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Относно: възлагане на поръчка с предмет: ,, .Щоставка на хранителни продукти" - pe(l, Nl lit'
01-20l 7j0,1 , ;чFез 

]кралификационна система с предмет: ,. ,Щоставка на хранIптеJIни про2{tlilп зil
I{у)!(ди ге на .Брикел'' FА!"- реф. Np КС 01-20] 7

Вид на процедурата - процелура на лоl,оtsаряне с rrрслварителна покаIlа за )rчастие.
Правно основание,,.lл.22, ал. I т, I от ЗОП
Квалификационната систеN,lа е създадена с Решение N! 422 от 02.05.20l7 г. на Изпълнttтел tl t tя

директор, публикувано в Регистъра на АОП на 05.05.2017 г. и в ОВ на ЕС под ноп,rер 2017/S 087- '

1,] 047 4.

Униttален номер на КС в Регистъра на АОП: 0075В-2017-0001
Връзка към електроItната прелиска в профила на купувача, където е публикувана електроннt] гir

преписка на квалификационната система: l-Ittp://bIikel-bg.coln/bglabotlt-tls/[ru) сr
ц

0 l -2017g

На основание чл. \42- ал.l отЗоП:

1. Определям следните участници в квалификационната система, които це б bдiтr

поканени да представят оферти в процедура на договаряне с предварителна покана с пI]e.ll\Iel:

,,!оставка на хранителни продуItти"- реф. Nч КС 01-2017-01 по обособени позиции:
l.1 . За Обособена позиция N! 1(ОП N!1): ",Щоставка на мляко и Ntлечни продукти":

. ,.Аллур" оо!, гр, София

. ,,Брадър Комерс" оо,Ц, гр. Стара Загора

. ,,Фуул Деливъри Експрес" Еоо!, гр. Пловдив
1 .2, За Обособена позиция No 2(ОП No2): "flocTaBKa на пилешко месо,пилешки продукти Ir яr'i ца" :

. ,,Аллур" оо!, гр. София
о .,Брадър Комерс" оо.Ц, гр, Стара Загора
. ,,Фууд Деливъри Експрес" Еоо!, гр. Пловдив

1.З. За Обособена позиция Nч З(ОП NэЗ): ".Щоставка на хляб":
о ,,Аллур" оо.Щ, гр. София
. ,.Фууд Деливъри Експрес" Еоо.Щ, гр. Пловдив
о ,.Хлебозавод Габрово" оо!, гр. Габрово

1.zl. За обособена позиция ЛЪ 4(оП ЛЪ4): "flocTaBKa на риба и рибни продукти":
. ,,Аллур" оо!, гр. София
о ,.Брадър Комерс" оо.Щ, гр. Стара Загора
. .,Фууд Деливъри Експрес" Еоо!, гр. Пловдив

1.5. За Обособена позиция NЪ 5(ОП N!5): "!оставка на месо, месни продукти и колбаси":
. ,.Аллур" оо.Ц, гр. София
. ,.Брадър Комерс" оо!, гр. Стара Загора
. ,.Фууд !еливъри Експрес" Еоо!, гр. Пловдив

1.6. За Обособена позиция Ns 6(ОП Nч6): "!оставка rla консерви и други храI]ителни продуl(тII :

. ,.Аллур" оо,Ц, гр. София
о ,.Брадър Комерс" ОО.Щ, гр. Стара Загора
. ,.Фууд ,Щеливъри Експрес" Еоо!, гр. Пловдив



1.7. За обособена позиция Nq7(оП Nл7): "flocTaBKa на бакалски стоки, полправки }I лр\/гII
хранителни продукти":

. ..Аллур" оо!, гр. София
о ..Брадър Комерс" ооЩ, гр. Стара Загора
. ,,Фууд Деливъри Експрес" EOOfl, гр. Пловдив

1.8. За Обособена позиция Ns8(ОП Nl8): "!оставка на плодове и зеленчуци":
. ,,Аллур" оо!, гр, София
о ,,Фууд .Щеливъри Експрес" Еоо.Ц, гр. Пловдив

2. Одобрявам поканите за участие в процедурата.

3. УтвърждаЬам д6$уiЙентацията за участие в процедура с предмет: ,,!оставка ila хранrIтелlIIl

цролукти"- реф. Ntt КС 01-2017-01

4. Прогнозната стойност на процедура с предмет: ,,fiocTaBKa на хранIIтелнлl продуктll"- реф.
l\! КС 01-2017-01 е 225 200,00 лв. без.IIlС и е сформирана като сбор от прогнозните cToi-rrIocтtr

по 8-те обособени позиции, както следва:

. оП Nlr 1: "locTaBIta на,мляко и ]чlлечни продукти" 12 500,00 лв., без fiffC.

. оП Nq 2: ".Щоставiа на пилешко месо,пилешки продукти и яйца" -20 000,00 лв,, без !flC.
о оПNsЗ: ".Щоставка на хляб" 10 000,00 лв., без !!С.
. оП Nlr 4: ",Щоставка на риба и рибни продукти" 2000,00 лв., без !flC.
о оП Ns 5: ".Щоставка на месо, месни продукти и колбаси"- 155 000,00 лв, без ,Ц,ЩС.

о оП NЪ 6: ".Щоставка на консерви и други хранителни продукти - l200,00 лв., без flfiC.
. оП Ns 7: ".Щоставка на бакалски стоки, подправки и други хранителни продукти " - l1 000.00

лв., без !,ЩС,
. оП Np 8: ".Щоставка на плодове и зеленчуци" l3 500,00 лв., без !,ЩС,

5. Съгласно чл.197, ал,1, т.1 от ЗОП настоящото решение подлежи на обжалване в 10-дrtевеtl
срок от датата на публикуването му в профила на куIIувача пред Комисията ,]а заtl(!iта tla
конкуренцията - София.
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