата в размер от 161,56 лв. (сто шестдесет и 

един лева, петдесет и шест стотинки), без ДДС, със срок за доставка на заявения 

брой ваучери за всяко териториално поделение от 1 работен ден. 

При сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка, 

Възложителят включва в договорните клаузи всички предложения, условия и 

параметри на поръчката, които са посочени от участника в неговата оферта и въз 

основа на които е класиран на първо място и е определен за изпълнител. 

III. От процедурата няма отстранен участник. 

IV. С оглед на обстоятелствата, а именно: избраният критерии за оценка – 

икономически най-изгодна оферта по показатели и методика – предварително обявена 

и одобрена, съгласно обявлението за откриване на процедурата, както и в условията за 

провеждане на същата и липса на всякакви писмени запитвания от заинтересувани 

лица, относно провеждането на процедурата считано до срока за подаване на оферти, 

съгласно ЗОП; оценките на техническите предложения на допуснатите участници; 

оценката на ценовите предложения на допуснатите участници; удостоверените 

законосъобразни процедурни действия на комисията – при спазване принципите за 

публичност и прозрачност, равнопоставеност и недопускане на дискриминация, 
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съгласно чл. 2 от ЗОП, дават основания да считам, че всички мотиви и решения на 

комисията, относно предложеното класиране, са обективно обосновани, логични, 

непротиворечиви и осигуряват обективни и устойчиви мотиви за да определя: 

„Содексо Пасс България” ЕООД за изпълнител на обществената поръчка по 

позиция № 1. 

Определеният за изпълнител участник следва да сключи договор за изпълнение в 

сроковете и при условията на ЗОП. 

Заверено копие от настоящото решение да се доведе до знанието на определените за 

изпълнители участници за сведение и изпълнение. 

Заверено копие от настоящото решение да се доведе до знанието на всички 

заинтересувани лица за сведение, както и до съответните длъжностни лица от СИДП ДП – 

гр.Шумен за сведение и изпълнение. 

Контролът по изпълнението на настоящото решение, възлагам на инж. (заличен, чл. 2 от 

ЗЗЛД) – зам.-директор на СИДП ДП – гр. Шумен и (заличен, чл. 2 от ЗЗЛД) – ръководител 

„Финансов отдел” и гл. счетоводител на СИДП ДП – гр. Шумен. 

 

 

 

ИНЖ. (подписано и заличено, чл. 2 от ЗЗЛД) 

Директор на СИДП ДП-Шумен 
 

 

 


