
БруIкЕ-гI
протоколлъ2

по процедура с реф. ]\'9 КС 01-20l7- 01

На закрито заседание в зассдателндта зала на,,Брикел" ЕА.Щ комrlсIIя, llitзIl;lчellil
сьс Заповед М 1000/18.10.2017г., в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красипrира fiпмова Караиванова-Кирилова -Управител на стол

1IЛЕНоВЕ:
1) КрIлстиан Атанасов Бадяtаков - Юрисконсулт
2) пняt. KpacIrMIrpa Иванова .Цlrпrптрова - Специалrrст ОП

I.Iзвърши следI,Iото:
1. Отвори и разгледа допълнително представените от участниI(а ,,Фl,уд .Ще.пllвr,;rrr

flкспрес" ЕООЩ, гр. ПловдIrв докуп,lеIIти oTtlocIIo съответствието му с изискваllliята, пOc]-aBcIlll

от Възлоrltителя, във връзка с поръчка с предпlет: ,,flocтaBKa на xpaнrt,l,eJlвrl пролуltrrl"-;rсt|l.
jYg КС 01-2017-01, открита чрез квалификационна система с предN,Iет: .,,.Д,ост,itв ttit ttit

хранIlтелнлI продуктIr за нуждllте на,,Брикел" ЕА!" с реф. J\! КС 07/2017t.

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА:

I. Отваряне на плика и констатиране на представените документrr. Проверttа за

съответствие с изискванията на Възлоrкителя.
1.1. С писмо изх. Nqlбl7/27.10.2011 г,,l.rа,,Фууд.Щеливърп Експрес" ЕОО!, гр, ПltcrBlltttt

е }Iзпратен Протокол Ns 1 с констатациите на комисията. Писмото и протокоJIа са изllраlеllll lI()

ип,tейл и са полученIl от кандидата на 27.10.2017 г. Срокът за представяне на лопъJIнII,I,еJI ll l t l с

документи е до 5 работни дни от получаване tla лротоко.lа,
В определеният от комисията срок, уqастника е подал в отдел ,,Търговскtt" плt.llt с l]x()/lrill

номер J\i 4l З1 .10.2017 г.,
Плиrtът е отвореп от комисията. Участника "Фууд Деливърll Експрес" EOO/I, с

представил следните докуN{енти :

- l бр. заверено копие на удостоверение за рег[Iстрация на обект за проIIзводс,II]() ll
търговия на едро с храни.

- 4 бр заверени копия на удостоверения за регLlстрация на транспортни сре.цс,|,ва llo l1,1

246 от Заrtона за ветеринарноп,lедицинската дейност /за обособени позиции 1,2, З и 4l.
- 4 бр заверени копия на талони на трансllортните средства,

_ С лредставените допълнителни документи комисията ycTaHoBIl, tle уtIастниI(,ь,I ,,ФJ,),]l

,Щелпвьрrr Експрес" ЕОО.Щ отстранява констатираните несъответствия, установени с Прtl,гоtrtl';t

No l и отговаря на изискванията на Възлояtителя относно личното състояние.

IL Списък на участниците, които не
предложени за отстраняване от поръчката:

Няма такива участници.

отговарят на изискванията Ila Възrtолttt t,eJ lrl ll са



Ill. Списък на участниците, коIIто отговарят на изискванията }Ia Възлолtителя Il чlillто
технически предложения за изпълнение на поръчката се допускат до разглеждане от коNtислIята:

З.l . Обособена позиция Nq 1

- Фууд деливъри експес ЕОО.Щ, гр. Пловдив
- Брадърс Комерс ОО! гр. Стара Загора
3,2. Обособена позиция Nq 2
- Фууд леливъри експес ЕОО!, гр. Пловдив
- Брадърс Комерс OOfl гр. Стара Загора
3.3. обособена позиция Ns 3
- Хлебозавод Габрово ООЩ гр. Габрово
- Фуул деливъри екслес ЕООЩ, гр. Пловдив
3.4. Обособена позиция Ns 4
- Фуул деливъри експес ЕОО!, гр, Пловдив
- Брадърс KoMrepc ОО! гр. Стара Загора
3.5. обособена позиция Nq 5

- Фуllд деливъри експес ЕОО!, гр, Пловдив
- Брадърс Копtерс ООЩ гр, Стара Загора
З.6. обособена позиция Ns 6
- Фууд деливъри експес ЕОО!, гр, Пловдив
- Брадърс Комерс ООЩ гр, Стара Загора

, З.7. Обособена позиция Nq 7
- Фуул леливъри експес ЕОО!, гр. Пловдив
- Брадърс Комерс ОО.Щ гр, Стара Загора
3.8, Обособена позиция NQ 8
- Фуул леливърLI експес БОО!, гр. Пловдив

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1. Кристиан Атанасов Бадrrtаков

2. инlк, Красимира Иванова !имитрова .


