
БррIкЕrI
протокол

!нес, 15,11,2011r., на основание чл, 67, ал.2 от ППЗОП, се проведоха прегоl]орLl llo
Обособена позиция NЪ 1 "!оставка на мляко и млечни продукти" от поръчка с пред]\{е,],

,,.Щоставка IIа хранителни продукти" - реф. J\} КС 01-20r7-0l, възлотtеrtа чрез
квалификаllионна система с предмет ,,Доставка на хранителнII продуктлl зil tiуждIIтс rlir

,,Брикел" ЕАff" с реф. Л! КС 0l/2017г., мея<ду

Комисия, назначена със Заповед Nq 1000/18.10.2017г., в състав:
lIРЕ,ЩСЕЩАТЕЛ:

Красимира,Щимова Караиванова-Кирилова -Управител на стол
LIЛЕLIоВЕ:

1) Кристиан Атанасов Бадлtаков - Юрисконсулт
2) инrrс. Красимира Иванова Щимитрова - Специалист ОП

и ,.Брадърс КопIерс" OOfl гр. Стара Загора

На основаrrие чл. 67, ал.l от ППЗОП и т. V от Указанията за подготовка на първоIIачалllа
оферта за възлагане на обществена поръчка е проведен публичен ясребий за опрелелiне на

поредността на веждане на преговорите. Участникът е определен чрез rttребия KaTсl

пореден номер .. ..... с който ще се проведат преговори.

В резултат на проведените лреговори страните се споразумяха следното:

1. ,Щоговорена цена за излълнение на Обособена позиция N9 1 J'Доставка FIa ]иляко и N,IлечlIIl

от ll tIl(a,I,tt

Ns наименование Първоначално предложеtIа
обща стойност в лева, без

ддс

!оговорена l{eнa l]

лева без /{!С

l .Щоставка на мляко и млечни
продукти

"ь чOцq.-{я

2, flоговорени клаузи по изпълнение на договора

3. .Щруги -

Начало на преговорите: l \ ЗО a
Представители
от страна на Участника

Край на преговорите: ,/'/

Комисия за провеждане

1 . Кр, Караиванова

frn* Г"оуп,t / 2. Кр. Бад>Iсаков



БррIкЕ.гI
протокол

!нес, 15.11.2017г,, на основание чл. 67, ал. 2 от ППЗОП, се проведоха пl]еговорп IIо

Обособена позиция N! 2 "!оставка на пилешко Nleco, пилешки продукти и яйца" от поl]ыIка с
предмет ,,.Щоставка на хранителни продукти" - реф.J\Ъ КС 01-2017-0l, възложена .Il]e,]

квалификационна система с rrредмет ,,fiocTaBKa на xpaHIlTeлHIl продуктIr за ну)кдIIтс llir
,,Брrrкел" ЕАЩ" с реф. J\& КС 01/2017г., меlкду

Комисия, назначена със Заповед N9 1000/18.10.2017г., в състав:
ПРЕfiСЕЩАТЕЛ:

Красимира,Щимова Караиванова-Кирилова -Управител на стол
ЧЛЕНоВЕ:

1) Кристиан Атанасов Бадrкаков - Юрисконсулт
2) инlIt. Красимира Иванова fiимитрова - Слециалист ОП

и ,,Брадърс Комерс" ОО! гр. Стара Загора

На основание чл. 67, ал.1 от ППЗОП и т. V от Указанията за подготовка на първонdчална
оферта за възлагане на обществена поръчка е проведен публичен лtребий за определяне ltal

поредността на п веждане на преговорите. У,tастникът е определен чрез rrtребия IcaTcl

пореден номер .... ..... с който ще се проведат преговори.

В резултат на проведените преговори страните се споразумяха следното:

1 . !оговорена цена за изпълнение на Обособена лозиция Л! 2 ".Щоставка на1 ] lI]лепIl(() NIec().

