
БррIкЕrI
ПРоТокоЛN93

по процедура с реф. Л! КС 01-2017- 01

На закрпто заседанпе в заседателната зала на,,Брlлкел" ЕА.Щ lсомlrсltя, H2lзH2ltIeIlit
със Заповед М 1000/18.10.20l7г., в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира lIrMoBa Караrrванова-Кирилова -Управrrтел на стол

ЧЛЕНоВЕ:
1) Кристlrан Атанасов Баджаков - Юрисконсулт
2) инж. Краспмира Иванова .Щlrмитрова - Специалист ОП

разгледа технически предложения за изпълнение на поръчката на участниците в пор,ьчкil с
пре7]мOт: ,,.Щос,rавка на хранителни продукти" - реф. ЛЪ КС 01-2017-0r, ртI(рита чl)ез
квалификационна система с rтредмет: ,,fiocTaBKa на хранителни продуктп за Hyжlltrr.e llil
,,Бршкел" EAff" с реф. Л! КС 0ll2011l., по следните обособени позиции:
о обособена позиция N l (оП ЛЪl): "!оставка на мляко и млечни лродукти"
о обособена позиция ЛЬ 2 (оП Л!2): ".Щоставка на пилешко Nleco, пилешкLl продукr,п tr яiiIlа"
. обособена позиция Л9 з (оП Л!3): ",Щоставка на хляб"
о обособена позицI]я No 4 (оП No4): "!оставка на риба и рибни продукти"
о обособена позиция N9 5 (оП Nc5): "!оставка на N,Iесо, месни продукти и колбасl.t"
. обособена позип,ия Ns б (оП Nл6): ",Цоставка на консерви и други хранителItи продуктli
. обособена позиция Nl7 (оГl }{b7): "flocTaBKa на бакалски стоки, подправки и лруги

хранителни продукти "
. обособена позиция N'Q8 (оП J,l!8): "!оставка на плодове и зеленчуци"

РВЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИJIТА

I. Кратко описание на техническото предложение на участника :

1.1. Обособена позиция J,(Ъ 1 (ОП No1): ",Щоставка на мляко и млечнI-{ продукти"

Участници: Фууд деливъри експрес
ЕООЩ, гр, Пловдив

Брадърс Колlерс ОО!
гр. Стара Загtlра

гехничесtси изисквания отговаря о,|,гоl]а l)я

lроизводител и страна на произход Млечен свят 200З ООЩ,
Милка груп Био ЕА!,
Галко ЕООЩ, България

Полидей 2 ООЩ.lJеарll
Фууд България :\J(.

Маркенбутер ЕОО/{ -

Бългаllия

Срок на валидност на o(lepTaTa: 5 плесеца, от датата
която е посочена за дата на получаване на офертата.

5 л,lесеца, от датата която е

посоtIена за дата на

получаване на офертата

5 месеца, о,t датата liorl t ()

е посочена за д1l ]1l IIа

поJlучава Ile на о(;е1l-гаr,rt

изисквания

на Възлохtителя:



Участници:
---\

изисквания

на Възлоlкителя:

Фууд деливъри експрес
ЕООЩ, гр, Пловдив

Брадърс Коплерс ОО}\
гр. Стара Загоlrа

Срок на изпълнение на г]оръчката - 8 /осем/ NIесеца o,I

цатата на подписване на договора или до I.1зчерпва8€

на количеството, Начин Ira изпълIlение - доставкит€
шlе се извършват по заявl(а на Възлоltсителя.

