
УТВЪРДИЛ: г 4 № г ~
/Д-р Даниела Иванаков^/- Пачикова -  
Директор на ДПБ -  Церова кори

ПРОТОКОЛ

*)1У ®м
за резултатите от работата на комисия, назначена със Заповед N° 31 ‘от 25.04.2017 година 
на Директор на ДПБ -  Церова кория за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 
събрани чрез публикуване на обява по чл. 187, ал. 1 от Закон за обществените поръчки 

(ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни 
продукти по обособени позиции за нуждите на ДПБ - Церова кория за срок от 12

месеца"

Днес 25.04.2017 г. в с. Церова кория в административната сграда на ДПБ -  Церова 
кория в 10.00 часа, на основание Заповед N° 31 / 25.04.2017 г. на Директор на ДПБ -  
Церова кория, комисия в състав:

Председател: Тодорка Николова -  Главена медицинска сестра 
Членове:
1. Десислава Николова-Касиер счетоводство
2. Силвия Дечева - адвокат ВТАК

пристъпи към разглеждане и оценка на постъпилите оферти събрани чрез публикуване 
на обява по чл. 187, ал. 1 от Закон за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти по обособени 
позиции за нуждите на ДПБ - Церова кория за срок от 12 месеца".

Присъстват всички членове на комисията за разглеждане, оценка и класиране на 
офертите.

До първоначалния срок определен с обявата, а именно 13:30 часа на 19.04.2017 г. са 
постъпили пет оферти, като за нито една от обособените позиции не са постъпили три 
оферти, във връзка с което със Заповед N° 30/19.04.2017г. на Директора срокът за 
получаване на оферти е удължен до 13:30 часа на 24.04.2017 година.

Комисията получи списъка /регистъра/ с участниците и представените оферти.
Председателят на комисията обяви регистъра на постъпилите оферти до 

24.04.2017г., а именно:

1. ЕТ „НИК 96 -  николай Робов", с адрес за кореспонденция: гр. Велико
Търново, ул. Мир N° 13, оферта с вх. N° 468/18.04.2017г. -12,43 часа.

2. ЕТ „Амиго -  Велко Вълчев", с адрес за кореспонденция: гр. Лясковец, ул.
Иван Камбуров №1 А, оферта с вх. N° 475 / 19.04.2017 г. -11,51 часа.

3. „Фаворит 98" ООД, гр. Велико Търново, ул. Сан Стефано N° 32, оферта с
вх. N° 476/19.04.2017г. -11,56 часа.

4. „Стели 777"ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Горна Оряховица, ул.
Марица N° 3, ет.4, ап.20, оферта с вх. N° 478 / 19.04.2017 г. -12,39 часа.

5. „База Север - 2012" ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Горна
Оряховица, ул. Иван Момчилов N°5, оферта с вх. N° 479 /19.04.2017 г. -  
12,43 часа.



Офертите са представени в запечатани и непрозрачни опаковки. Няма оферти, 
постъпили след крайния срок.

Комисията започна своята работа след получаване на горепосочените оферти и 
протокола по чл. 48, ал. 6 от Г1ПЗОП.

На заседанието не присъстваха представители на участниците.
Председателят и всички членове на комисията попълниха и представиха 

декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Преди отваряне на офертата, комисията се запозна обстойно с утвърдената от 
Директора на ДПБ -  Церова кория документация за участие, както и с методиката на 
оценяване на офертите.

След установяване на гореизложеното комисията пристъпи към отваряне на 
офертите по реда на тяхното постъпване.

Първи по ред бе отворен пликът на ЕТ „НИК 96 -  Николай Робов", с адрес за 
кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. Мир № 13, оферта с вх. № 468/18.04.2017г. -  
12,43 часа. Участникът е представил оферта за обособена позиция № 2 Хляб и хлебни 
изделия. След отварянето на офертата, Силвия Дечева Дечева - член на комисията, 
обяви ценовото предложение на участника.

Втори по ред бе отворен пликът на ЕТ „Амиго -  Велко Вълчев", с адрес за 
кореспонденция: гр. Лясковец, ул. Иван Камбуров №1 А, оферта с вх. № 475 / 19.04.2017 
г. -  11,51 часа. Участникът е представил оферта за Обособена позиция № Пакитирани 
стоки, Обособена позиция № 3. Консерви, Обособена позиция № 4. Месо и месни 
изделия и Обособена позиция № 5. Мляко и млечни изделия. След отварянето на 
офертата, Силвия Дечева Дечева - член на комисията, обяви ценовото предложение на 
участника.