яйца"

2. !оговорени клаузи по изпълнение на договора

пилешки продукти и яица от поръчкатi
Лс I-1аимеповаrIие Първоначално предлоя(ена

обща стойност в лева, без

ддс

!оговорена цепа в
лева без Щ!С

1 .Щоставка на пилешко месо,
пилешки продукти и яйца

З..Щруги -

Нача,то на лреговорите: t ]

Представите.пи
от страна на Участника

1. Кр. Караиванова ....

Комисия за провеждане н

2. Кр, Баджаков

З. Кр. !имитрова

.?u"" ft,pl,el



БруIкЕ.гI
протокол

Щнес, 1 5. 1 1 .201 7г., на основание чл. 67. ал. 2 от ППЗОП! се проведоха преговорлI по
Обособена позиция No 4 "!оставка на риба и рибни продукти" от поръчка с пpe.lll\Ie,l,

,,.Щоставка на хранителни продукти" - реф. М КС 01-20l7-01, възлолtена чре,з
rtвалифиrtационна система с предмет ,,{оставка на хранtлтелни продуIстIr за нуждrlте Hil

,,Брикел" ЕА!" с реф. ЛЪ КС 0l/2017г., мелсд

Комисия, назначена със Заповед Nl 1000/1 8,10.20l7г., в състав:
ПРЕ!СЕ!АТЕЛ:

Красимира.Щимова Караиванова-Кирилова -Улравител на стол
ЧЛЕНоВЕ:

1) Кристиан Атанасов Баджаков - Юрисконсулт
2) иrIж. Красимrира Иванова !имитрова Специалист ОП

и ,.Брадърс Комерс" OOff гр. С,гара Загора

На основание чл. 67, ал.1 от ППЗОП и т, V от Уrtазанията за подготовка на първонача;trIа
оферта за възлагане на обществена поръчка е проведеIt публичен лtребий за оlIределяIlе IIа

преговори.

В резултат на проведените преговори страните се споразуN,lяха следното:

1. !оговорена цена за изпълнение на Обособена позиция Nл 4 ",Щоставка на риба и рибнп

2. !оговорени клаузи по изпълнение на договора *

отп
J\a наименование Гlървона.Iа-,lно пред.[ожена

обща cTotiHocT в jleBa, без

ддс

.Щоговорена цена в

лева без !!С
1 !оставка на риба lI рибнlл

пl]одукти

Нача_,то на преговорите:

Представители Комисия за провеждане

1. Кр. Караиванова

2. Кр. Бадlttаков

З. Кр. !имитрова ..

З..Щруги -



Брл4кЕII
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!нес, 15.1 1.2017г., на основание чл. 67, ал, 2 от ППЗОП, се проведоха преговори по
Обособена позиция Nч 5 "!оставка на месо, месни продукти и колбаси" от поръчка с пред]!tе,г

,,Щоставка нд хранптелни продукти" - реф. Л} КС 01-2017-01, възлотtеttzr .rрез

квалификационна система с предмет ,r!оставка на хранителнIt продуктII за ну?клIlr,е llil
,,Брикел" EAff" с реф. Л} КС 01/20I7г., метtду

Комисия, назначена със Заповед NЪ 1000/18,10.2017г,, в състав:
ПРЕ,ЩСЕ!АТЕЛ:

Красимира !имова Караиванова Кирилова -Управител на стол
ЧЛЕНоВВ:

1) Кристиан Атанасов Баджаков - Юрисконсулт
2) инltс. Красимира Иванова flимитрова - Специалист ОП

и ,.Брадърс Комерс" ООfl гр. Стара Загора

На осrrование чл. 67, ал.1 от ППЗОП и т. V от Указанията за подготовка на първоначалttаt
оферта за възлагане на обществена поръчка е проведен публичен хсребий за определяне I]a

поредността на л веждане на преговорите. Участникът е определен чрез жребия като
пореден номер ..., ..... с който ще се проведа преговор}I.

