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Относно: Определяне на изпълнители по обществена поръчка с предI\,Iет: ,,flос,гаlrrtл tltt

храIIитслни Ilродуктrl" - р"ф. J\! КС 01-2017-01, по осем обособени позиции, oTKL]ltTar (It)c]

tсвали{rикациоttна система с предмет: ,,flocTaBKa rra хранителнl! продукти за II),яIдIIтс Iit
,,Брикел" ЕА!" с реф. l\! КС 07/2017г

Правно основание: чл.22, ал.1 т.6 от ЗОП

IIоръчката е открита с Решение N 979 от 10.10.2017г. на Изпълнителния директор. PettleIltte,ttl с

пубrrикувано в профила па купувача на 10.10.2017 г. ,

Вlлд на процедурата - процедура на договаряне с предварителна покаIlа за учас1,1.iе, обявеllit ,tllc;

ttвалификационlIа система.
Връзка къпл електронната преписка в профила на купувача: httplbц_ký!_bg.caцlhg/it_Lц.!1-Lrs]llrrr , r

lil<с,l-еаd-s цql:-l";
0l -20l 7g
Квалификационната cLIcTeMa е отItрита с Репrение Nq 421 от 02.05,2017г. на Изп,ьлнtлr,еlttlttlt

диl]еI(-гор,
Обявлението за създаване на квалификационната система е публикувано в Регистъра rlar.'\Ol I lrlr

05.05.2017г, и в ОВ на ЕС с номер: 2017/S 087-170474.
Уrrиttален номер в Регистъра на АОП: 00758-20l7-0001

Ila основание чл.108, т. 1, във връзка с чл. l06, ал. б от ЗОП, протокол1.Iте I-,l утвърдеllllя
доклад ol, работата на комисията по провеждане на процедурата за възлагапе rla обществеItагit
поръчка

РЕШИХ:

I. Приемам резултптите от работата Ira копlrIсIlята:

1.Предлоrкеltие за отстраняване на участници, Мотиви за отстраняване,

1 . 1 Обособена позиция Ns 1 ",Щоставка на мляко и млечни продуцти" - няма отстрtlнени участI lll Ill l

1.2.Обособена позиция NIt 2 "!оставка на гlилешко месо, пилешки продукти tt яitt{а" IIrt\Iil

отстранени участници

1.3. обособена позиция ЛЪ 3 ".Щоставка на хляб" няN,Iа оl,странени участниtIи

].4. Обособена позиIIия Nо 4 ",Щоставrса на риба и рибни продукти" няма отстранени уIIаст}IIIцlI

1.5. Обособена позиция Nl 5 ",Щоставка на месо, месIIи продукти lt колбаси" няма oTcTpallellll

учас],ниIlи

1.6. Обособепа позиция N! 6 ,,,Щоставка IIа консерви и другIi хранителllи продуttтIл'' - ltяпtlt

отстранени учас,гнItци,



При провеiк:аI{е на преговОрите с yqacTнIiKa ,.Фуул ,Щеливъри EKctlpec" EC)O/l. lp,
Пловдив, същIIяТ _IекларIiра. че е допуснаЛ техн!Iческа грешка в подаденото от lleI,o цеlt()lJо

предложение по обособена позиция }]! 6, което се явява лIконоп4иrIески IIеизголно ,]а lIег() tl

не му позволява Ja продъл)itI по -на'гатъшI]ото си участие в процедура,га и поl]адIi ,l i]зll

пр}tчина се о,],казва. като губи статута си на участник в процедурата по обособена позlltttlя
Na 6.

Изричният отказ на участн!Iка ,,Фуул Щеливърtл Експрес'' ЕОО.Щ от по-ната.|ъшIIо уrIас'гIlе ll()

обособена позrlцIля М б се отрази в протокола от проведените преговори, като същия,l'се подпIlса

от уtlълномощенI{я представител на уrIастника и комисията.

1,7. обособена позиция Nl 7 "!оставка на бакалски стоки, IIодправки и други xl]a t{llTejl l l tl

продукти" - няма отстранени участници.
При провеlкдане на преговОрите с участника ,,Фуул ,Щеливъри Експрес" EOOfl. t,p,

пловдив, същият декларира, че е допуснал техническа грешка в подаденото от него lletIol}()

предложение по обособена позиция Ng 7, което се явява икономически неI,Iзгодrlо ,]а него ll

lle му позвоЛява да продъЛ]ки по-нататъшното си участие в процедурата I,1 поl]zrдIi t il,tl]

llричина се отказва, като губи статута си на участник в процедурата по обособена trtlзIrl{Illi

N'Q 7.
ИзричнияТ отt(аз на участНика ,,ФуУД ,ЩеливърИ Експрес" ЕОО! от по-нататъшно учас 1,1te ll()

обособена позиция Nч 7 се отрази в протокола от проведените преговори, като същ1,1яl,се lloJlllllcll
от упълномощения представител на участника и коNIисIлята.