Трети по ред бе отворен пликът на „Фаворит 98" ООД, гр. Велико Търново, ул.
Сан Стефано № 32, оферта с вх. № 476/19.04.2017г. -11,56 часа. Участникът е представил 
оферта за обособена позиция № 2 Хляб и хлебни изделия. След отварянето на офертата, 
Силвия Дечева Дечева - член на комисията, обяви ценовото предложение на участника.

Четвърти по ред бе отворен пликът на „Стели 777"ЕООД, с адрес за 
кореспонденция: гр. Горна Оряховица, ул. Марица № 3, ет.4, ап.20, оферта с вх. № 478 / 
19.04.2017 г. -  12,39 часа. Участникът е представил оферта за Обособена позиция № 1. 
Пакитирани стоки, Обособена позиция № 3. Консерви и Обособена позиция № 6. 
Плодове и зеленчуци. След отварянето на офертата, Силвия Дечева Дечева - член на 
комисията, обяви ценовото предложение на участника.

Пети и последен по ред бе отворен пликът на „База Север - 2012" ЕООД, с адрес за 
кореспонденция: гр. Горна Оряховица, ул. Иван Момчилов №5, оферта с вх. № 479 
/19.04.2017 г. -  12,43 часа. Участникът е представил оферта за Обособена позиция № 4. 
Месо и месни изделия и Обособена позиция № 5. Мляко и млечни изделия. След 
отварянето на офертата, Силвия Дечева Дечева - член на комисията, обяви ценовото 
предложение на участника.

С това приключи публичната част на заседанието.
Комисията продължи работата си в закрито заседание.
Комисията пристъпи към разглеждане на офертите на участниците.

Оферта Ns 1 на
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ЕТ „НИК 96 -  Николай Робов", с адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, 
ул. Мир № 13, оферта с вх. № 468Д8.04.2017г. -12,43 часа

Участникът е представил оферта за обособена позиция № 2 Хляб и хлебни 
изделия, включваща всички изискуеми документи съгласно обявата и указанията за 
изготвяне на офертата. В офертата са направени следните предложения.

Техническо предложение включващо Техническо предложение за изпълнение 
на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на 
възложителя (Образец № 3), съдържащо и декларация за съгласие с клаузите на 
приложения проект на договор -  Образец №11 и декларация за срока на валидност на 
офертата -  Образец №12.

Участникът заявява, че
1. При подготовката на настоящото предложение е спазил всички изисквания на 

Възложителя за нейното изготвяне.

2. Приема доставките на хранителни стоки да се извършват в работни дни в 
периода между 7:30 -  15:30 часа по дадена заявка франко склада на детското заведение, а 
именно: ДПБ - Церова кория, ул. Втора № 27. Ще извършва доставките в срок не повече 
от 24 часа след подаване на заявката от длъжностно лице от детското заведение.

3. Приема начин и срок за плащане - отсрочено, по банков път по сметка, посочена 
от изпълнителя, в срок до 60 дни от датата на издаване на фактура за извършената 
доставка.

Ценово предложение както следва:
1. Предлага да достави хранителните продукти по Обособена позиция № 2. 

Хляб и хлебни изделия на обща цена 18 500,00 лв. без включен ДДС или 22 200,00 Лв. с 
включен ДДС.

Подробно са описани единичните цени на всека една от номенклатурните 
единици за обособената позиция.

Участникът заявява, че предложените цени включват всички разходи, свързани с 
качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

С подаване на ценова оферта направените от участника предложения и поети 
ангажименти са валидни за срок от 90 календарни дни, считано от крайния срок за 
получаването на оферти.

Комисията констатира, че офертата на ЕТ „НИК 96 -  Николай Робов" има 
изискуемото от Възложителя съдържание. Участникът е представил всички изискуеми 
документи, съгласно обявата и изискванията на възложителя.

Техническото предложение е изготвено съобразно Образец № 3 от
документацията и съдържа изискуемо от Възложителя съдържание.

Ценовото предложение е изготвено съобразно Образец № 4 от документацията и 
съдържа изискуемо от Възложителя съдържание. Предложените от участникът 
единични цени са посочени в лева без включен данък върху добавената стойност (ДДС).