В резултат на проведените преговори страните се споразумяха следното:

1, !оговорена цена за изпълнение на Обособена позиция Nl 5 "!оставка на N,lесо, N.{ccIlIt

колбаси"

2. !оговорени клаузи по изпълнение на договора

и коJlOаси оl, lIOl]ьчкаt,l]

NI) наименование Първоначztтно лредлох(ена
обща стойност в лева, без

ддс

.Щоговорена цеIIа в

лева без fllC
1 !оставка на N,lесо, месни

продуItти и колбаси

З. flруги -

Начало на преговорите:

Представители
от страна на Участника

за с, Край на преговорите: lЧ .(71
()

Комrrсия за провеждане

1 . Кр, KapaltBaHoBa

2. Кр. Бадхсаков

3, Кр. !имитрова

Реrьо Гmу rr, /

,/



БруlкЕrI
протокол

!нес, 15.11.2017г., на основаниечл.6J, а,r.2 от ППЗОП, се проведоха преговоl]и lI(,)

Обособена позиция Nл б ",Щоставка на консерви и други хранителни продукти" от поръtп(а с

предмет ,,.Щоставка на хранIлтелни продукти" - реф. М КС 01-2017-01, възложена чl]сз
квалификационна система с предмет ,r!оставка на хранителнп продукти за нуя(д}lте ll1l

,,Брикел" ЕА[" с реф. Ne КС 0l/20l7г., межд

Комисия, назначена със Заповед Ns 1000/18.10.2017г,, в състав:
ПРЕЩСЕ!АТЕЛ:

Красимира,Щимова Караиванова-Кирилова -Управител на стол
ЧЛЕFIоВЕ:

l) Кристиан Атанасов Бадясаков - Юриоtсонсулт
2) инlrс. Красимира Иванова !имитрова - Специацист ОП

и ;,Брадърс Комерс" ООЩ гр. Стара Загора

На основание чл. 67, ал.i от ППЗОП и т. V от Указанията за подготовка на първонаtIална
оферта за възлагане на обществена поръчка е проведен публичен жребий за определяtlе lla

В резултат на проведените преговори страните се споразумяха следното:

2. !оговорени клаузи по изпълнение на договора

1. !оговорена цена за изпълнение на Обособена позиция NlI б ,..Щоставка на KoltcepBl.t li друl Il

от поръчката
N! наипlенование Първоначално предложена

обща cToliHocT в лева, без
шIс

,Щоговорена цена l]

лева без .Щ.ЩС

l !оставка на консерви и други
хранLIтелни продукти L0, t{ч

3. .Щруги -

Представители

р, Бадтtаttов?uЦЬо Гсоуr'4
З. Кр. !имитрова ..

Комrtсия за прове}кдане

1, Кр.



БруIкЕ.гI
протокол

.Щнес, 15.11.2017г,, на основание чл. 67, ал. 2 от ППЗОП, се проведоха прегоl]орIl llo
Обособепа позиLIия J,,l! 7 "!оставка на бакалски стоки, подправки и другLI xpaHI]TeJIIlIl

продукти" от поръчка с предмет ,,,.Щоставка на хранителни продукти" - реф.Nч КС 01-2017-
01, възложена чрез квалификаIlионна система с предмет ,,flocTaBKa на хранIIтелнrr lrpo]I)/I{T'lI

за нуждlrте rIa ,,Брrrкел" EAfl" с реф. J\Ъ КС 01/20l7г., между

Комlrсия, назначена със Заповед N! 1000/18,10.2017г., в състав:
ПРЕДСЕДАТЕJI:

Красимира.Щlлмова Караиванова-Кирилова -Управител на стол
ЧЛЕНоВЕ:

1) Кристиан Атанасов Бадя<аков - Юрисконсулт
2) инrк. Красимира Иванова .Щимитрова - Специалист ОП

и ..Брадърс Комерс" ООД гр. Стара Загора

На основание чл, 67, ал,I от ППЗОП и т. V от Указанията за подготовка на първоllа LIaJlI]il

оферта за възлагане на обществена поръчка е проведен публичен жребиI"t за определяне lla

В резултат на проведените преговори страните се споразумяха следното:

1. .Щоговорена цена за изпълнение на Обособена позиция No 7 ",Щоставка на баlсалсклI cTc,lIttr.