8 /осем/ месеца от датата на
подписване на договора

или до изчерпване на
количеството, Начин на
изпълнение доставките

ще се изв,ьршва1, по заявка
на Възлоrltителя

8 /осепt/ пlecella о,|, Jlal-a Iil
на подписваtlе lla
договора или д()
изчеl)пване I]a

колиLlеството. I la.tпtl tta

}IзпълItеIlие дос гаl]кr] le
ще се изв,ьрtхва,]- I1()

заявка на Възло;rtlrтелrt

Срок за изпълнение l]a конкретна заявка на
Възлохtителя до З l триl календарtIи дtIи от датата
t{a IlолучаваtIе на заявката от Изпълнителя

до j / три/ ка-леttдарllи дIlи
от датата на пол},чаване на

заявката о,г Изпълнrrтеля

ло 3 /,гри/ калеI]да l)l lll
дни от датilта H2l

полуtlаваIlе на зая]}liа1,1l () l

изпъл н ttтеля

3рок за замяна на доставени некачествени,
неотговарящи на действащите ста}lдарти хранителни
продук,tи, с }lарушена цялост на опаковката и

непълно етикетирани в рамките на 24 (двадесет и

четири) часа от констатиране на несъответствието

24 (двадесет и четири) часа
от констатиране на

несъответствието

24 (двадесет ll че1,11|]ll)

часа о,t KoHcTaTIll]atle llil
|-Iесъо,l,ве,гс1,1}}l е,|,о

Техническите предложения I{a участниците по обособена позиция Nл1 отговаря,t, tla
предварително обявените условия.

1.2. Обособена позиция М 2 (ОП NЪ2): "!оставка на пилешко месо, пилешкti продуl(тII lI

яйца"

Участници:

изlrс квания

на Възложиr,еля:

Фууд деливъри експрес
ЕОО.Щ, гр. Пловдив

Брадърс Комерс ОО! l,p
Стара Загора

l'ехнически изисliвания отговаI]я отговаl)я

Троизводител и cTpa}la на произход

!ясиев-К ОО!,
Пирин Мес ЕОО,Щ,

Еко Ферм ОО!, България,
Вивекта БГ ЕОО!,

Бразилия

Градус ЕООЩ, Влапеrr
Кетъринг ООЩ Бъл га1lllл.

storlebootll lla rllor l

Полша, Гърция, Maceclrl
аgгоilrdusгiаl- БразIt.ilия. .

Мариас 90 Фlrенltеви C'-llc

3рок на валидност на o(lepTaTa: 5 месеца, от датата
която е посочена за дата на получаване на оt|ертата,

5 плесеца. от датата която е

посочена за дата на

получаване на o(lepTaTa

5 месеца, от да,tата lioя,1,0 с
посоtlена за лаl-i] lla

получаване на ot]lepTaTa

C1lott на изttълнение на поръчката 8 /ocett/ месеца
]т датата на подписване на договора или до
изчерпваIlе на количес,tвото, Начин на изпълнение -
цоставки,ге ще се извършват по заявка на

Възло;tителя,

8 /ocept/ Mecer(a от датата
на подписване на договора

или до изчерпваI{е tla

количеството, Начин на
излълнение доставките

ще се извършват llo заявка
на Възлолtителя

8 /осепл/ месеца (]т лi]та l а

на подписване на договоl)il
или до изчерпване на

колиrIеството, I Iztчиlt tla

изпълнение доставlilll-е
ще се извършват по заrlвIiа

на Възлоlrtltтеltя



Участници:

изисквания

на Възло>tсителя:

Фууд деливъри експрес
ЕОО!, гр. Пловдив

Брадърс Коп,rерс ООЩ гр
Стара Загоlrа

Срок за изпълнение на конк|]етна заявка на
Възложителя до З / три/ календарlIи дни от датата
lla получаване на заявкаlа ol Изпьлниrеля

доЗ lтриl календарни дни
от датата на полуLIаване на
заявката от Изпълнителя

ло З / три/ календарtIи д]lll
от датата |la llол)/llа l]il l le Ila

заявка,га or, Изп,t,:tllrl ге:tlt

Срок за за]\,tяна на дос-гавени некачествени,
неотговарящи на действащите стандарти хранителни
продукти, с нарушена цялост на опаковка,tа и

непълно етикетирани в рамките на 24 (двадесет и

четири) часа от констатиране на несъо,гветствието

24 (двадесет и четири) часа
от конста,tиране на
несъотве,Iствието

24 (лвалесет и четирлt) часll
о], констttтирil не I lil
несъо,IRетсl l]lle го

Техни.lеските предложенIiя на участниците по обособена позиция Л!1 отгоI]аIlяI, lla
предварI{телно обявените условия.

