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Относно: ГIрекратяване на Обособена позиция No8: "!оставка на пJtо/lове I.t зe]tett,lvtllt '

на обществена поръчка с прелмет: ,,.Ц,оставка на хранителни продукти" - pe(l. J\l IiC 0l -]() ] 7

01, открита чрез ltвалиdликационна система с предмет; ,.,Ц,оставка на хранителнll llpojl)/I(,lll ,jil

нуждите на,,Брикел" ЕА,Щ" с ре(l. Лq КС 0l/2017г.

Правно ocrIoBaHrte: чл.22, ал,1 т.8 от ЗОlI
ilоръчката е открита с Решение Nq 979 от 10.]0.2017г. на Изпълнителлlия директоl] lltl
.,Брикел" ЕА,Щ. Решеr.rието е публикувано в про(lи.па на купувача на 1 0. l0.20l 7 г.
Вид rtа процедурата - процедура на договаряне с предварите.!на покана за участие, облвеltlt
чрез квалификационна система. Връзка към електронната преписка в про(lLr'ltа на KyItyltltt]a:

http://brikel-bg.com/bglabout-us/buyeг-profile/qualification-systerns/ 1 5 8-dostavltata-lra-hlat-tite ltl i-
pгodukti-za-nuzhdite-na-brikel-ead-s-r,et--ks-0 1 -20 1 7 g.

Квалификационната cltcTeN{a е открита с Решение Ns 42l от 02.05.2017г, на Изпълнllге,ltнtlя
директор. Обявлението за създаване на квалификационната система е пуб,пtrItt,ваlttl lr

Регистъра на АОII на 05.05,2017г. и в ОВ на ЕС с номер: 2017lS 087-170474. Ylttl)ilutc,tt
номер в Регистъра на АОП: 00758-2017-0001

В процедура по възлагане на общесr,вена поръчка за Обособена позиция NIt8: "f]oc,t,ttlrtir

на плодове Il зелеltчуци" на обществена поръчка с пред!lет: ..,Щоставка 1,1a xI]ilIIIlleJIIl]l
продуктIr" - реф ]\l КС 01-2017-01 е постъпllла оферта за участIlе от 1 учаtс,t,нIrк - ..ф) ) ,

flеливъри Експрес" ЕООЩ, с вх. Nq2/17.10.2017 г. С,пед провеждане на процелура ttt cl,пlllJll (,

избран за I1зпълнител с Решение Л!1162 от 0.1,12.2017г, на Изпълнlrтелн lJят лиреl( г()l] llil
,.Брrrке-п" ЕА!

С пислtо Na 18l7/05,12.20l7 г, избраrIliя l1зпълнllтел е поJIучил копltе от опIlс.iIIоlо l]o-
I,ope реIUенLIе и е поканен за скJlючване на договор за обществена порыка с пpe.r(\lc l

,,flocTaBKa на плодове и зелен.Iуци'' по Обособепа позиllия Ng 8 на обществена Ilopl,tI]iil с

предNlет: ..flocTaBKa на храIIителнli прод1 KTl,t" - реФ. М КС 0 l -20 l 7-0 l
В посочеttият в писNlото срок. а rIMeHHo до 14,12.2017 г., у.lастникът избраII ,за

изпълните-1 - ,,Фууд,Щеливъри Експрес" EOOli не се е яви,rl за сключване на договоl] Ll }te (,

представиjI изискуемите от ЗОП Jокуптенти.
Избраният изпълнител е поканен повторно за ск,rIючване на догово1] с пllслtо Nl

l l0/2З.01,2018 г. и не се е явltл и не е представил изискчеNlите документlл в опl)еделенlлл cl]tl]{

до З 1.01.2017 г.
Предвид гореизложеното:

Реших:
Прекратявам, на основание чJr.110, ал.2, т.4, бlква.,а" от ЗОI1. обявената проце/l\1l)li

обществена поръчка с пред]\tет: .,.Щоставка на хранитеJtни продуtсти" - pe(l, J\Ъ КС 01-2017-0].
в частта й по Обособена лозиция Nl 8: ",Щоставка на плодове и зеленчуцll",

Настоящото решение на обrrtалване в l0-дневен срок,
публикуването п,tу пред Ко

ЯНИЛИН ПАВЛОВ
Из ttъл н uп еле н d uре кmор

х,|2.€. t./.!.. , 20l8 г

*

на конкуренцията - София.
сtIитано от да,I,а,l,il lltl