2. !оговорени кпаузи по изпълнение Ira договора

по lt ителни от ло]]ъч ката
Nc Наимеr-тованIrе Първонача;tно предложена

обща стойност в лева, без

ддс

!оговорена цсIlа ]]

лева без !!С
1 !оставка на бакаltски стоки,

подправки и други хранителни
продукти

tц 0с , 0 

'

З. .Щруги -

Комисия за провеждане

1. Кр. Караиванова

2. Кр. Бадrrtаков

3. Кр. .Щимитрова

Начало на преговорите:

Представители
от страна на Участника

flolbo Гlоуr,r,/



Брл4кЕгI
протокол

.Щнес, l5.11.2017г., на основание чл. 67, ал.2 от ППЗОП, се проведоха преговорI] по

Обособена позиция Nl 1 ",Щоставка па мляко и млечни продукти" от поръчка с предNIе,г

,,.Щоставка на хранителни продукти" - реф. ЛЪ КС 01-2017-0l, възложена ,lрез

квалификационна система с предN,lет ,rflоставка на храпптелн[I продуктIr за нужлIIте lr1l

,,Брикел" EAfi" с реф. М КС 01/2017г., мех<ду

Комисия, назначена със Заповед Ns 1000/18.10.2017г., в оъстав:

ПРЕ!СЕ!АТЕЛ:
Красимира !имова Караиванова Кирилова -Управител на cTo.1t

ЧЛЕFIоВЕ:
1) Кристиан Атанасов Бадхсаков - Юрисконсулт
2) инхt. I(расимира Иванова !имIлтрова - Специалист ОП

и ,,Фуул.Щелпвъри Експрес" ЕООЩ, гр. Пловлrlв

IJa основание чл. 67, ал.1 от ППЗОП и т. V от Указанията за подготовка на първоначалIIа
оферта за възлагане на обществена поръчка е проведен публичен lкребий за определяне I{a

поредността на веждане на преговорите. Участникът е определен чрез lItребия ttaTo

пореден номер .. ..... с който ще се проведат преговори.

В резултат на проведените преговори страните се споразумяха следliото:

l. !оговорена цена за Iiзпълнение lta Обособена позliцIiя Nl l "!оставка на п,IляI(о I.1 I\IлечiIlt

2, flоговорени клаузи по изпълнение на договора

от п чка,l а

N наипленование Първоначално предложена
обща стойност в лева, без

ддс

!оговорена цена ]l

лева без fllC

1 .Щоставка на мляко и п,lлечни

продукти
I Ц q, 0

З. .Щруги

1
Начало на преговорите:

Представители

(ц
j-, ,/-, '

рата:
от Hi

1. ...

3. Кр. .Щllмитрова .:\,, ,

1



БрI4кЕrI
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!нес, 15.11,2017г., на основаниечл,67, ал. 2 от ППЗОП, се проведоха преговоl]Ir по
Обособена позиция Nч 2 ",Щоставка на пилешко N{есо, пилешки продукти и яйца" от пор,ьчI(а с

предмет ,,fiocTaBKa на хранителIIи продукти" - реф. Л! КС 01-2017-0l, в,ьзJIожена .Ipe,}

квалификационна система с предмет ,,flocTaBKa на хранителни продуктI| за нужлII,I,е ll1l

,,Брлrкел" ЕАfl" с реф. ЛЪ КС 01/2017г., между

Комисия, назначена с,ьс Заповед Nq 1000/18.10.2017г., в състав:
ПРЕ[СЕ!АТЕЛ:

Красимира.Щимова Караиванова Кирилова -Управител на стол
ЧЛЕНоВЕ:

1) Кристиан Атанасов Бадтtаков - Юрисконсулт
2) инllt. Красимира Иванова .Щимитрова Специмист ОП

и ,,Фууд Делlrвърп Експрес" ЕООЩ, гр. Пловдпв

На основание чл. 67, ал.l от ППЗОП и т. V от Указанията за подготовка на първоначалllil
оферта за възлагане на обществена поръчка е проведен публичен жребий за определоrr",,а
поредността на п вея(дане на преговорите. Участникът е определен чрез жребtrя ка,го

пореден номер .... ..... с който ще се проведат преговори.

