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Р Е Ш Е Н И Е

2015 г.

Във връзка с Решение № 8/16.Об.2015г. г. на Кмета на община Нова 
Загора за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка 
„Приготвяне на храна за консумация за задоволяване нуждите на лица, 
ползващи услугата Домашен социален патронаж, гр. Нова Загора" са проведени 
заседания на комисията назначена със Заповед № РД-12-783/29.07.2015 г. на 
Кмета на община Нова Загора. За работата си комисията е изготвила и 
представила протоколи, в които е отразено следното:

В установения срок е постъпила една оферта от Кооперация „Меркурий- 
12", гр. Нова Загора, с вх. № 53-00-838/28.07.2015г.

След преглед на документите комисията е установила, че са налице всички 
изискуеми за участие документи и няма основание за отстраняване на участника 
от участие в процедурата. След като се увери, че офертата на участника 
отговаря на изискванията на Закона за обществените поръчки и възложителя, 
комисията е отворила ценовото предложение.

След обсъждането на предложените цени и с оглед на това, че наличието на 
само една подадена оферта не е пречка за провеждането на процедурата 
комисията е предложила договора за изпълнение на обществената поръчка да 
бъде сключен с Кооперация „Меркурий-12", гр. Нова Загора. Приемам и 
споделям мотивите на комисията и на основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП

За изпълнител на обществена поръчка „Приготвяне на храна за консумация 
за задоволяване нуждите на лица, ползващи услугата Домашен социален 
патронаж, гр. Нова Загора" - Кооперация „Меркурий-12", гр. Нова Загора.

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

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