■S С оглед на горепосоченото, комисията единодушно РЕШИ: Допуска до 
оценка офертата на ЕТ „НИК 96 -  Николай Робов", с адрес за кореспонденция: гр. 
Велико Търново, ул. Мир № 13, оферта с вх. № 468Д8.04.2017г. -  12,43 часа по 
Обособена позиция № 2. Хляб и хлебни изделия.
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Оферта № 2 на
ЕТ „Амиго -  Велко Вълчев", с адрес за кореспонденция: гр. Лясковец, ул. Иван 

Камбуров №1 А, оферта с вх. No 475/19.04.2017 г. -11,51 часа

Участникът е представил оферта за всички обособени позиции, включваща 
всички изискуеми документи съгласно обявата и указанията за изготвяне на офертата. В 
офертата са направени следните предложения.

Техническо предложение включващо Техническо предложение за изпълнение 
на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на 
възложителя (Образец No 3), съдържащо и декларация за съгласие с клаузите на 
приложения проект на договор -  Образец №11 и декларация за срока на валидност на 
офертата -  Образец №12.

Участникът заявява, че
1. При подготовката на настоящото предложение е спазил всички изисквания на 

Възложителя за нейното изготвяне.

2. Приема доставките на хранителни стоки да се извършват в работни дни в 
периода между 7:30 -15:30 часа по дадена заявка франко склада на детското заведение, а 
именно: ДПБ - Церова кория, ул. Втора № 27. Ще извършва доставките в срок не повече 
от 24 часа след подаване на заявката от длъжностно лице от детското заведение.

3. Приема начин и срок за плащане - отсрочено, по банков път по сметка, посочена 
от изпълнителя, в срок до 60 дни от датата на издаване на фактура за извършената 
доставка.

Ценово предложение както следва:
1. Предлага да достави хранителните продукти по обособена позиция № 1. 

Пакитирани стоки на обща цена 18 747,00 лв. без включен ДДС или 22 496,40 Лв. с 
включен Д ДС.

2. Предлага да достави хранителните продукти по обособена позиция № 3. 
Консерви на обща цена 12 087,50 лв. без включен ДДС или 14 505,00 Лв. с включен Д ДС.

3. Предлага да достави хранителните продукти по обособена позиция № 4. 
Месо и месни продукти на обща цена 12 304,17 лв. без включен ДДС или 14 765,00 Лв. с 
включен Д ДС.

4. Предлага да достави хранителните продукти по обособена позиция № 5. 
Мляко и млечни изделия на обща цена 5 591,67 лв. без включен ДДС или 6710,00 Лв. с 
включен ДДС.

Подробно са описани единичните цени на всека една от номенклатурните 
единици на всяка една от обособените позиции, за които участва.

Участникът заявява, че предложените цени включват всички разходи, свързани с 
качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

С подаване на ценова оферта направените от участника предложения и поети 
ангажименти са валидни за срок от 90 календарни дни, считано от крайния срок за 
получаването на оферти.
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Комисията констатира, че офертата на ЕТ „Амиго -  Велко Вълчев" има 
изискуемото от Възложителя съдържание. Участникът е представил всички изискуеми 
документи, съгласно обявата и изискванията на възложителя.

Техническото предложение е изготвено съобразно Образец № 3 от
документацията и съдържа изискуемо от Възложителя съдържание.

Ценовото предложение е изготвено съобразно Образец № 4 от документацията и 
съдържа изискуемо от Възложителя съдържание. Предложените от участникът 
единични цени са посочени в лева без включен данък върху добавената стойност (ДДС).

С оглед на горепосоченото, комисията единодушно РЕШИ: Допуска до оценка 
офертата на ЕТ „Амиго -  Велко Вълчев", с адрес за кореспонденция: гр. Лясковец, 
ул. Иван Камбуров №1 А, оферта с вх. No 475 /19.04.2017 г. -  11,51 часа по Обособена 
позиция № 1. Пакитирани стоки, Обособена позиция № 3. Консерви, Обособена 
позиция № 4. Месо и месни изделия и Обособена позиция № 5. Мляко и млечни 
изделия.