В резултат на проведените преговори страните се споразумяха следното:

1 , !оговорена цена за изпъ,.tнение па Обособена позиция Nч 2 "!оставка на пилеltlко Nlесо.

яйца"

2, !оговорени клаузи по изпълнение на договора -

пилешки продYкти и яица от поръчка,I
N9 наименование Първонача-пно предложена

обца стойносr, в лева, без

ддс

,Щоговорена IIeHi] l]

лева без !!Сl

1 .Щоставка на пилешко месо,
пилешки продукти и яйца

Начало на rIреговорите:

Представители

Край на np".o"op"r., 4

Комисия за провеждане

1 , Кр, Караиванова

2. Кр. Бадяtаков

,{ц .) \.)

рата:

З. Кр. fiимитрова

/:
З. ,Щруги -



БррIкЕII
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!нес, 15.11,2017г,, на основание чл. бJ, ал.2 от ППЗОП, се проведоха преговорIl гlо

Обособена позиция No З ",Щоставка на хляб"от поръчка с предмет ,,.Щоставка на хранIIтелllII
продуlсти" - реф. ЛЪ КС 01-2017-01, възложена чрез квапификационна систе}Iа с пред]\Iе1,

',[оставка 
на хранителнIr продукти за нуждите на ,,Брпкел" ЕА[" с реф. Nrl КС

0l/20l7г., мелсду

Комисия, назначена със Заповед М l000/l8.10.2017г., в състав:
ПРЕ!СЕ!АТЕЛ:

Красимира !ип,Iова Караиванова Кирилова -Управител на стол
ЧЛЕНоВЕ:

1) Кристиан Атанасов Баджаков - IОрисконсулт
2) иняt. Красиплира Иванова !имитрова Спеr(иалист ОП

ll ,,Фууд,Щеливъри Експрес" ЕОО.Щ, гр. Пловдлtв

I{a основание чл. 67, ал.1 от ППЗОП и т. V от Указанията за lrодготовка на първонача.гIна
оферта за възлагане на обществена поръчка е проведен публичен жребий за опрелеляне Hl]

поредността на l] веждане на преговорите. Участникът е определен чрез rrtребия като
пореден номер .... ..... с който ще се проведат преговори,

В резултат на проведените преговори

l. !оговорена цена за изпълнение

страните се споразуп{яха следното:

на Обособена позиция Л! З "!оставка на хляб" от
поDъчката
Ns наименование Първоriа.rапtrо предложена

обща cToliHocT в лева, без

ддс

.Щоговорена IIена l:]

лева без fllC

1 .Щоставка на хляб

b ryoЛko(

2. .Щоговоренlл клаузи по изпълIlеItие на договора

З. .Щруги -

FIачало на преговорите:

Представители

l9 е,
,2о

Комисия за провеждане

1. Кр. Караиванова

2. Кр. Баджаков

3, Кр. flимитрова

oIl



ш БррIкЕrI ЕАд

протокол
,Щнес, 15,11.2017r,, на основание чл. 67, ал. 2 от ППЗОП, се проведоха преговорl1 Ilo

Обособена позиция J\Ъ 4 "!оставка на риба и рибни продукти" от поръчка с пре/,(i\Iе l

,,fiocTaBKa на храIlителIlи продукти" - реф. ЛЪ КС 01-2017-01, възлоrкена .tрез

квалификациотIна система с предмет ,,flocTaBKa на храtlителнlr продуктIr за IlуrIiдlI,ге llil
,,Брикел" ЕА!" с реф. ЛЪ КС 0I/2017г., шIеяtду

