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Днес,05,12,2016г., в административната сФФа на община Върбица, на адрес: ул.'Септемврийско
въстание" Ne 40, се проведе открита процедура по чл.18, ал.1, т,1 от ЗOП за възлагане на обществена
пOръчка.

Предмет на процедурата е определяне на изпълнител на доставка, а именно| ,Досmавка на
хранuпвлнч проdухпч за нуlхdumа на Обtцuна Върбuца по проекm ,,Осu2уряване на mопъл
фяd в общuна Въфuца" по Операпuвна про2рама эа хран! uluлч основно маперцално
поdпомаzане, съфuнансuрана оm ФонOа за е€ропейcl(о поdпомаеане на най-нуlкdаеtцuпе се
лuца за перчфа 201&20И, операцuя пuл 3
на полъ!l обя0', процеОура за
"Осuеуряване
аuрекmно преOоспаsяrе flа бв9ъзл{езd,l а фuнансова
помоlц ВGO5FМОРО0I-ОЗ,О2 ,,Осu2уряване
на mопъл обяd . 2016"Процедурата е oTKplTa с Решение Nq З5/11.10,2016t, на Зам.{мета на обц,Върбица.

Процедурата се проведе от комисия, назначена от Зам.кмета на община Върбица, със заповед Ns
21 07/17.1

1,2016г., а именно:

Председател: адв,Борислав Геронтиев, вписан в ДК- Шумен;
Членове: 1,Ибрям Хасанов- ст,специалист (Е9роинтеФация и СИР);
2.Ерджан Рафиев- спечиалист ,,Паркини и озеленяване'в община Върбица;
3. Айхан Ахмед- дирекгор на Дирекция

и ФД';
'АП0
4, Сач]ине Ереджебова- готвач в обцина Върбица,
Поради отсъствието на основния член Даниела Н,УФистова, същата се замества от резервен член
Ибрям Хасанов.
Комисията започна работа в 15.00ч,

Комисията констатира, че за участие в процедурата своевременно са постъпили две предложения,
пOдадени от:

,Братя Великови" ООД, Ф,Търговице, вх.рег.N9 26_00-513i 16,11.2016г. и
Днна-Маркет" ЕOOД, Ф,Смядово, вх,рег,N9 26_00_516/16,11.2016г,

Предложенията са постьпили в срок и са в непрозрачни, запечатани опако8ки с ненарушена
цялост.
На свое заседание, проведено на 17,11,2016l,, комисията е констатирала, че по отноL]Jение и на
двамата участници са налице несъответствия с критериите за подбор, обявени от възложителя, поради
коет0, на основание чл,54, ал,8 и ал,9 от ппЗOП им е указала в срок от пет
работни дни от лолучаване
на протOкола да пфдставят липсваците дOкументи, доказващи съответствието на участниците с
изискванията на възло}{4теля, подробно описани в flротокола.

ПротокоIьт на комисията е публикуван в профила на купувача на 18,11.2016r по реда на чл.42, ал,7 от
ЗОП и е изпратен на всички г]астници, на посочения от тях адрес,
На свое заседание, проведено на 29,11,20'lбг,, комисията е разгледала допълнително представените
от участниците доlryменти, като е допусilала д0 по- нататъttjно
участие в прочедурата участника
'Анна-

MapKel" EOOfl и не е допуснала участника
Великови' ООД, предвид непредставянето на
"Братя
изисканите от комисията дOказателства за съответствието на
участника с предварително обявените от

възложителя критерии за подбор.

На същото заседание е разгледано и техническото предожение на участника ,,Анна-Маркет" ЕООД,
като кOмисията е дOпуснала д0 разглежiqане на ценовите предожения
участника и е обявила датата,

часа и мястOто на разгле)(дане на ценовите flредложения,

Участницше, своевременно и над]пехfiо уведомени, не изпрацат свои представители,
Пристьпи се кьм разrле)r\дане на ценовите предокения.

Участниьт

,,Анна_ Маркет' ЕOOД е предожил обца доста9на цена за всички артиlqли, предмет на
поръчката, в размер на 447.60лв, без ДДС, определена като сбор на всички единични доставни цени на

пOсочениIе от 8ъзлOжителя хранителни продупи, предмет на поръчката. Трима от членовете на
кOмисията подписаха ценовOт0 предожение на rlастника,

ЕТ0 3АЩО, КОМИСИЯТА РЕШИ:
Класира на пърsо място в процедурата за опфделяне на изпълнител на доставка, а именно: ,пQоставка

на хранителни пфдуки за нркдите на Община Върбица по проеп
на тоtьл обяд в
"Осиryряване
община Върбица' по Оперативна програма за храни ,rили ocнoв|]o материално подпомагане|
съфинансирана от Фонда за европейско подпомаtане на най-нр(даеците се лица за периода 20142020, операция тип З
'Осиryряsане на топьл обяд", процедура за дирекгн0 предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ ВGO5FМOР001-0З.02,,oсиryряване на тоrъл обяд - 20]6", участниfiа
,,Анна-Мар(ет" ЕООД, с ЕИК 200139525, с пфдложена обща доставна цена за всички артикули,
предмет на пOръчката, в размер на 447,60лв, без ДДС, определена като сбор на всички единични
доставни цени на пOсOчените 0т възложителя хранителни продуrrи, предмет на поръчката.
В 15,30ч, заседанието на комисията беше закрито.

ПРЕДСЕДДГЕЛ:

,ry*::++,йР
Протоколът се предаде на възло){ителя:
|дат а| ..,.й.,,.'l2,2016r,l
Предал:

(Председател на комисията)