],,З, Обособена позиция ЛЪ 3 (ОП Nл3): "ffocTaBKa на хляб"

Техническите предложения на участниците по обособена позиция ЛЪ3 отговарят tllt

предварително обявените условия.

Участници:

изrtскваttия

tta Възлояtителя:

Хлебозавод Габрово
ОО.Щ гр, Габрово

Фууд дел ив,ьри eKcltllec
ЕООЩ. гр, Плоtijttrв

гехнически tlзисквания отговаря отговаl)я
Iроизводител и с,tI)ана на произход Хлебозавод Габрово

ОО{- България
Сеплид Агро ЕООЩ.

Бългаllи я

Сllок на вапидност на офер,гата: 5 rulесеца, о,l,датата
коя,го е посочена за да,tа на получаване на офертата.

5 месеца, от датата която е

посочена за дата на
получаване на o(lepTaTa

5 месеца, от датата колто е

посоrlена за датз tla
получаване на о(lеllтата

CIloK lla изпълнение на поръчката 8 /осем/ месеца
от датата на подписване на договора и,:lи дс
изчерпваI{е tla кол}IrIеството. Начин на изпълнение
цоставките ще се извършват по заявка на

ВъзлоlIсtlтеля,

8 /осепt/ trtесеца от датата
на подписва не на договора

или до изчерпване на
количеството. Начин на

изпълнение - доставките
ще се извършват по заявка

на В ьзложи,геля

8 /осеп,t/ пrесеца о1 jla lzl la
на подп исва не на догORорil

или до изLlеl]пваIlе !la
колиLlеството. Ila.l1.1H l ta

изпълне}lие достаl]liIггс,
tlle Се rlЗВЪ|]l1lВа'l' ПО ЗilЯlll\il

на Въз_ltо;Ittr,геltrt

Срок за изпълнение на конкретна заявка на
Възлолtителя - до 3 / три/ календарни дни от датата
на получавалIе на ]аявкаlа ог Изпьлнигеля

ло 3 / три/ календарни дни
от датата на получаване на
заявката от Изпълнителя

до З lтриl календаl]]llt .1llll
от датата на полуLlаванс llll
заявка,tа от Изпълlttrге,ltя

Сllок за замяна на доставени некачествени.
неотгоl]арящи rIa деliстващите с,tандарти хранителни
пl]олукти, с на|)ушеl,{а цялос,г на опаковка,га и

IJепъ.|lно етикетирани в рамките на 24 (двадесет и
че,гири) часа от конс,га,tиране на несъо,Iветс,tвието

24 (лвалесет и четири)
часа от констатиране на

несъответствието

24 (двадесет [l .IeT}ll)II ) .]acil

о,t KollcTaT}tl]aHe tla
несъотае гс 1,1]Ije l ()

1,4. Обособена позиция Ni 4 (ОП Л!4): "!осr,авttа на риба и рибни продуктIt"



Участници:

изисltвания

на Възлолtителя:

Фууд дел ивъри експрес
ЕОО,Щ, гр. Пловдив

Брадърс Копrерс ООЩ гр.
Стара Загора

fехнически изисt(ваIlия отговаря отговаl]я

Iроизводител ll cTl)atIa IIа произход !анел 97 ЕООЩ, Испания UK SA 00l ЕС:FАо IVA:
TRAW 7024l ]4 907()- 1 ;

UNITED l(INCDON,l

Срок rla валидност на офертата: 5 месеца, от датата
l(оято е посочена за дата на получаване на
эфертата,

5 месеца, от датата коя,tо е

посочена за дата на
получаване на офертата

5 пtесеца, от лата,],а ttоя,](l е

посоrIена за датаl на

получаване на oil)el) l а la

Срок на изпълнение tla поръ!iката 8 /осем/ шtесеца

0т да,гата на подписване lla договора или дс
изчерtlване на колиttеството, Начин на изпълнение