Комисия, назначена със Заповед No l000/18.10.2017г., в състав:
ПРЕ!СЕ!АТЕЛ:

Красимира Щимова Караиванова-Кирилова -Управител на стол
ЧЛЕНоВЕ:

1) Кристиан Атанасов Бадлtаков - Юрисконсулт
2) инлt. Itрасимира Иванова ,Щимитрова СпеtIиалист ОП

и ,,Фууд ,Щеливъри Експрес" ЕОО.Щ, гр. Пловдив

На основание чл, 67, ал.l от ППЗОП и т. V от Указанията за подготовка ,о noo"onuu-r,o
оферта за възлагане на обществена поръчка е проведен публичен жребий за определяне на
поредността на веждане на преговорите. Участникът е определен чрез хtребия като
пореден номер ,, ..... с който ще се проведa преговори.

В резултат на проведеЕите преговори страните се споразумяха следното:

1, ,Щоговорена цена за изпълнение на Обособена поз1lция No 4 "flocTaBKa Lta риба ll рибlttt

2. Щоговорени клаузи по изпълнение на договора -

п от поDъLIкаIа
м наименование Първоначапно предлоя(ена

обща стойност в лева, без

ддс

.Щоговорена Llclla в

лева без .Щ!С

l !оставка на риба и рибни
продукти k мпюмkф

l l.
Начало на преговорите: 4'\

Представители

Край на прегов орrr",, 4€ 2О1.

Комисия за провеждане

1. Кр. Караиванова

2. Кр. Баджаков

З. Кр. flимитрова



БррIкЕ-гI
протокол

.Щнес, 1 5, 1 1 .20l 7г,, на основание чл. 67, ал. 2 от ППЗОП, се проведоха преговорl.t по
Обособена позиция No 5 ".Щоставка на месо, Nlесни продуItти и колбаси" от поръчка с Irредfi,Iе,l

,,ffocTaBKa на хранптелlrп продукти" - реф. М КС 01-2017-01, възлохсена чрез
квалификационна система с предмет ,r.Щоставка на хранителни продуктп за нуrкдIIте tlil
,,Брикел" ЕАЛ" с реф. М КС 01/2017г., меlttду

Комисия, назначена със Заповед Ns 1000/18.10,2017г., в състав:
ПРЕ!СЕЩАТЕЛ:

Красимира !имова Караиванова Кирилова -Управител rIa стол
ЧЛЕНоВЕ:

1) Кристиан Атанасов Баджаков - IОрисконсулт
2) интt. Красимира Иваrrова ,Щимитрова Специалист ОП

и ,,Фууд Деливъри Експрес" ЕООfl, гр. Пловдив

На основание чл, 67, ал.1 от ППЗОП и т. V от Указанията за подготовка на първоIIачалllа
o(lepTa за възлагане на обществена поръчка е проведеIt публичен жребий за определяне ll.r
поредността на веждане на преговорите. Участникът е определен чрез rкребия ttaTtl

пореден номер .. ..... с който ще се проведат преговори,

В резултат на проведените преговори страните се споразуп{яха следното:

1. .Щоговорена цена за изпълнение на Обособена позиция No 5 "!оставка IIa пrleco, дleclllI
колоаси

2. .Щоговорени клаузи по изпълнение на договора -

и колоаси от
Nq наименование Първоначално предложена

обща стоЙност в ]]ева, без
ддс

,Щоговорена цена L}

лева без !flC

l flocTaBKa на месо, месни
продуктII и колбаси

yl

li;;;;;" ";.,;";;",;, i б{, Край на преговоl]ите:

Представители Комисия за провеждане на

'с' ?t

1. Кр. Караиванова

2. Кр. Бадlltаков

3. Кр. .Щимитрова . .

