
8900 И ова Загора, ул. “ 24 м ай ”  №  1
тел. /0457/, 621 21, 621 22, 621 23, факс 643 03

Р Е Ш Е Н И Е

№ 2015 г.

Във връзка с Решение № 6/30.04.2015 г. за откриване на процедура за 
възлагане на общесгвена 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" са проведени заседания на комисия, назначена със Заповед 
№ РД-12-592/12.06.2015 г. на Кмета на Община Нова Загора. За работата си 
комисията е изготвила и представила протоколи, в конто е отразено 
следи ото:

В установения срок са постьпили девет оферти, подадени както 
следва:
1. „Орхидея-Гея 2" ЕООД, гр. Пловдив, вх. № 26-00-382/10.06.2015г.
2. „Надежда 2000" ЕООД, гр. Пловдив, вх. № 26-00-381/10.06.2015г.
3. „Стелит 1" ЕООД, гр. Севлиево, вх. № 26-00-405/11.06.2015г.
4. ДЗЗД „Обединение КФН-ИДА", гр. Стара Загора, вх. № 26-00-
406/11.06.2015г.
5. „Мира Фууд" ЕООД, гр. Пловдив, вх. № 26-00-407/11.06.2015г.
6. „Ес енд ди Корпорейшън" ЕООД, гр. Пловдив, вх. № 26-00-
408/11.06.2015г.
7. „Валентино НЗ" ЕООД, гр. Нова Загора, вх. № 26-00-409/11.Об.2015г.
8. „Хлебопроизводство" ООД, гр. Стара Загора, вх. № 26-00-410/11.Об.2015г.
9. „Сивон" ЕООД, гр. Нова Загора, вх. № 26-00-411/11.06.2015г.

След преглед на документите, включително и допълнително 
представените, комисията е установила, че по отношение на участниците са 
налице всички изискуеми документи. Комисията отворила ценовите 
предложения на допуснатите участници.

При обявяване на ценовото предложение на участника „Ес енд ди
Корпорейшън" ЕООД, гр. Пловдив по обособена позиция № 3 "Др.
хранителни продукти" комисията констатирала, че участникът не е посочил 
цена за два от артикулите от позицията: № 17 „Елда - кг." и № 56 „Соя - 
кг.".

Обявеният критерий за оценка по позиция № 3 "Др. хранителни 
продукти" е най-ниска цена, като единичните цени за предвидените в 
обособената позиция артикули с оглед обявеното количество формират 
предложената цена за обособената позиция. Непосочване от участника „Ес 
енд ди Корпорейшън" ЕООД, гр. Пловдив на цена за определени артикули от 
позицията "Др. хранителни продукти" води до несьответствие на офертата с 
предварително обявените условия на възложителя.

С оглед на това и на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП комисията 
предлага:

Участникът „Ес енд ди Корпорейшън" ЕООД, гр. Пловдив да бъде 
отстранен от участие в процедурата по отношение на позиция № 3 "Др. 
хранителни продукти".



Комисията оценила ценовите предложения съгласно заложения 
критерий за оценка „най-ниска цена" и е класирала участниците.

След като се запознах със съдържанието на протокола, приемам 
предложението и споделям мотивите на комисията за отстраняване на 
участника „Ес енд ди Корпорейшън" ЕООД, гр. Пловдив и за класирането на 
участниците.

С оглед на това и на основание чл. 73, ал. 1 от Закона за 
обществените поръчки

О Б Я В Я В А М :

1. КЛАСИРАНЕТО на участниците в процедура за възлагане на обществена 
поръчка "Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на 
детските и социалните заведения на територията на Община Нова Загора", 
както следва:

За позиция № 1 „Месо и месни продукти":

I. „Надежда 2000" ЕООД, гр. Пловдив
II. „Ес енд ди Корпорейшън" ЕООД, гр. Пловдив
III. „Валентино НЗ" ЕООД, гр. Нова Загора
IV. ДЗЗД „Обединение КФН-ИДА", гр. Стара Загора
V. „Стелит 1" ЕООД, гр. Севлиево

За позиция № 2 „Мляко и млечни изделия":

I. „Ес енд ди Корпорейшън" ЕООД, гр. Пловдив
II. „Надежда 2000" ЕООД, гр. Пловдив
III. „Валентино НЗ" ЕООД, гр. Нова Загора
IV. „Стелит 1" ЕООД, гр. Севлиево

За позиция № 3 „Др. хранителни продукти":

I. „Валентино НЗ" ЕООД, гр. Нова Загора
II. „Стелит 1" ЕООД, гр. Севлиево
III. „Орхидея-Гея 2" ЕООД, гр. Пловдив
IV. „Надежда 2000" ЕООД, гр. Пловдив

За позиция № 4 „Плодове и зеленчуци":

I. „Надежда 2000" ЕООД, гр. Пловдив
II. „Ес енд ди Корпорейшън" ЕООД, гр. Пловдив
III. „Стелит 1" ЕООД, гр. Севлиево
IV. „Валентино НЗ" ЕООД, гр. Нова Загора

За позиция № 5 „Хляб и хлебни изделия":

I. „Надежда 2000" ЕООД, гр. Пловдив
II. „Валентино НЗ" ЕООД, гр. Нова Загора
III. „Хлебопроизводство" ООД, гр. Стара Загора
IV. „Сивон" ЕООД, гр. Нова Загора
V. „Стелит 1" ЕООД, гр. Севлиево

За позиция № б "Плодови и зеленчукови консерви и други продукти":

I. „Мира Фууд" ЕООД, гр. Пловдив



2. За изпълнител на обществена поръчка "Периодична доставка на 
хранителни продукти за нуждите на детските и социалните заведения на 
територията на Община Нова Загора" за обособени позиции: „Месо и месни 
продукти", „Плодове и зеленчуци" и „Хляб и хлебни изделия" участника 
„Надежда 2000" ЕООД, гр. Пловдив.

3. 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" участника „Ес енд ди Корпорейшън" ЕООД, гр. Пловдив.

4. За изпълнител на обществена поръчка "Периодична доставка на
хранителни продукти за нуждите на детските и социалните заведения на
територията на Община Нова Загора" за обособени позиции: „Др. хранителни 
продукти" участника „Валентино НЗ" ЕООД, гр. Нова Загора.

5. За изпълнител на обществена поръчка "Периодична доставка на
хранителни продукти за нуждите на детските и социалните заведения на
територията на Община Нова Загора" за обособени позиции: "Плодови и 
зеленчукови консерви и други продукти" участника „Мира Фууд" ЕООД, гр. 
Пловдив.

6. На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, ОТСТРАНЯВАМ участника „Ес енд 
ди Корпорейшън" ЕООД, гр. Пловдив от участие в процедурата по обособена 
позиция № 3 "Др. хранителни продукти".

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

Настоящего Решение да бъде изпратено на всички участници в 
процедурата в тридневен срок от датата на издаването му.
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