доставките ще се извършва,г по заявка на

възлолсителя,

8 /осепt/ пlесеца от дilтата
на подгlисване на договора

или до изttерtlваtlе t{a

количеството, Начин на
изпълненrlе - доставките

ще се извършват ло заявка
на Възло;кителя

8 /осепl/ лtесеца o,t Jla,гal1l
на подписвatне на _IlO1,0l]()l]a

ил},l до изLlерпваllе lttl

liол}]tlествоl,о. I lачlttt tta

изпълIlенllе - лос lal]lill le
ule се извъl)tllва1, I]O заяв]iа

на [Jъзлo;tiI.1теля

Срок за изпълненllе на KotlKpeтlIa заявка на
Възлояiителя - до j / три/ календарни дни от
да,tа,l,а lla получаване на заявката от Изпълнителя

доЗ lтриl календарни дни
от датата на получаване на

заявка,tа от Изпълнителя

до 3 / три/ калёндарttи лtltl
от да-tата на полуtIаване tlil
заявl(ата о-г Изпъл нителя

C1lott за замяна tla доставени некачествени,
l lеотговарящи на действащите стандарти
хранителни продукти, с l-tарушена цялост на
опаковката и непълно етикетирани в рапtките на 24
(лвадесет и четири) часа от констатиране на
несъответствието

24 (двадесет и четири) часа
от констатиране tla
несъответствието

24 (двадесет tl четирtr) .taca

от KoHcTaTI4l)aHe Hil
несъо-tве,l,стви e,0,()

ТехIrическите 11редложения на участниците по обособена позиция Nl4 о,гговаря,г lta

предварително обявените условия,

]..5. Обособена позиция Ns 5 (ОП Nч5): "!оставка на месо, N,lесни продукl,tl It ttо,]lбасll"

У.tастници:

изисквания

на Възлояtителя:

Фууд леливъри експрес
ЕОО,Щ, гр, Пловдив

Брадърс Коплерс ООД г1l

Стара Загора

l-ехltически изисквания отговаря

Производител и cTl]aHa на произход

Милки Грчп Био ЕА!,
Холандия, Вивекта БГ
ЕООЩ, Герплания, Маги

Kotvl 1 EOOfl, Чех-ИосисР
Новосал ОО.Щ,
месокомбинат

Асеновград ОО.Щ, Кен
Ад,Еко Мес ЕООД -

Бъл гария, EBporllec ООд-
Испания

NZ МЕ 4З INSP- Нова
Зеландия, Мони Мес

ЕООЩ, LIех-Йосиф I,IoBoca,:t

ОО!, Майстор ГоLл.

,Щеликатес 2 ООЩ, 1'оска
ОО.Щ, Аилу ОО.Щ -

Бъл гария, l(apr lикirе Ще
Жеуя ЕООЩ- Исгlitлtttя_

Срок на валидност на ос!ертата: 5 пtесеца, от датата
коя,го е посочена за дата на полуttаваIiе на офертата,

5 месеца, от датата която
е посочена за дата lta

получаване на оферr,ата

) Nlесеца, о-I датата l(o,l го е

посочена за да,l,а t ltl

tlолучаване на о(lерта,га



Участници:

изисквания

на Възло;ttителя:

Фууд деливъри експрес
ЕОО!, гр. Пловдив

Брадърс Копrерс ООЩ гр,
Стара Загоllа

Срок lta изпълнение на лорыll(ата - 8 /осем/ месеца
э-t датата на подписване на договора или до
изчерпване на колиLtес,tвото. Начин на изпълнение

- доставки,tе ще се извършват по заявка на

Възло;tителя.