Оферта № 3 на
„Фаворит 98" ООД, гр. Велико Търново, ул. Сан Стефано № 32, оферта с вх. №

476Д9.04.2017г. -11,56 часа

Участникът е представил оферта за обособена позиция № 2 Хляб и хлебни 
изделия, включваща всички изискуеми документи съгласно обявата и указанията за 
изготвяне на офертата. В офертата са направени следните предложения.

Техническо предложение включващо Техническо предложение за изпълнение 
на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на 
възложителя (Образец № 3), съдържащо и декларация за съгласие с клаузите на 
приложения проект на договор -  Образец №11 и декларация за срока на валидност на 
офертата -  Образец №12.

Участникът заявява, че
1. При подготовката на настоящото предложение е спазил всички изисквания на 

Възложителя за нейното изготвяне.

2. Приема доставките на хранителни стоки да се извършват в работни дни в 
периода между 7:30 -  15:30 часа по дадена заявка франко склада на детското заведение, а 
именно: ДПБ - Церова кория, ул. Втора № 27. Ще извършва доставките в срок не повече 
от 24 часа след подаване на заявката от длъжностно лице от детското заведение.

3. Приема начин и срок за плащане - отсрочено, по банков път по сметка, посочена 
от изпълнителя, в срок до 60 дни от датата на издаване на фактура за извършената 
доставка.

Ценово предложение както следва:
2. Предлага да достави хранителните продукти по Обособена позиция № 2. 

Хляб и хлебни изделия на обща цена 18 400,00 лв. без включен ДДС или 22 050,00 Лв. с 
включен ДДС.

Подробно са описани единичните цени на всека една от номенклатурните 
единици за обособената позиция.

Участникът заявява, че предложените цени включват всички разходи, свързани с 
качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.
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С подаване на ценова оферта направените от участника предложения и поети 
ангажименти са валидни за срок от 90 календарни дни, считано от крайния срок за 
получаването на оферти.

Комисията констатира, че офертата на „Фаворит 98" ООД има изискуемото от 
Възложителя съдържание. Участникът е представил всички изискуеми документи, 
съгласно обявата и изискванията на възложителя.

Техническото предложение е изготвено съобразно Образец № 3 от
документацията и съдържа изискуемо от Възложителя съдържание.

Ценовото предложение е изготвено съобразно Образец № 4 от документацията и 
съдържа изискуемо от Възложителя съдържание. Предложените от участникът 
единични цени са посочени в лева без включен данък върху добавената стойност (ДДС).

•S С оглед на горепосоченото, комисията единодушно РЕШИ: Допуска до 
оценка офертата на „Фаворит 98" ООД, гр. Велико Търново, ул. Сан Стефано № 32, 
оферта с вх. No 476/19.04.2017г. -  11,56 часа по Обособена позиция № 2. Хляб и хлебни 
изделия.

Оферта № 4 на
„Стели 777"ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Горна Оряховица, ул. Марица 

№ 3, ет.4, ап.20, оферта с вх. No 478 /19.04.2017 г. -12,39 часа

Участникът е представил оферта за всички обособени позиции, включваща 
всички изискуеми документи съгласно обявата и указанията за изготвяне на офертата. В 
офертата са направени следните предложения.

Техническо предложение включващо Техническо предложение за изпълнение 
на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на 
възложителя (Образец No 3), съдържащо и декларация за съгласие с клаузите на 
приложения проект на договор -  Образец №11 и декларация за срока на валидност на 
офертата -  Образец №12.

Участникът заявява, че
1. При подготовката на настоящото предложение е спазил всички изисквания на 

Възложителя за нейното изготвяне.

2. Приема доставките на хранителни стоки да се извършват в работни дни в 
периода между 7:30 -15:30 часа по дадена заявка франко склада на детското заведение, а 
именно: ДПБ - Церова кория, ул. Втора № 27. Ще извършва доставките в срок не повече 
от 24 часа след подаване на заявката от длъжностно лице от детското заведение.

3. Приема начин и срок за плащане - отсрочено, по банков път по сметка, посочена 
от изпълнителя, в срок до 60 дни от датата на издаване на фактура за извършената 
доставка.

Ценово предложение както следва:
1. Предлага да достави хранителните продукти по обособена позиция № 

Пакитирани стоки на обща цена 18 571,17 лв. без включен ДДС или 22 285,40 
Лв. с включен ДДС.