3. !руги -



БруIкЕ.гI
протокол

.Щнес, 15.11.20i7г., на основание чл. 67, ал, 2 от ППЗОП, се проведоха преговори по
обособена позиция Nb б "!оставка на консерви и други хранителни продукти" от поръчка с

предмет ,,.Щоставка на хранителни продукти" - реф. JФ КС 01-2017-01, възлоя(ена tIрез

квалификационна система с предмет ,r.щоставка на хранителни продукти за нуждIIте Hir

,,Брикел" ЕА!," с реф. Л} КС 01/2017г., между

Комисия, назначена със Заповед N9 1000i 18.10.2017г., в състав:

ПРЕ.ЩСЕ!АТЕЛ:
Красимира,Щимова Караиванова-Кирилова -Управител на стол

ЧЛЕНоВЕ:
1) Кристиан Атанасов Баджаков - Юрисконсулт
2) инrк. Красимира Иванова.Щимитрова Специалист ОП

и ,,Фууд ,Щеливърп Експрес" ЕОО,Щ, гр. Пловдпв

На основание чл, 67, ал.1 от ППЗОП и т. V от Указанията за подготовка на първоначална

оферта за възлагане на обществена поръчка е проведен публичен жребий за определяне на

поредността Еа веждане на преговорите. Участникът е определен чрез ltсребия като

пореден номер . . .. . . . с който ще се проведат преговори.

В резултат на проведените преговори страните се споразумяха следното:

1. !оговорена цена за изпълнение на Обособена позиция Nл б,,fiocTaBKa на консерви и другll

,/11гLл гQstl
).ИУ..СааIаjq

Ц 4,L0
u4, ,1,1,Фр7u.ls

Начапо на преговорите: {Ч 
бSg Край на преговорите: 45 Ю,4_

Представители
от страна

едурата:

2. Кр, Баджаков

З. Кр. !имитрова

от чката
Nq наименование Първонача,rно предлоп(ена

обща стойност в лева, без

ддс

!оговорена цена в

лева без Щ!С

1 ,Щоставка яа консерви и други
хранителни продукти lи ь5, м

1



БррfкЕII
протокол

flHec, l 5.1 1.2017г., на основание чл. 67, ал. 2 от ППЗОП, се проведоха преговорll по

обоообена позиция Ne 7 ,,,щоставка на бакалски стоки, подправки и други хранителI]Il
продукти" от поръчка с предмет ,,,Щоставка на хранItтелнп продукти" - реф.М КС 01-20l7-
0l, възложена чрез квалификационна система с предмет ,,,Щоставка Ila храпителнll прод),liтIt
за нуждите на ,,Брикел" ЕАЩ" с реф. ЛЪ КС 0l/2017г., между

Комисия, назначена със Заповед М 1000/18,10.2017г., в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Щимова Караиванова-Кирилова -Управител на стол

ЧЛЕНоВЕ:
1) Кристиан Атанасов Бадхtаков - Юрисконсулт
2) иня<. Красиплира Иванова ,Щимитрова Специалист ОП

и ,,Фууд Деливъри Експрес" ЕООЩ, гр. Пловдпв

I{a основание чл. 67, ал.1 от ППЗОП и т. V от Указанията за подIотовка на първоIJачална
оферта за възлагане на обществена поръqка е проведен публичен rrtребий за определяне lta

поредността на прявеждане на преговорите. Участникът е определен чрез х(ребия каl,с)

пореден номер . . . .,z0, . .. , с който ще се проведат преговори.

В резултат на проведените преговори страните се споразумяха следното:

1. !оговорена цена за изпълнение на Обособена позиция ЛЪ 7"'!оставка на бакапски cToK1.I,

,еtlа-л
q, t!

