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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ З-334/06.07.2018 г. 

 

 

На основание чл. 22, ал.1, т. 6 и чл.108, т.1 от ЗОП и във връзка с Решение № З-

306/02.07.2018 г. на Кмета на община Гурково, с което е открита процедира чрез пряко 

договаряне по реда на ЗОП с предмет: „Приготвяне и доставка на топъл обяд по 

предварителна заявка на Община Гурково, във връзка с изпълнение на процедура за 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № BG05FMOP001-

3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020“ по Оперативна програма за храни и/или 

основно материално подпомагане от Фонд за европейско подпомагане на най-

нуждаещите се лица”,  вписана в Регистъра на обществените поръчки с номер 00694-2018-

0004., в качеството ми на Възложител по цитираната процедура, взех следното 

 

I. Oбявявам класираните участници въз основа на „икономически най-изгодна  

оферта“,по критерии за възлагане „оптимално съотношение качество/цена”, както 

следва: 

 

(ПЪРВО) МЯСТО) УЧАСТНИК „ЕТ „ЯНКО МЕРМЕКЛИЕВ” с подадена оферта с вх. 

№ К- 1722/12.07.2018 г., час на постъпване 9:50 часа, с адрес: гр. Казанлък, 6100, ж.к. 

„Изток” бл. 72, вх.А, ап.7, ЕИК 833149907, представляван от Янко Георгиев Мермеклиев, с 

обща компексна оценка от 100 точки.  

 

(ВТОРО МЯСТО) УЧАСТНИК „АЛФА СЪРВИС 3” ЕООД с подадена оферта с вх. № К-

1716/11.07.2018 г., час на постъпване 16:18 часа, с адрес: с. Ягода, общ. Мъглиж, ул. „Трети 

март” № 7. ЕИК: 200954519, представляван от Антон Танев Колев, чрез пълномощник 

Людмил Петков Дянков, с обща комплексна оценка  от 99,75 точки.  

 

(ТРЕТО МЯСТО) УЧАСТНИК „ТОПЛОКОНТАКТ- СЛИВЕН” ЕООД гр. Сливен – с  

подадена оферта с вх. № К-1725/12.07.2018 г., час на постъпване 10:48 часа, с адрес: гр. 

Сливен, ул. „Константин Константинов” № 13, ЕИК 119106730, представляван от Минко 

Динев Вълев, с обща комплексна оценка от 97,60 точки. 

 

II. Определям  УЧАСТНИК „ЕТ „ЯНКО МЕРМЕКЛИЕВ” с подадена оферта с вх. №  

К- 1722/12.07.2018 г., час на постъпване 9:50 часа, с адрес: гр. Казанлък, 6100, ж.к. „Изток” 

бл. 72, вх.А, ап.7, ЕИК 833149907, представляван от Янко Георгиев Мермеклиев, с обща 

компексна оценка от 100 точки, класиран на ПЪРВО МЯСТО за изпълнител на обществена 

поръчка чрез чрез пряко договаряне по реда на ЗОП с предмет „Приготвяне и доставка на 

топъл обяд по предварителна заявка на Община Гурково, във връзка с изпълнение на 

процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 

BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020“ по Оперативна програма 
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СГ/ДК 

за храни и/или основно материално подпомагане от Фонд за европейско подпомагане 

на най-нуждаещите се лица”. 
 

III. Отстранени от процедурата участници: няма 

 

IV.  Установени конфликти на интереси по отношение на участници в процедурата: не са  

установени. 

 

V.  На основание чл.43, ал.1, изречение първо от ЗОП настоящото решение да се изпрати  

на участниците в 3-дневен срок от издаването му. 

 

VI. На основание чл.24, ал.1, т.2 от ППЗОП в деня на изпращане на решението до  

участниците, решението и протоколите и доклада на комисията, да се публикуват в профила 

на купувача. 

 

VII. На основание чл.43, ал.1, изречение второ от ЗОП посочвам връзка към  

електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани протоколите и 

доклада на комисията: http://www.obshtina-gurkovo.com/rsultspr/detail-58.html.  

 

VIII. Решението може да се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията в  

сроковете по чл. 197, ал.1, т.7 от ЗОП. 

 

 

 

 

 

СТАНЬО ГЕОРГИЕВ   /П.П./ Информацията е заличена на основание чл. 2 от ЗЗЛД. 

 

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО 

/Оправомощен със Заповед № 3-316/05.07.2018 г. на Кмета на община Гурково/ 
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