8 /осем/ месеца от да,tата
на подписване на

договора или до
из.lерпване на

колиtlеството, Начин на
изпълненлIе доставките

ще се извършва,t по
заявка на Възлояtителя

8 /осепl/ пlесеLlа от датата llit
поJlписваllе на Jlo0,0B()l]il

или до изtlерпване l{a

количеството. I Ia.trllt lta

изпълнение доставкll[е
ще се изl]ършва,I, tlо зitrlt}liа

на Възлtlitiителя

Срок за изпълнение на конкретна заявка на
Възло>кителя - до 3 / триl календарни дни от датата
lla получаване на заявката от Изпълнителя

доj/три/календарни
дни от датата на

получаване на заявка-tа от
Изпълните-,rя

ло З / три/ IiaJIeн/lapl]lI ]t!l]I

о г ла,l,а,I а l]a Ilojlyllal]alle llll
зая вката от Изпълt lltтелlt

Срок за замяна на доставени некачествени,
неотговаряtци на действащите стандарти
хранителни лродуl(Tи! с Ilарушена цялост на
опаковката и непълно етикетирани в раплките на 24
(двадесет и четирlr) llaca от консl,атиране на
Llесъответствието

24 (двадесет и четири)
часа от конс,Iатираltе lla

несъответствието

24 (лвалесет и четири) ,taca

от консl,а,tираI le tla
несъответствие,го

Техническltте предлоItения на участн!lците
] Iредварите,rIно обявените условия.

по обособена позиция Nl5 отговzrря г tla

1.6. Обособена позицLlя Лq б (ОП Nч6): "!оставка на KoHcel]BLI }r лруI,I1 xllallll,IeJlllll

Фууд деливъри експрес
ЕООЩ, гр. Пловдив

Брадърс Копlерс ОО! гр,
Стара Загоllа

изисквания

на ВъзлоrItителя:

ехниrlески изисквания

роизводител и страна на произход Шери б l ОО.Щ,Неокоtlс
ООЩ, Катрин-Ко ЕОО,Щ-

България

Обероrr-Х ОО!. I{шrи 9ll
ЕОО,Щ, I(атрин Ко ЕООЩ.

Калиа OOJ], lJибеи-11Б
ООЩ - Българrrя

к на валидност на офертата: 5 пtесеца. от датата
е посочена за дата на получаване на офертата.

5 месеца, от датата която
е посочена за дата на

получаване на офертата

) [лесеца, от ла Iа tа liоя ](l е
посо(tеtlа за лаIа lla

получаване Htr o(lellr ir t а

рок 1.1a изпълнение на поръчката 8 /осем/
датата на подписване на договора или

на количеството. Начин на из

доставки],е ще се извършва-t по заявка
зложителя.

8 /осем/ месеца от датата
на подписване на

договора или до
изчерпване на

количеството. Начин на
изпълнение доставките

це се извършват по
заявка на Възложителя

8 /осел,l/ месеца от да],ата tl

подписваltе tla доl,ово]l1l
1,1ли до изtlерпL}а]lе lla

количеството. На.tиtt tla

изпълнение доставкитс
ще се извърtl]ва,I гlо,]аrlRliа

на Възлоllсttтеля



Участници:

из ис ква ния

Ila Възло)I(ителя:

Фууд деливъри експрес
ЕООЩ, гр, Пловдив

Брадърс Korr,repc OOfi гр.
Стара Загора

Срок за изпълнение на конкретна заявка I{a

Възлотtителя до 3 / три/ календарни дни от да-tата
tla получаване на заявката от Изпълнителя

доЗ/три/календарни
дни от датата на

получаване на заявката от
изпълнителя

доЗ lтриl KaJlelIдaplIll jlllll
от датата на полуtlаваllс lIa

заявката от Изпълrtителя

Cpolc за зал,tяна на лоставени некаLlествени,
неоl,говарлщи на действащите с,tандарти
х|)анителни продукти) с нарушена цялос,г lla
огlаковката и непълно етикетирани в рамките на 24
(двадесет и четири) часа от конс,Iатиране на
несъответствието

24 (двадесет и четири)
часа от констатиране на

несъответствието

24 (двадесет и четиllи) часа
от коllс-tатира}tе на
Ilесъо,гве,гс,I,в ието

TexHи.recKlrTe предложения на участIIиците по обособена лозиция Лчб отговаря i ll1l

предваритеJIно обявените условия.