Представители
от страна на У

Комисия за провеж

l. Кр. Караиванова

2, Кр. Бадясаков

З. Кр. .Щимитрова

по и от чката
N! наименование Първонача_,rно предложена

обща стойност в лева, без

ддс

flоговорена цена l}

лева без ,Щ!С

l ,Щоставка на бакалски стоки,
подправки и други хранителни
продукти

lh ьбц, &

1

а-

Край на преговорите: ,{6 Ь<,I-Iачало на



БруlкЕ.гI
протокол

!нес, 15,1 1 .201 7г,, на основан:ие чл, 67 , ал. 2 от ППЗОП, се проведоха преговори по
Обособена позиция J\Ъ 8 ".Щоставка на плодове и зеленчуци" от поръчка с предмет ,,flосl,лвкrt
на хранителни продуктлI" - реф. N9 КС 01-2017-01, възложена чрез квалифиltационна
система с предмет ,,.Щоставка на хранителнIl продукти за нуждите на ,,Брикел" ЕА!" с

реф. Л! КС 01/2017г., меltсду

Комисия, назначена със Заповед Ns 1000/18.10.2017г., в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира !имова KapaltBaHoBa Кирилова -Управител на стол
ЧЛЕI-IоВЕ:

1) Кристиан Атанасов Баджаков - Юрисконсулт
2) иняс. Красимира Иванова !имитрова - Специа,tист ОП

ll ,,Фууд ,Щеливъри Експрес" ЕОО.Щ, гр. Пловдпв

]-{а основание чл. 67, ал.1 от ППЗОП и т. V от Указанията за подготовка на първоначалtIа
оферта за възлагане на обществена поръчка е проведен публичен жребий за определяне на
поредността на п ея(дане на преговорите. Участникът е определен чрез жребия KaTtl

пореден номер .... .... с който ще се проведат лреговори.

В резултат на проведените преговори страните се споразумяха следното:

1. !оговорена цена за изпълнение на Обособена позиция No 8 "!оставка на плодове 1.1

2, .Щоговорени клаузи по изпълнение на договора

or поDъаIката

Nq наименование Първоначално предложена
обща стойност в лева, без

ддс

!оговорена ценil t}

лева без ,Щ!С

l fiocTaBKa на плодове и
зеленчуци

klr]

З, flруги -

На.lало на преговорите: /Ц

Представители Комисия за провеждане

1. Кр. Караиванова

2. Кр. Баджаков

3. Кр. ,Щимитрова



БррIкЕrI
протокол

!нес, 15,11.2017г., на основание чл. 67, ал. 2 от ППЗОП, се проведоха преговорIi гltl

Обособена позиция J\Ъ З ",Щоставка на хляб"от поръчка с предмет ,,!оставка Hrl xpaнllTeлIlll
продукти" - реф.М КС 01-2017-0l, възложена чрез квалификационна систеп{а с tIредNlеl

,,fiocTaBKa на хранителнп продуктII за нуждите на ,,Брикел" ЕА.Щ" с реф. J\i КС
0l/2017г., плетtду

Комисия, назначена със Заповед NЪ 1000/18.10,2017г.. в състав:
ПРЕ!СЕ!АТЕЛ:

Красимира ,Щимова Караиванова Кирилова -Управител на стол
ЧЛЕНоВЕ:

1) Кристиан ATarracoB Баджаков - Юрисконсулт
2) инж. Красимира Иванова ,Щимитрова - Специа,rист ОП

и ,,Хлебозавод Габрово" OOff гр. Габрово

I,In основание чл. б7. ал.l от ППЗОП и т. V оl Указанията за подготовка на пьрвонiчlt.lн,,
оферта за възлагане на обществена поръчка е проведен публичен жребий за определяне на
оредността на прявеждане на преговорите. Участникът е определеIt чрез лtребия ка,гtl

ореден номер ....,а.,,, с ttойто ще се проведат преговори,

В резултат на проведените преговори страните се споразуN,lяха сJIедното:

1. flоговорена цена за изпълнение на Обособена позиция Nl 3 ".Щоставка на хляб" cll

2. !оговорени клаузи по изпълнение на договора

п(lDъчI(а,га

Nq Ilаименованrте Първоначално предлоя(ена
обща стойност в лева, без

ддс

.Щоговорена цена в

лева без flflC

1 ,Щоставка на хляб
8ЬЪ,Цо

З, !руги -

На.lало на преговорите:

Представители

1 . Кр. Караиванова

2. Кр. Бадтtаков

З. Кр. ,Щимитрова [.i 1Y.'.Y . .{


