ОУ “Св.Патриарх Евтимий” – Варна
==============================================================
гр.Варна (9023) ж.к.”Вл.Варненчик” ул.”Димитър Дончев” № 10
Директор – телефон/факс (052) 510-690 E-mail – patriarha@abv.bg

РЕШЕНИЕ
19.12.2017 год.
гр. Варна

На основание чл.181 ал.6, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП и глава 26 за
възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с предмет - „Доставка на
закуски и плодове на учениците от І – ІV клас“ на ОУ „Свети Патриарх Евтимий“ – Варна
за календарната 2018 година и утвърден от мен протокол на комисията с резултати от
разглеждане и оценка на предложенията, назначена с моя заповед № Заповед № РД 07259/15.12.2017год.
О Б Я В Я В А М:
1.Класираните участници:
На първо място - „Мерлини 99” ООД;
На второ място -„Ученическо и столово хранене“ЕАД;
На трето място - „Мариян 2004“ЕООД;
2. Участникът, класиран на първо място за изпълнител обществена поръчка
чрез събиране на оферти с предмет - „Доставка на закуски и плодове на учениците от І
– ІV клас“ на ОУ „Свети Патриарх Евтимий“ – Варна за календарната 2018 година” е
„Мерлини 99“ЕООД, Варна, ЕИК 202686677.
3.Отстранените участници
3.1„Шами шанс“ЕООД, ЕИК 204551024;
3.2.„КИК и М“ЕООД, ЕИК 203660736;
Мотиви за отстраняване на участника:“Шами шанс“ЕООД гр.Варна
Направените от Комисията констатации в Протокола от разглеждането,
оценката и класирането на офертите, че представил оферта, която не е подписана и
подпечатана както и за липсва към документите попълен образец№8 – списък на
услугите идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени от участника през
последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Представени са като
доказателства за регистрация по чл.12 от ЗХ на обекти в Областната дирекция по
безопасност на храните Варна на друга фирма, с която няма доказателства, че са в
договорни отношения. Липсват доказателства, че притежава транспортни средства за
регистрация на транспортни средства в ОДБХ. Не посочва в офертата срок за реакция в
случай на рекламация.
Мотиви за отстраняване на участника: „КИК и М“ЕООД
Направените от Комисията констатации в Протокола от разглеждането,
оценката и класирането на офертите на основание чл. 107, т.2 (а) от ЗОП възложителят
отстранява от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на

предварително обявените условия на поръчката. От представения списък на услугите,
идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени от участника през последните
три години, считано от датата на подаване на офертата се установява, че посочените
договори не са идентични или сходни с предмета на поръчката. Не представя
доказателства, че има регистрация по чл.12 от ЗХ на обекти в Областната дирекция по
безопасност на храните Варна за производството на сандвичи. Липсват доказателства, че
притежава транспортни средства за регистрация на транспортни средства в ОДБХ.
4.(1). На основание чл.194, ал.1 от ЗОП ОПРЕДЕЛЯМ за изпълнител на
обществената поръчка класирания на първо място участник – „Мерлини 99“ЕООД,
Варна, ЕИК 202686677, като с определения изпълнител да бъде сключен договор за
възлагане на обществената поръчка в сроковете, регламентирани в ЗОП.
(2).Настоящото Решение не подлежи на обжалване, съгласно чл.196, ал.2, т. 1
от ЗОП.
Настоящото решение да се изпрати на участника „Мерлини 99“ЕООД,
гр.Варна.

Директор: Заличено съгласно чл.2 от ЗЗЛД
/Веселина Манолова/