1.8.обособена лозиция Nl 8 ",Щоставка на плодове и зеленчуци" - няN{а oTcTl]aHeHl] ytlac,l lj ltltIl,

II.УтвърждаваNI следtlото класпране:

2.1 По ОбособеItа позиция Nl 1 "!оставка на мляко и млечни продуttти"
11ърво пtясто: ,,Брадърс Коплерс" ОО,Щ, гр, Стара Загора

Второ място: ,,Фуул .Щеливъри Експрес" ЕОО!, гр. Пловдив

2.2.По обособена позиция Nr 2 "!оставка на пилешко месо, пилешки продукти I,t яliца"
Първо място: ,.Брадърс I{oMepc" ОО,Щ, гр. Стара Загора

Второ място: ,,Фуул !еливъри Еtсспрес" ЕОО!, гр. Пловдив

2.3. По Обособена позиция Nч З ",Щоставка на хляб"
Първо място: ,.Хлебозавод Габрово" ОО!, гр. Габрово
Второ място: .,Фуул ,Щеливъри Експрес" ЕОО!, гр. Пловдив

2.4. По Обособена позиция Лч 4 ",Щоставка на риба и рибни пролукти"
Първо място: ,,Бllадърс ltoMe;lc" ООЩ, гр. Стара Загора

Второ пlясто: ,.Фуул ,Щеливъри Експ1,1ес" ЕООД, гр. fIловдив

2,5. По Обособена позиция No 5 "flocTaBKa на месо, месни продукти и колбаси"
iIърво tлясто: ,,Брадърс KoMepc" OOIJ, гр. Стара Загора

Втоllо място: ..Фуул ,Щеливъри Експрес" ЕОО,Щ, гр. Пловдив

2.6. По обособена позиция Nl б ,,.Щоставка на консерви и други хранителни продуктll"
ГIърво плясто: ,,Брадърс Комерс" ООЩ, гр. Стара Загора

2.7, обособена позиция Nл 7 ",Щоставка на бакалски стоки, подправки и други xPatll,j]eJtllll

продуItти"
Първо млсто: ,,Бралърс Комерс" ООЩ, гр. Стара Загора

2,8.Обособена позиция No 8 ",Щоставка на плодове и зеленчуци"
Първо място: ,,Фуул !еллlвъри Експрес" ЕОО!, гр. Пловдив



III. Опреле"пям зrl IIзпъ"rIнIIте.lIl IIа договорll зit обществена поръчка с предмет:

З.l. По Обособена позrIцtIя.}i'ч 1 "fiocTaBKa на мляко и млечнl| продуктrr"
с ,,Брадърс Копlерс" ОО!', гр. Стара Загора прII следните условия:
Обца стойност за 1Iзпълнение на поръчката: 8 З96,34 лв.. без.Щ.ЩС

Срок на изпълнеlIие - 8 /oceIlr/ месеца от датата на подписвапе на договора или до изчеl]llвi:ttlе llll
I(оличеството,
Начин на изпълнение - доставките на хранителни продукти ще се из]r,ьрIшват по ,]arlBliil lllL

възлолtителя.
Срок за изпълнение на конкретната заявка на Възлотсителя - до З lтриl календарни лнI] о,t дil-гаl il lliL
лол),lаване на заявката от Изпълниrеля.

З.2. По Обособена позпция Л! 2 ",Щоставкд на пилешко месо, пилешкп продуt(l,II lt пiiItit"
с ,,Брадr,рс Комерс" ОО! прп следните условIlя:
Общаr с,гойност за изпълllение на поръчката: l7 784,86 лв,. без fl,ЩС
Срок на Iiзпълнение 8 /осем/ N{есеца от датата на подписване на договора или до изllеl]пt}аllс lltl
коллIчеството.
LIачин Ila изпълнение доставките на храIlителIlи продукти Iце се извърrпват по заявtii] llil
Rъзлотсителя.
Cpolt за изпъJIнение на конкретната зiu{вка на ВъзлолtрIтеля до 3 /три/ календарни лнtl о,t lla,l,lil l,a Ilil

I]олуrIаване на заявt(ата от Изttыttull,еля.

3.3. По 0бособена позицIlя Nч 3 "flocTaBKa на хляб"
с ,,Хлебозавод Габрово" OOfi, при следните условия:
ОбшIа стойност за изпълIIение на поръчката: 8 833,40 лв., без !!С
CpoTt на изпълнение 8 /осем/ l\{есеца от датата на подписване на договора или до изtIергIваllе llil
коли!lеството.

Ilачин на изпълI{ение - доставките на хранителни продукти ще се извършват по зilявIii:l tlil
възлохtителя.
CpoIt за изпълнение на конкретната заявка на Възлоrrtителя до З /триi календарнL1 дIllt от /ll,ll,tll а llil
получаване на заявката от Изпълнителя,

З.4. По Обособена позIIцIIя J\t 4 "ffocTaBKa на риба lI ршбни продуктп"
с ,,Брадърс Комерс" ОО.Щ, прп сJtедните условIlя:
ОбIца стойrtост за изпълItение на llоръчката: l 180,00 лв.. без fllC
Сроrt на изпълнение 8 /осем/ I\{есеца от датата на подписваFIе на договора или до IIзtiel]llllilIlc l]it

колиtIеството.
Начин на изпълнеllие доставки,tе на хранителни продукти ще се извършват по заяl]l(lt llil
I]r,злолtите.пя.
Срок за изпълненлlе на конкретната заявка на Въз.поrrtителя - до З /три/ I(алендарIIIi дЕIIl от дill,аl-il llil
полуаIаване на заявката от Изпълнителя.

