
8900 Нова Загора, ул. “24 май” № 1 
тел. /0457/, 621 21, 621 22, 621 23, факс 643 03

Р Е Ш Е Н И Е

№ а., т.-.2015 г.

С Решение № 6/30.04.2015 г. е открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка ''Периодична доставка на хранителни продукти за 
нуждите на детските и социалните заведения на територията на Община 
Нова Загора" по обособени позиции: „Месо и месни изделия", „Мляко и 
млечни изделия", „Др. хранителни продукти", „Плодове и зеленчуци", „Хляб 
и хлебни изделия", "Плодови и зеленчукови консерви и други продукти".

С Решение № 11/17.07.2015 г. е обявено класирането на участниците 
и участниците, определени за изпълнители по обособените позиции. 
Съгласно това решение за изпълнител на обществена поръчка "Периодична 
доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социалните 
заведения на територията на Община Нова Загора" по обособена позиция 
„Мляко и млечни изделия" на първо място е класиран съответно обявен за 
изпълнител участника „Ес енд ди Корпорейшън" ЕООД, гр. Пловдив. След 
изтичане на срока за обжалване на решението с писмо изх. № ПО-01-26-00- 
530/03.08.2015г. участника е уведомен че в определения срок следва да 
сключи договор за позицията, за която е обявен за изпълнител. С писмо вх. 
№ 26-00-555/19.08.2015г. управителят на „Ес енд ди Корпорейшън" ЕООД, 
гр. Пловдив уведомява, че участника „Ес енд ди Корпорейшън" ЕООД, гр. 
Пловдив се отказва от правото си да сключи договор за обособената позиция 
„Мляко и млечни изделия".

Съгласно разпоредбата на чл. 74, ал. 2, т. 1 в случай, когато 
участникът класиран на първо място откаже да сключи договор, 
възложителят може с решение да определи за изпълнител и да сключи 
договор с втория класиран участник.

С оглед на изложеното и на основание чл. 74, ал. 2, т. 1 от Закона за 
обществените поръчки

ОПРЕДЕЛЯМ за изпълнител на обществена поръчка "Периодична 
доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социалните 
заведения на територията на Община Нова Загора" по обособена позиция 
„Мляко и млечни изделия" класирания на второ място участник „Надежда 
2000" ЕООД, гр. Пловдив.

ОПРЕДЕЛЯМ гаранцията за участие на участника „Ес енд ди 
Корпорейшън" ЕООД, гр. Пловдив по обособена позиция „Мляко и млечни 
изделия" да се усвой на основание чл. 61, ал. 2, т. 2 от Закона за 
обществените поръчки.

Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на 
конкуренцията в десетдневен срок от съобщаването му.

Настоящето Решение да бъде изпратено на заинтересованите 
участници в процедурата в тридневен срок от датата на издаването 
му.

КМВТ НА
ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА:


