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Днес, 05.12,2016г,, в административната сграда на обцина Върбица, на адрес: ул,"Септемврийско
въстание" N9 40, се проведе открита пфцедура по чл,18, ал.1 , т,1 от 30П за възлагане на обцествена
пOръчка,

Предмет на процедурата

е определяне на

изпълнител на доставка,

а

именно: ,Досmаsr(а чрез

с

покупка на хранuпепнч проdукmч в наmурален u Ko{cepBupaР' вud,
mранспорm на
u:rлъ!лнuпёля, за нухOuпе на iеmсхumе ераduнч на mерuпорuяmа на Обч4uна Върбuца, npu
общuна Върбuца за перчо0 оm 24 месеца",
Процедурата е открита с Решение N9 36/11,10.2016г, на Зам,кмета на общ,Върбица.

Процедурата се проведе от комисия, назначена от Эам.кмета на обцина Върбица, със заповед

М

2108/17.1 1,201 бг,, а именно:

Председател: адв.Борислав Геронтиев, вписан в АК- Шумен;
1,Ибрям Хасанов- ст,специалист (ЕвроикгеФация и СИР};
2,Ерд,кан Рафиев- специалист
и озеленяване" в обцина Върбица;
"Паркинги
3, Айхан Ахмед- дирепор на Дирекция'АП0 и ФД";
4. Сашине Ереджебова- готвач в обцина Върбица,
['lоради отсъствието на основния член Даниела Н,Христова, съцата се замества от резервен член
Ибрям Хасанов,
Комисията започна работа в l4,00ч,
Комисията констатира, че за участие в процедурата своевременно са постъпили три предложения,

Членове:

пOдадени 0т:

l" ЕООД, р.Севлиево, вх.рег,N9 26_00_51216,11.2016г,;
"Стелит
Великови' 00Д, ф.Търговище, вх,реr,N9 26_00_514/16.1 1.2016г, и
"Братя
,AHHa-MapKei' ЕOОД, Ф,Смядово, вх.реr.N9 26_00-515/16,11,2016г.
Предоженията са постъпили в срок и са в непрозрачни, запечатани олаковки с HeHapyLJJeHa цялост,

На свое заседание, проведено на 17,11,2016г,, комисията е констатиралаl че по отношение и на
тримата r]астници са налице несъответствия с критериле за подбор, обявени от възложлтrеля, поради
което, на основание чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗOП им е указала в срок от пет работни дни от получаване

на

прOтOкOла да представят липсващите дOкументи, доказваци съответствиет0
изискванията на възлож!rrеля, подробно описани в протокола.

на гlастниците с

Протоколът на комисията е публикуван в профила на купувача на '|8.11,2016г, по реда на чл.42, ал,7 от
ЗОП и е изпратен на всички участници, на посочения от тях адрес.
На свое заседание, проведено на 29,11.2016г., комисията е разгледала допълнително представените
0т г]астниците дOtryменти, кат0 е допуснала д0 п0_ нататъшн0 участие в прOцедурата участниците
1" ЕOOД и не е допуснала участника,Братя Великови'00,Щ, предвид
,,Анна-Маркет" EoOfl и
"Стелит
непредfiавянетo на изисканите от комисията дOказателfiва за съответствието ria участника с
предварително обявените от възложителя критерии за подбор.

На съцото заседание са разгледани и техническите предложения на участниците 'Анна-Маркет" ЕOOД
и ,Стелит 1" ЕOOД, като комисията е допуснала до разглеждане на ценOвпе премOжения и двамата
на ценOвите предложения.
участници и е обявила датата, часа и мястото на разглеу.дане
участниците, своевременно и надлежн0 уведOмени, не изпращат свOи представители.
Пристьли се

ьм

разглеждане на ценовите предOжения.

участниьт ,днна- Маркет" Еоод е предложил обща доставна цена за всички артикули, предмет на
поръчката, в размер на 214,92лв, без ДДС, определена като сбор на всички единични доставни цени на

посочените от възложителя хранпелни продупи, предмет на поръчката. Трима от членOвете на
комисията пOдписаха ценOвото предлOжение на участника.

е

предложил обща доставна цена за всички артикули, предмет на
поръчката, в размер на 215,25лв, фз ДДС, определена като сбор на всички единични дOставви цени на
посочените от възложителя хранителни продуfiи, предмет на поръчката, Трима от членOвете на

Участникьт

"Стелит

1" ЕOОД

кOмисията пOдписаха ценовот0 предлOжение на участника,

ЕТО 3АЩО, КOМИСИЯТА РЕШИ:
Класира на първо място в процедурата за оаределяне на изгьлнител на доставка, а именно: ,Доставка
чрез покулка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, с транспOрт на изгьлнителя, за
нр{дите на детските Фадини на територията на Община Върбица, при обцина Върбица за период от
24 месеца" участника'Анна-Маркет" ЕООД, с ЕИК 2001З9525, с предложена обща доставна цена за
всички артикули, предмет на поръчката, в размер на 214.92лв, без ДДС, олределена като сбор на
всички единични доставни цени на посочените 0т възлOжителя хранителни продуfiи, предмет на
поръчката,
1" ЕOOД, с ЕИК 107544354, с предложена обща доставна
На второ място класира участника
"Стелит
като сбор
цена за всички артикули, предмет на поръчката, в размер на 215,25лв. без МС, определена
на
предмет
хранителни
продукп,
на всички единични доставни цени на пOсочените 0т възложителя
пOръчката,

В 14.30ч, заседанието на комисията беше закрито,

,./,-а ,Jlz,Z_

