
БррlкЕ.гI

протокол
Nq l /2017

по процедура с реф. .Nэ КС 01-2017- 0l

с констатации

FIa закрито заседание в заседателната зала на ,,Брикел" ЕА! комисия, ttазtii1.1ена cic
Заповед Лlr l 000/l 8. l 0.20l 7'г.. в съсr ав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимира ,Щилrова Караиванова - Кирилова - Управител на cL,o,;t

LlЛЕНоВЕ:
l) Кристиан Атанасов Бадrкаков - Юрисконсулт
2) инх<. Красимира Иванова ,Щимитрова - Специа,тист ОП

прltстъпи къN{ отваряне и разглеждане на постъпилите първоначални о(lерти по с пl]c.ll\Icl:

,,fiocTaBKa на хранителнIr продукти"-реф.Nэ КС 01-20l7-01, открита чрез квали(lLtкаl[t{()lll]il
cl.icTeMa с предмет: ,,!оставка на хранIlтелни продукти за нуждите на ,,Брrlкел" EAfl" с pc(l.
М КС 01/20l7г

В лtзпълнение rIa Решение Nq 9791 10.10.2017г, на Изпълните.ltния лиректор Ha..Бlltttte.t"
EAff, бяха I,rзпратени покани за представяне на оферта в процедура на1 дOгOва|]JlIIс (

предварителна покана за участие до следните лица:

о ,.Аллур" оо!, гр, София
. .,Брадър Колrерс" оо!, гр. Стара Загора
. ,,Фууд ,Щеливъри Е,кспрес" Воо!, гр. П.гrовдив
. ,.Хлебозавод Габрово" оо!, гр. Габрово

В олределения срок до 16:l5 часа на 17,10.20l7г. са постъпили първонаа]алtII,1 o(le1-1гtl tlt
следните лица:

Л,]

по

ред

Подател на оферта за участие Вх.

]\9

!ата и час на получаване обособенrl
поз tiц I] l I

1
',,Хлебозавод Габрово" ОО,Щ Ml 11-10-20]t7 г. / 09:00 ч. J

2 ,,Фуул леливъри експрес" ЕОО! м2 |]-10-2017 г. / 12:10 ч. 1.2. з.4. 5.6. 7 rr 8

J ,,Брадърс Комерс" OOfl J\9 з 11-|0-2017 г. / 12:55 ч. 1.2,4,5,6,tt7



РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА:

, 1, Участницлr. представи_пII всIlчкrI необходипtи документи в съоl-]]е,l с l't]tle (,

изискванията на Въз,ло;rtлtтеля- без констатIrрани липса, непълнота или IIесъотвеlсIl}ltе llil
информацията, вклIочtIтелно нередовност или фактическа грешка:

1 .1 , ,,Хлебозавод Габрово" ОО!, гр. Габрово
у.Iастникът е представил оферта за обособена позиция Nl 3 на поръчката.
Представени са всички изIIсквани от Възлоrttителя документи.

1 .2. ,.Бралър Комерс" ОО,Щ, гр. Стара Загора
Участникът е представил оферта за обособени позиции ЛЪЛЪ 1 , 2, 4, 5, б и 7 на поръчttа,га.

Представени са вс}IчкIl изискв[lни от Възложителя документи.

2,УчаЬтници, за конто коNI1.1сията е устаноtsила липса, непълнота илlt нес ьответс l lJll(
на инфорплацията, включIiтелно нередовност или фактическа грешка и/или несъоtвегстlllI9l (,

изlлскванията на възложIiте-rlя:

2.1. ,,Фууд !еливърlr Експрес" ЕООЩ, гр. Пловдив
Участникът е представил оферта за обособени позиции ММ 1,2, З,4, 5, 6, 7 и 8 на поръlll(lll ll.

Участникът не е представил следните документи:
- Удостоверение за регистрация rla обект за производство и търговия с храни
- Удостоверение за регистрация на транспортно средство по чл, 246, ал. 1 от Заlttlltа llt

ветеринарномедицинсrtата дейност /за обособени позиции 1 ,2, 3 и 4l .

Участникът следва да представи на Възложителя посочените цитираните удостоверенIrя.

На основант.те чл. 67, ал. 5 от ЗОП комисията изисква от участника ла пред()с'lillrll

документи, чрез които се доказва информацията посочена в ЕЕЩОП - Удостове1-1сl t t tc llt

регистрация на обект за производство и търговия с храни; Удостоверение за регIlстl]аlll|я llil
транспортttо средство по чл. 246, ал. 1 от Закона за ветеринарноI!,IедициIIската деijlltlсt i.l

обособенl.t позиции 1,2, З и 4l .

З.Участникът представя на комисията съответните докуl\{енти по т. 2 в cpol( o'l'_5 рабl.,r,,,,

дни от датата на получаване на протокола.

КоМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
LIЛЕНоВЕ:

Красимира ,Щимова Караиванова Кирилова - ...,

1. Кристиан Атанасов Баджаков - ....,

2. интt. Красимtира Иванова !имитрова -. .