2. Предлага да достави хранителните продукти по обособена позиция № 3. 
Консерви на обща цена 10 756,67 лв. без включен ДДС или 12 908,00 Лв. с 
включен ДДС.
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3. Предлага да достави хранителните продукти по обособена позиция № 6. 
Плодове и зеленчуци на обща цена 2116,67 лв. без включен ДДС или 2 540,00 Лв. с 
включен ДДС.

Подробно са описани единичните цени на всека една от номенклатурните 
единици на всяка една от обособените позиции, за които участва.

Участникът заявява, че предложените цени включват всички разходи, свързани с 
качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

С подаване на ценова оферта направените от участника предложения и поети 
ангажименти са валидни за срок от 90 календарни дни, считано от крайния срок за 
получаването на оферти.

Комисията констатира, че офертата на „Стели 777"ЕООД има изискуемото от 
Възложителя съдържание. Участникът е представил всички изискуеми документи, 
съгласно обявата и изискванията на възложителя.

Техническото предложение е изготвено съобразно Образец № 3 от
документацията и съдържа изискуемо от Възложителя съдържание.

Ценовото предложение е изготвено съобразно Образец № 4 от документацията и 
съдържа изискуемо от Възложителя съдържание. Предложените от участникът 
единични цени са посочени в лева без включен данък върху добавената стойност (ДДС).

С оглед на горепосоченото, комисията единодушно РЕШИ: Допуска до оценка 
офертата на „Стели 777"ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Горна Оряховица, ул. 
Марица № 3, ет.4, ап.20, оферта с вх. № 478 /19.04.2017 г. -  12,39 часа по Обособена 
позиция № 1. Пакитирани стоки, Обособена позиция № 3. Консерви и Обособена 
позиция № 6. Плодове и зеленчуци.

Оферта № 5 на
„База Север - 2012" ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Горна Оряховица, ул.

Иван Момчилов №5, оферта с вх. Ne 479Д9.04.2017 г. -12,43 часа

Участникът е представил оферта за всички обособени позиции, включваща 
всички изискуеми документи съгласно обявата и указанията за изготвяне на офертата. В 
офертата са направени следните предложения.

Техническо предложение включващо Техническо предложение за изпълнение 
на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на 
възложителя (Образец No 3), съдържащо и декларация за съгласие с клаузите на 
приложения проект на договор -  Образец №11 и декларация за срока на валидност на 
офертата -  Образец №12.

Участникът заявява, че
1. При подготовката на настоящото предложение е спазил всички изисквания на 

Възложителя за нейното изготвяне.

2. Приема доставките на хранителни стоки да се извършват в работни дни в 
периода между 7:30 -15:30 часа по дадена заявка франко склада на детското заведение, а 
именно: ДПБ - Церова кория, ул. Втора № 27. Ще извършва доставките в срок не повече 
от 24 часа след подаване на заявката от длъжностно лице от детското заведение.

3. Приема начин и срок за плащане - отсрочено, по банков път по сметка, посочена 
от изпълнителя, в срок до 60 дни от датата на издаване на фактура за извършената 
доставка.
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Ценово предложение както следва:
1. Предлага да достави хранителните продукти по обособена позиция № 4. Месо и 

месни продукти на обща цена 13 479Д7 лв. без включен ДДС или 16 175,00 Лв. с 
включен ДДС.

2. Предлага да достави хранителните продукти по обособена позиция № 5. Мляко и 
млечни изделия на обща цена 6 933,33 лв. без включен ДДС или 8 320,00 Лв. с 
включен ДДС.

Подробно са описани единичните цени на всека една от номенклатурните 
единици на всяка една от обособените позиции, за които участва.

Участникът заявява, че предложените цени включват всички разходи, свързани с 
качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

С подаване на ценова оферта направените от участника предложения и поети 
ангажименти са валидни за срок от 90 календарни дни, считано от крайния срок за 
получаването на оферти.

Комисията констатира, че офертата на „База Север - 2012" ЕООД има 
изискуемото от Възложителя съдържание. Участникът е представил всички изискуеми 
документи, съгласно обявата и изискванията на възложителя.

Техническото предложение е изготвено съобразно Образец № 3 от
документацията и съдържа изискуемо от Възложителя съдържание.

Ценовото предложение е изготвено съобразно Образец № 4 от документацията и 
съдържа изискуемо от Възложителя съдържание. Предложените от участникът 
единични цени са посочени в лева без включен данък върху добавената стойност (ДДС). 