1,7, Обособена позиция Nч7 (O1-1 No7): "!оставка на бакалски стоки, подправкrI lr.rц)y1,1t

х п
Участници:

изисквания

на ВъзлоlItителл:

Фууд деливъри експрес
ЕОО.Щ, гр. Пловдив

Брадърс Kobrepc OOl] гр.
Стара Загора

Гехtrи.lески изискваIIия отговаI)я

lроизводител и страна на пl]оизход

Бpa1,1l Пилеви ОО!,
Lllери 61 ООЩ, Олиьr

ООЩ, Самс 97 ООД, Еl'
Андро -IJ - Б-ь:lгария,
Боскъrr ЕООЩ, Турrtия

Братя Пилеви ООЩ,
Промар ООЩ, Обеlrоrr-Х
ООЩ,Инвест Ме,rrи БГ.

Слънчо 99 EOOI{, Ши.черов
OOl], Биосе,г OOl[ -

България, Звезда l ЕООД -
Турчия

Срок на валидност на офертата: 5 месеца, от дата,Iа
която е посочена за дата на получаване на офертата.

5 месеца, от датата която
е посочена за дата на

получаване на офертата

5 месеца. оI lla l,al,a liол,г() е

посочена за лата }la

получаване на odlellTaTa

Срок на изпълнение на поръчката - 8 /осем/ rчесеца

Jт датата на подписване на договора или до
изчерпване на колиLlеството. Начин на изпълнение

доставки,tе ще се извърulRат по заявка на

възлолсителя.

8 /осепл/ месеца от даr,ата
на подписване на

договора или до
изчерпване }la

колиLlеството. Начин на
изпъJIнение доставките

ще се извършва], по
заявка на Възложителя

8 /осеrut/ шrесеца от датата l]a
лодписване на договоl]а

или до изчерпване на
количеството. НачIrн на
изпълненt]е - доставl{tlте

ще се извърu]ват по заrlв}iа
на Възлоrкlrгелrt

Срок за изпълнение на конкретна заявка на
Възлоrrtителя - до З / три/ ка_лендарни дни от датата
lla получаваtIе на заrlвката от Изпълнителя

до3/три/календаllни
дI{и от датата на

получаване }la заявката от
изпълнителя

до З / три/ Kajtellлa]llIl.{ ]ltltj
от датата на lloJlyt]aBaI]e lla

зая вката от Изпъл гtителя



Участници:

изrtс кван и я

на ВъзлоlIсителя:

Фууд деливъри експрес
ЕООЩ, гр, Пловдив

Брадърс Коплеllс ОО.Щ гр,

Cтapa Загора

L']]oli за за[,lяна на доставени некаLIествени]
неотговаря Iци на деtjстващите стандарти
{l)анителни продукти, с Ilарушена цялост на
]паковката и непълно етикетrtрани в рамките на 24

lдвадесет и !Iетири) tlaca от констатиране на
несъответсl,вие-tо

24 (двадесет и четири)
LIaca от констатираllе на

несъо],ветствието

24 (лвалесет и четири) .laca

от коtlс,га,гираI le l lil
несъответствtlет()

1.8. Обособена ло]иция Nч8 10I l N.:8): цоставка на плодове и зеленчуц}I"

изисквания

на Възлоrкителя:

Участници: Фууд де,пивъри експрес ЕООЩ, гр, I1ловдlrв

гехtIически
отговаl]я

Iроt,tзводител и cTI]aHa на пl]оиз\од ЗП България, Фрутария OOfJ. Натуралнlr Фруl<l,

ОО[. Булкарто EOOI] България, Фрутария ОО!
- Гърчия

Cpolc на валилtlост на otPepTaTa: 5 шrесеца, от датата
която е посочена за дата на получаване на офертата,

5 шIесеца. от датата която е посочена за дата Hil
получаване на офертата

Срок на изпълневие на поръчката - 8 /осем/ месеца o,I

цатата на подписване на договора или до изчерпване
на l(олиLlеството, Начин на изпълнение - дос,Iавките
ще се лlзвършват по заявка на Възложltтеля.

