
ш Брл4кЕгl ЕАд

протокол

лъ,l /2017

по процедура с реф.J\Ъ КС 01-2017- 01

I-Ia закрито заседание в заседателната заltа на,.Брикел" ЕА.Щ комtиспя, назнасlеltа
със Заповед Nо 1000/1 8. l0.2017 г., в състав:

ПРЕ.ЩСЕ.ЩАТЕЛ:
Красимира.Щимова Караиванова-Кирилова -Управител rra стол

ЧЛЕНоВЕ:
l) Кристиан Атанасов Бадлtаков - IОрисIсонсулт
2) инlIс. Красиlчtира Иванова !имитрова - Специалист ОП

разгледа договорените цени за изпълнение на поръчката на участниците в поръчкil с предNlе,l:

,,!остпвка на хранптелн[I продукти" - реф.Л! КС 01-20t7-01, по осеп,l обособеttи позIlцtlll.
възложена чрез ква,rифлtкационна система с предпrlет ,,flocTaBKa на xpalltlTeJrrill rlролyli,гll ,J:l

Hy?IцllTe rrл ,,Брикел" ЕА.Щ" с реф. Л! КС 01/2017г.,

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

I. llри разглеждане на офертите комисията установи) че договорени,l,е цеlIll зх
Itзпълнение на поръrlката на участниците са:

1 .1 . Обособепа позиция Nч 1 "!оставка на N,fляко и млечни продукти"

1.2,Обособена позиция No 2 "!оставка на пилешко месо. лилешки продукти и яйца"

м LIаименованrrе 1Iредложена обца
стойност в лева, без

ддс

flоговорегlа обrцrr
стойност, в лева

без ДДС
1 ,,Брадърс Коплерс" ООЩ,

гр. Стара Загора
8 з96,з4 8 j96,з4

2 ,,Фуул ,Щеливъри Експрес" ЕОО!,
гр. 1lловдив

l2 469,50 12 469,50

N! наимеrrование Предложена обща
стойност в лева, без

ддс

flоговорепа обlI1а
стойност, в лева

без ДДС
1 ,.Брадърс Коплерс" ОО!,

гр. Стара Загора
l 8 0l 9.86 17 784,86

2 ,,Фуул ,Щеливъри Експрес" ЕОО.Щ,

гр. Пловдив
18 570,80 18 570.80



л! наttшIенование Предлояtена обща
стойност в лева, без

ддс

!оговореIIа обtllа
стойност, в лева

без ДДС
l ,,Фуул Щеливъри Експрес" ЕОО!,

гр. llловдив
9 899,50 9 899.50

1 ,,Хлебозавод Габрово" ОО!,
гр, Габрово

9 l з7,00 8 8зз.40

1.З.Обособена позиция No З ".Щоставка на хляб"

1 .4, Обособена позиция Nq 4 ",Щоставка на риба и рибни продукти"

1.5. Обособена позиция No 5 ".Щоставка rla месо, ]чtесни продуктIr и колбас1.1"

l .6, Обособена позиция М б ,,!оставка на консерви и други хранителни продукти"

При провеllсдаltе па преговорите с участнtIка ,,Фуул !еллtвъри Експрес" ПОО.]]. t,p.

Пловдив, съшlият декларира, че е допуснал техниrIеска грешка в подадеIlото от него ценоl]()
предложение по Обособеtlа позиция Ni 6, което се явява иконоI\,1ически неизгодно зtt }Iel о I1

не му llозволява да продължи по-нататъшното си участие в процедурата l] порадlл тirзII
причина се отказваj IcaTo губlt статута си на ytlacTнllк в процедурата по Обособена позlllllirl
Na 6.

Изричният отказ на участника ,,Фууд Деливъри Експрес" EOOfl от по-нататъшlIо

)rчастие по Обособена позиция NЪ б се отрази в протокола о,t проведени,ге преговорtl, l(a,lo

същият се подписа от упълномощения представител на участника и комисията.

1.7. Обособена позиция No 7 ".Щоставка на баrсалски стоки, подправки и други хранrrгелнII
продуктт.т"

