доклАд

за работата па ком]tсията, цазначена за разглеr(дане на оферти в открпта
процелура по Зоп
!пес, 05.12.2016г., яа ося.чл.60, ал.l от ППЗОП се състави яастоящият доr\лад. във връзка с
проведеЕа открЕта процедура по чтL 18, ал.l, т. l от ЗОП за вьзлагапе яа обцествена поръчка.
Комисията заседава в състав:
Председател: адв.Борислав Геронтиев, вrмсм в АК- Шумен;
tlleEoвe: l.Ибрям Хасанов_ ст.специмист <Евроиптеграц!r' я СИР);
2.Ердж r Рафиев- специatлист ,JПаркппгп п озеленяваriе" в общпIа Върбица;
3 . Айхм дхмед- дирекгор ва
Дирещця ,,дIlо и ФД";
4. СаIпиве Ереджебова- готвач в община Върбица.
l /

lla освовЕиlr члеII Давиела Н.Христовц поради слркебЕата й
аЕгажирaulост, същата се зaмества от резервеIi rшеЕ Ибрвл Хасапов Еа заседаЕията Еа
комисията, проведеЕи на 29.1 1,20lбг. и Еа 05.12.2016г.
2/ Комисията е назнаsеgа от Зам.кмета Еа обцина Върбица, със заповед JtЪ 2l08/17.1l _20l бг.
3/ Предмет на процедурата е опредеJrяIrе на изпълIJtтгел Еа доставк4 а имеЕно: ,оДоспавка
чрез покуhка на хранцlrlе.|нu проlукйlu в наrпурмеа u laoДcep0uPot вud, с,tФаrtспорrп на
uзпъJlнuпtеJlл, за нуысlurпе на аеmскц,Iе q)аlапu а,rлерumорuяt|а на Обtцuна Върбuца,
прu обtцuна Върбuца за перuоа о.п 21 месеца'', открита с РешеЕие JФ 36111.10.20lбг. ца
Зам.кмета на общ,Върбица.
4/ За уrастие в процедурата cBoeBpeмerrнo са постъIмJlи трц предложеЕбI! подадеЕr-r от:
,,Стелит 1" ЕООЩ, гр.Севrrиево, вх.рег.Nо 26_00_512/16.1 1.20l бг.;
,,Братя Великови" ООД, гр.Търговище, вх.рег.}Ф26_00-514/16,11.2016г. и
,.Аяна_Маркет" ЕООД, гр.Смrдово, вх.регJф 26-00-515/16,1 1,20lбг.
На свое зассдапие, проведеяо на 17.11,2016г., комисията е констатирма, че по отпошеЕие и
Еа тримата )пlастЕици са Еа]Iице весъответствиll с критериите за подбор, обявеЕи от
възложителя, пора.дв което, Еа осяоваяие.ш.54, a.r.8 и ал.9 от ППЗОП им е }казала в срок от
пет работt{и дни от пол)лlавчцlе ва протокола да цредставят Jrйпсващите докумеtrтЕ,
доказваци съответствието fiа )ластлtиците с изисквЕtЕйllта на възJIожителя, подробЕо описa!нЕ
в протоколaL
На свое заседаниеl проведеЕо на 29.11.2016г., комисиr!та е разгледчL,lа допълltително
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процед}рата )часпtиццте ,,Апна-Маркет" ЕОО! и ,,Стелит l'. ЕООД и Ее е допусвала
участника ,,Братя Великови" ОО,Щ, предвид цепредстzвянето Еа изиск Iите от комисиlпа
доказателства за съответствието Еа )пtастЕика с предварителЕо обяените от възложитеJIя
критерии за подбор.
На съцото заседаяие са разглсдапи и техяшческите предложепия gа r{астниlите ,,АяЕаМаркет" ЕОО.Щ и ,,CTerMT l " ЕОО{, като комисlrЕта е допусяма до рaвглеждаIlе яа ценовите
пред],IожеяиJl и двамата )4IастЕици и е обявила датата, часа и мястото Еа
разглеждшlе Еа
цеяовите предJIожеЕия,
5/ На заседааие, проведено Еа 05.12.20lбг., комисиJlта е
разгледала ценови-lе предlожеЕия Еа
двz!мата допусяати )лlастЕици и е изготвtiпа клzюираЕе.
6/ Участникът .,Анна-Маркет" ЕОО{ е класиран Еа първо място, ,г.к. ценовOто му
предlожеЕие отговаря Еа лзисквмията Еа възложите,]UI и 9 цай- доброто, по предваритеrlпо
обявеIrия критеряй ,лай- писка ц€Еа". На второ MlIcTo е класирмо предJIожеЕието на
участtrика ,,CTe,EtT 1" ЕООД.

7/ Комисияга предлага па възложителя cKJlюllBaEeTo Еа договор с ,,Аяна-Маркег" ЕОО.Щ, с

ЕИК 200lЗ9525, след влизаliе в сила Еа решеЕието за избор Еа изпъ,пlител, Еа осЕование
qл,1 l2. м.6 от ЗОП и при изпъ,пrение ва
условията по чл.1 12, aл.l от ЗОП.
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