С оглед на горепосоченото, комисията единодушно РЕШИ: Допуска до оценка 
офертата на „База Север - 2012" ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Горна 
Оряховица, ул. Иван Момчилов №5, оферта с вх. No 479 Д9.04.2017 г. -  12,43 часа по 
Обособена позиция № 4. Месо и месни изделия и Обособена позиция № 5. Мляко и 
млечни изделия.

Комисията констатира, че не е налице хипотезата на чл. 72, ал.1 от ЗОП по 
отношение на подадените офертите.

Комисията пристъпи към оценка на допуснатите оферти по обособени групи 
съгласно утвърдените от възложителя критерии за възлагане -  най -  ниска цена за всяка 
обособена позиция.

След извършване на оценяването на допуснатите участници, комисията 
единодушно класира офертите съобразно критерия " най -  ниска цена за всяка 
обособена позиция ", както следва:

Обособена позиция Nq 1. Пакитирани стоки 
На Първо място: „Стели 777"ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Горна Оряховица, 
ул. Марица Nq 3, ет.4, ап.20, оферта с вх. No 478/19.04.2017 г. -12,39 часа 
На Второ място: ЕТ „Амиго -  Велко Вълчев", с адрес за кореспонденция: гр. Лясковец, 
ул. Иван Камбуров №1 А, оферта с вх. № 475 / 19.04.2017 г. -11,51 часа
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Обособена позиция No 2. Хляб и хлебни изделия 
На Първо място: „Фаворит 98" ООД, гр. Велико Търново, ул. Сан Стефано 32, 
оферта с вх. No 476/19.0 4 . 2 0 1 7 г.-11,56 часа
На Второ място: ЕТ „НИК 96 -  николай Робов", с адрес за кореспонденция: гр. Велико 
Търново, ул. Мир № 13, оферта с вх. № 468/18.04.2017г. -12,43 часа

Обособена позиция No 3. Консерви
На Първо място: „Стели 777"ЕООД, с адрес за гр. Горна Оряховица, 
ул. Марица Ns 3, ет.4, ап.20, оферта с вх. No 478/19.04.2017 г. -12,39 часа 
На Второ място: ЕТ „Амиго -  Велко Вълчев", с адрес за кореспонденция: гр. Лясковец, 
ул. Иван Камбуров №1 А, оферта с вх. № 475 / 19.04.2017 г. -11,51 часа

Обособена позиция No 4. Месо и месни изделия 
На Първо място: ЕТ „Амиго -  Велко Вълчев", с адрес за кореспонденция: гр. Лясковец, 
ул. Иван Кам буров Nel А, оферта с вх. No 475/19.04.2017 г. - 11,51 часа 
На Второ място: „База Север - 2012" ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Горна 
Оряховица, ул. Иван Момчилов N°5, оферта с вх. № 479 /19.04.2017 г. -12,43 часа

Обособена позиция № 5. Мляко и млечни изделия 
На Първо място: ЕТ „Амиго -  Велко Вълчев", с адрес за кореспонденция: гр. Лясковец, 
ул. Иван Камбуров Nsl А, оферт а с вх. Nq 475/19.04.2017 г. - 11,51 часа 
На Второ място: „База Север - 2012" ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Горна 
Оряховица, ул. Иван Момчилов №5, оферта с вх. № 479 /19.04.2017 г. -12,43 часа

Обособена позиция No 6. Плодове и зеленчуци 
На Първо място: „Стели 777"ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Горна Оряховица, 
ул. Марица No 3, ет.4, ап.20, оферта с вх. No 478/19.04.2017 г. -12,39 часа

Комисията предлагат на Директора на ДПБ -  Церова кория да бъде сключен 
договор с участника класиран на Първо място за всяка обособена позиция. 
Представената оферта в най - голяма степен отговаря на условията и изискванията на 
Възложителя.

Комисията приключи работата си на 25.04.2017 година, в 13:30 ч.
В резултат на работата си, на основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП, настоящият 

протокол се състави от комисията в един екземпляр и след подписването му, заедно с 
всички постъпили оферти от участниците и цялата документация, събрана в хода на 
процедурата, се представи на Възложителя за утвърждаване на 25.04.2017 г. -14:00 ч.
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