Nl наипlенование Предложена обща
стойност в лева, без

ддс

,Щоговореяа обrцtr
стойност, в лева

без ДДС
1 ,,Брадърс Комерс" ОО.Щ,

гр. Стара Загора
l380,00 1180,00

2 ,.Фуул ,Щеливърлr Експрес" ЕОО!,
гlr. llловдив

1 200,00 l 200,00

Ng наипленование Предлоlкепа обща
стойност в лева, без

ддс

!оговорепа сrбtrца

стойност. в ,гtеlза

без ДД('
l ,,Брадърс Комерс" ОО!,

пэ, Стара Загора
161 490,99 146 з96.98

2 ,,Фуул,Щелив,ьри Експрес" ЕООЩ,
гр, Пловдив

151201,60 151 201,60

.}]il наимrенование ГIредлоrкена обща
стойност в лева, без

ддс

!оговорена обца
стойност, в лева

без ДДС
1 ,,Брадърс Комерс" OOfl,

гр. Стара Загора
2 020,74 l86э,12

2 ,,Фуул ,Ще.,rивъри Експрес" ЕОО!,
гр. Пловдив

1 435,20
отказва се о],

участI.1е



л! наименованlте Предлолtена обща
стойност в лева, без

ддс

flоговорена обtllа
стойност, в J]eBa

без ДДС
l ,.Брадърс Коплерс" ООЩ,

гр, Стара Загора
17 084,38 14 000,00

) ,,Фуул ,Щеливъри Експрес" ЕООЩ,
гр, Пловдив

14 з64,78
отказва се от

yrIacTtI е

При провеlttдане на преговорите с участника ,,Фууд ,Щеливъри Експрес" ЕОО!, гр,

Пловдив, същият декларира, че е допуснал техническа грешка в подаденото от него цеIIов()
предложение по Обособена позиция Nл 7, което се явява икономически неизгодно за }lего l] Ile
му позволява да продъл)I(и по-нататъшното си участие в процедурата и поради тази приIIllIlа сс
отказва, като губи статута си на участник в процедурата по Обособена rIозиция Л! 7.

Изричният отказ на участника ,,Фуул .Щеливъри Експрес" ЕОО! от по-нататъtпllо

участие по Обособена позиция Nq 7 се отрази в протокола от проведените преговорlt. каl,()

същият се подписа от упълномощения представител на участника и комисията.

1.8. Обособена позиция ЛЪ 8 "!оставка на плодове и зеленчуци"

Il. Извършването на проверка за наличие на необичайно благоприятна оферта по pe]lir lla
.lл, J2 от ЗОП е неприложимо, поради нал[Iчието на две допуснати офертrt.

iII. Класиране на участниците:

З.l По Обособена позиция No 1 ",Щоставка на мляко и млечни продуктлt"
Първо пlясто: ,,Брадърс Комерс" ОО!, гр. Стара Загора
Второ шlясто: ,.Фуул flеливърлt Експрес" ЕОО!, гр. Пловдив

3,2, По Обособена позиция N 2 "!оставка на пилешко месо, пилешки лродуктtt и яriца"
Първо плясто: ,,Брадърс Коплерс" ОО!, гр. Стара Загора
Второ място: ,,Фуул !елтrвъри Експрес" ЕОО!, гр. Пловдив

3.3. По ОбособеIIа позицлtя Nч З "!оставка Ila хляб"
Първо място: ,.Хлебозавод Габрово" ОО!, гр. Габрово
Второ място: ,,Фуул flеливърлt Експрес" ЕОО!, гр. Пловдив

3,4, По Обособена позиция No 4 "!оставка tla риба и рибни продукти"
11ърво място: ,,Брадърс Комерс" ОО.Щ, гр. Стара Загора
Второ място: .,Фуул !еливърlл Експрес" ЕОО!, гр. Пловдив

3,5, По Обособена позиция Nч 5 ",Щоставка на месо, lчtесни продукти и колбаси"
Първо място: ,,Брадърс Комерс" ОО!, гр. Стара Загора
Второ място: ,,Фуул ,Щеливъри Експрес" ЕОО!, гр. fIловдив

3.6. По Обособена позиция Nq б ,,!оставка на консерви и други хранIrтелни п}]одуктIl"
Първо място: ,,Брадърс Комерс" ОО!, гр. Стара Загора

з

Л,] I-Iаименование Предлотсена обща
стойrrост в лева, без

дщс

.Щоговлlрена рбrrtа
cToi.itlocT. B:lctзil

без ДДС
l ,,Фуул Щеливъри Експрес" ЕОО[,

гlr, Плсlвдив 15 з57,90 15 357.90



З.7. По Обособена позиция Nч 7 ",Щоставка на бакаltски стоки, подправки и други хран}Iтелllll
продукти"
Първо място: ,.Брадърс Комерс" ОО!, гр. Стара Загора

З.8.Обособена позиция Nq 8 ".Щоставка на плодове и зеленчуци"
Първо място: ,,Фуул,Щеливъри ЕItспрес" ЕОО!, гр. Пловдив

!ата на приклIочване работата на ком 
""n"ru,al.,,| 

4: ,A1l +

Коп,rисия за провеждане на процедурата:

Председател:

1, Кр. Караиваrrова ...

Членове:

2. Itp. Бадтtаков

З. Кр. !иплитрова


