
Д О К Л А Д 
по чл.60, ал.1 от ППЗОП 

за резултатите от работата на комисията, назначена със Заповед № 144/07.02.2017 г., 
за провеждане на публично състезание за възлгане на обществена поръчка състезание 

но ЗОП с предмет : 
"Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ Царев брод" 

Състав на комисията: 

Председател : Валентина Янкова Велева - правоспособен юрист 
Членове: 

1. Д-р Галина Гинева Даскалова - Ветеринарен лекар 
2. Д-р Елка Крумова Пейчева - Ординатор в II OAJI - М, лекар по диететика 

и хранене 
3. Мариана Иванова Матева - Главна медицинска сестра 
4. Антоанета Любомирова Живкова - Главен счетоводител 

Кратко описание на работния процес: 
След задължителните указания на КЗК по Решение №713 от 29.06.2017 г. по преписка 

K3K-434/2017 и Решение № 13761 от 14.11.2017 по адм.д. № 9326/2017 на ВАС г„ комисията 
в пълния си основен състав проведе две заседания -

на 07.12.2017 год. от 10.00 ч за разглеждане на допълнително представените 
документи по реда на чл. 54, ал.9 от ППЗОП от „Лини фрут" ООД по ОП 3; 

на 14.12.2017 г. от 10 ч за отваряне на ценовото предложение на „Лини фрут" ООД по 
ОП 3;, разглеждане и оценка на офертата по ОП 3 

На заседанията на комисията не присъстваха представител на участника „Лини фрут" 
ООД и други лица. 

Участници в процедурата по ОПЗ: 

- "Лини Фрут" ООД- гр. Шумен, подадена в 12,55 ч. на 06.02.2017 г. с вх. № 262. 

Действия, свързани с отварянето, разглеждането и оценяването на офертите: 
Подробно описани в предходния Доклад. 
Класиране на участниците по ОП 3: 

ОПЗ: I място „Лини фрут" ООД с предлагана цена 2 239.19 лв. 

Мотиви за допускане и отстраняване на участниците: 
Мотивите да допускане и отстраняване на участника „Лини фрут" ООД са отразени 

по-горе в изложението. 

Предложение за сключване на договор с класирания на първо място участник и за 
прекратяване на процедурата: 
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Комисията предлага да се сключи договор с класирания на първо място участник по 
ОПЗ - „Лини фрут" ООД 

Комисията не предлага да се прекрати процедурата. 

ПРИЛОЖЕНИЯ към доклада: Протокол от 07.12.2017 г.; Протокол от 14.12.2017 г.; 

КОМИСИЯ : Председател : 1 
(Валентина Велева) 

Членове : 2 
(д-р Галина Даскалова) 

3 
(д-р Елка Пейчева) 

4 
(Мариана Матева) 

5 
(Антоанета Живкова) 
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