8 /осем/ месеца от датата на подпriсваtIе Ita

договора или до изчерпване на колиLlеството.
Начин на изпълнеllие - доставките це се

извършват по заявка на В,ьзлоlrtlrте,,lя

Срок:за изпълнение на конкретна заявка на
Възлоrltителя до 3 / три/ календарни дни от датата
на пол)чаваlIе на,lалвкаlа or Изпьлниtеля

до З / триl календарни дни от датата на
получаване на заявката от Изгtъллlllтеltll

Срок за замяна на доставени некачествени,
неотговарящи на дел'iстващите стандарти хранителни
продукти, с нарушена цялост на опаковката и

непълно етикетирани в рамките на 24 (двадесет и

четири) часа о,|, констатиране на несъо,tветствие-tо

2r1 (двадесет ll че,r,ири) часа o-1 Koltcгa,I},lllalIe ll1l

I lесъответствI.1ето

Технtrчесrсите предложения на участниците по обособена позиция No7 отговаrрят tta

предварите,]тно обявените условия.

Техническите предложения на уrIастниците по обособена позиция Nl8 tlтгова1-1ят tta

предварително обявените условия.

lI. Списък на участниците и офертите, предложени за отстраняване от ]]polleдyl]a,rir. I1

мотиви за отстраняването им:
. обособена позиция Nl l (оП Ns1): "!оставка на мляко и млечни продуttти"

Няма такива участници.
о обособена позиция Nq 2 (оП Nч2): "!оставка на пилешко месо, пилешки продукти ll яitца"

Llяпла такива участници.
. обособена позиция N, з (оП NлЗ): "!оставка на хляб"
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Няма такива участIIлtци.
Обособена позиция JФ 4 (ОП JФ4):
I-1яма такива участници.
Обособена позиция Ns 5 (ОП Ns5):
Няма такива участници.
Обособена позиция Nч б (ОП Jф6):
Няма таrtива участници.
'Обособена позиция Nч7 (ОП No7): ",Щоставка на бака,,rски стоки, подправки и другIi
хранителни продукти "

Няма такива участници.
Обособена позиция Ns8 (ОП No8): "!оставка на плодове и зеленчуци"
Няма такива участници.

III. Списък на участниците и офертите допуснати ло отваряне на плика с.,[lредлагаtttt
ценови параметри":

З.l . обособена позиция Ng l
- Фууд деливъри експрес EOOfl, гр. Пловдив
- Брадърс Комерс ОО.Щ гр. Стара Загора
3,2. Обособена позиция Nq 2
- Фуул леrrивъри експрес ЕОО.Щ, гр. Пловдив
- Брадърс Комерс ОО! гр. Стара Загора
3,3. обособена lrозиция Ng 3

- Хлебозавод Габрово OOfl гр. Габрово
- Фууд деливъри експрес ЕОО!, гр. Пловдив
3.4. Обособена позиция Nq 4

- Фууд деливъри експрес ЕОО!, гр. Пловдив
, - Брадърс Комерс ОО! гр. Стара Загора

3.5. обособена позиция Nq 5
- Фуул деливъри експрес ЕОО!, гр. Пловдив
- Брадърс Комерс ОО.Щ гр. Стара Загора
З.6. обособена позиция N! 6
- Фуул деливъри експрес ЕОО!, гр. Пловдив
- Брадърс Коплерс ОО,Щ гр. Стара Загора
З.7, обособена позиция Nq 7
- Фуул леливъри експрес ЕОО!, гр. Пловдив
- Брадърс Комерс ОО,Щ гр, Стара Загора
3,8, обособена позиция Nч В

- Фуул де..rивъри експрес ЕООД, гр. Пловдив

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимира flимова Караиванова Кирилова

"!оставка на риба и рибни продукти"

",Щоставка на месо, п,{есни продукти и Iсолбаслr"

"flocTaBKa на консерви и други хранителнl.i продуIt,1,1t

tIЛЕFlОВЕ: 1. Кристиан Атанасов Баджаков

2. иlrж. Красrtмира Иванова !имитрова