3.5. По Обособена позицIlя j\} 5 ".Щоставка на месо, MecHIl продуктrr rr колбаслt"
с ,,Брлдърс Комерс" ОО.Щ, при следнIлте условия:
Обца стойност за изпълнение на поръчката: 146 З96,98 лв., без !!С
Срок па изпълнеI{ие 8 /осем/ месеца от датата на подписване на договора ил}t до изtlерпваllе llii
l(оJIичеството,
на.tин на изпълнение - доставките на хранителни продуItти ще се извършват по зilявliа llil
възлолсителя.
Срок за изпълнение на KoHKpeTLIaTa заявка на Възлолtителя - до 3 /три/ калеIIдilрни дIlп от дilтаl а Ilil
полуrIаваIlе на заявката от Изпълни,геля.

З.6. По Обособена позIлцIlя Л} 6 ,,!.оставка на консерви и друflr хранItтелнп продуItтlI"
с ,,Браrдърс Комерс" ОО.Щ, прu сJrедните условиrl:
Обrrlа стойltост за изllъJIнение на поръчката: l 863,12 лв., без !!С



Срок на изпъ,tненllе 8 /осепt/ \,Iесеца от датата на подписване на договора IIли до пзtlel)lIL]LlIIe llil

ще се извършват по заявка ltil

/триl календарни дIIи от дата,l-а llil

I(оличеството,
Ilачин на изпъrIнение доставките IIа хранителни продукти
възлолtителя.
f'port за изпълнение tla конкретната заJIвка на ВъзлоlItителя - до J
получавапе на заявката от Изпълнителя.

3,7. По Обособена позlttlпя ЛЪ 7 "Доставкп на бакалски стокп, подправl(Il II другrI xplll|ll l,c.qlllt

продуктп"
с ,,Брадърс Копtерс" OOfl, при следните условия:
Обща стойност за изпълнение на поръчката: 14 000,00 лв., без !!С
Срок Tta изп6лнение - 8 /осем/ месеца от датата на подписване на договора liли l{o }l,]riel]ll l]al l с llll
l(олрI чеството.
LIа.Iин tla изпълнепие доставките lla хранителни лродукти ще се извърrпват по ,]i]rlвl(|t llil
Въз,тоlкителя.
С'рок за изпълнение на KoIIKpeTHaTa заявка на Възложителя - до 3 /три/ календарпIi днлl ()т дi1,1,а ]il Itll
получаване на заявката о,г Изпълнителя.

З.8. По Обособепа позIлция J\! 8: ,,flocTaBKa на плодове и зеленчуци"
с ,,Фуул ,Щелlлвъри Експрес" ЕОО.Ц, при следн!lте условия:
Обща стойност за изпълнение на поръчката: 15 З57,90 лв., без,Щ!С.
Срок на tIзпълнение - В /осем/ месеца от датата на подписване на договора IIJIи до !Iз.lеl)пваIIе lliL

колиtIеството.

IIа.Iин Ila изпълнение - доставките на хранителни продукти ще се извъl]шват по зalяв]iа llil
В,ьз.;rотtителя.
Срок за изпълнение LIa коfiкретната заявка на Възлоrrtителя до 3 /три/ кfu,IендарнI,l дI,1и o,1, ]lt'l1,11,1il ltil

получаване на заявката от Изпъллtителя.

Мотlrви: Предложенията на класираните участници отговарят на llредварIlтелно обявеItll гс tl l

Възлоrrtителя условия. Представени са всички изискуеN,Iи док),]uенти от възло}кителя. ТехItIIчесttttl,,

оферти на участниците съответства на техниrIеските изисквания в док).N,IентацLIята, KlIacI t1lltt le ttr ,,

IiзвършеIIо съгласно т.1.5 от док)ментацията за участие. Iiритерий за оцеItкil на o(leptlltc' с

liконоl\,Iиrlески паti-изгодна odtepTa, изразена чрез най-ниска цена под форплата на обща cTot:ittoc г tt.t

поръчкаtа,

IL По отношение на участнt{ците I] llроцедурата не са устаноr]ени конс]lлtlк,г llll
интеI]еси.

IIL Съгласно чл.197, ал. l, т.7 (предлоlкение първо) от ЗОП настоящото 1]сшсllllс
подлежи на обlrtалване в 10-дневен срок от лолучаването му пред Комисията за зl]щIIтll llil
конкуреFIцията София.

lV. Настоящото решение да бъде връчено на участниците в процедурата по l]ела
IIачините указани в чл.43 от ЗОП.

lIни;trrн

//.и
*Jj

изпълните.пен


