
СТОЛИЧНА ОБЩИНА, РАЙОН „ПОДУЯНЕ“

ДЕТСКА ГРАДИНА № 92 „МЕЧТА“
гр. София 1836, ж. к. „Левски Г “, ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев“ № 10, 

тел.: +359 887002644; факс: +359 29466100; 
e-mail: de92(aiabv.bs: WEB: http://odz92.com

РЕШЕНИЕ
за определяне  на изпълнител

V ’ № 7
гр. София, 15 април 2020 година

На основание чл. 108, т. 1, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 6 от Закона за 
обществените поръчки и въз основа на резултатите, отразени в утвърдения от 
мен на основание чл. 106, ал. 3 от Закона за обществените поръчки на 06.04.2020 
година доклад и протоколите от работата на комисията, назначена със заповед № 
206-206 от 12.03.2020 година за провеждане на обществена поръчка, открита с 
решение № 6 от 18.02.2020 година, по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за 
обществените поръчки чрез провеждане на публично състезание с предмет: 
„Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на Детска 
градина № 92 „Мечта“ -  гр. София, район „Подуяне“, Столична община“ и 
прогнозна стойност -  120 000 лева без-данък върху добавената стойност.

РЕШИХ:

Определям „БОХЕМИС“ ООД, с ЕИК: 121462751, със седалище и адрес 
на управление: България, област София (столица), община Столична, гр. София 
1220, район „Надежда“, ж.к. „Овча купел-1“, бл. 132, вх. А, ет. 7, ап. 20, 
представлявано от Кирил Христофоров Рангелов -  управител, за изпълнител на 
обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти по 
предварителна заявка за нуждите на Детска градина № 92 „Мечта“ -  гр. София, 
район „Подуяне“, Столична община“, проведена чрез публично състезание с 
критерий „най-ниска цена“ с предложена цена от 110 917,80 (сто и десет хиляди 
девестотин и седемнадесет лева и осемдесет стотинки) лева без ДДС.

МОТИВИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕТО:

Решението за избор на изпълнител е взето в съответствие с утвърдения 
доклад и протоколите от работата на назначената комисия за провеждане на 
процедурата за обществена поръчка. За определения за изпълнител на поръчката 
участник „БОХЕМИС“ ООД се констатира, че не са налице основания за 
отстраняване от процедурата. Същият отговаря на критериите за подбор и

http://odz92.com


офертата му съдържа най-ниската цена в размер на 110 917,80 (сто и десет хиляди 
девестотин и седемнадесет лева и осемдесет стотинки) лева без ДДС. Следващата 
по-висока офертна цена е в размер на 112 458,00 (сто и дванадесет хиляди 
четиристотин петдесет и осем) лева без ДДС, дадена от участника ЕТ 
„МАКЕДОНИЯ -  ИВАН ДАНЬОВСКИ“. Третата по-висока цена е в размер на 
118 761,90 (сто и осемнадесет хиляди седемстотин шестдесет и един лева и 
деветдесет стотинки) без ДДС, дадена от участника „МАКРОН“ ООД.

В съответствие с чл. 72, an. 1 от Закона за обществените поръчки 
комисията констатира, че няма предложение на участник, което да е с повече от 
20 % (двадесет на сто) по-благоприятно от средната стойност на предложенията 
на останалите участници.

Настоящото решение следва да се обяви в П роф ила на купувача“ на 
интернет страницата на Детска градйна № 92 „Мечта“ http://dg92mechta.com/. 
Решението да се изпрати на участниците в процедурата с обратна разписка на 
посочените от тях адреси за кореспонденция, както и на електронните им адреси.

Настоящото решение може да се обжалва пред Комисията за защита на 
конкуренцията в 10-дневен срок от неговото получаване.

Десислава Николова
вр. и. д. директор на 
Детска градина № 92 „Мечта "
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