
Стр. 1 от 2 
                                 

 
   

 
РЕШЕНИЕ  

№ 566 от 20.05.2015 г. 
 

на Кмета на община Белене 
за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществената поръчка – открита 

процедура по реда на ЗОП с предмет: 

„Доставка на хранителни стоки, плодове и зеленчуци за нуждите на училища, детските 
заведения, детска млечна кухня и домашен социален патронаж на територията на град 
Белене”,  ООббооссооббееннаа  ппооззиицциияя  №№  11  //  ДДооссттааввккии  ннаа::  --  ммеессоо,,  ммеессннии  ппррооддууккттии,,  ррииббаа,,  яяййццаа;;  --  ммлляяккоо  ии  
ммллееччннии  ппррооддууккттии;;--  ппллооддооввее  ии  ззееллееннччууцции;;  --ппааккееттииррааннии  ббооббееннии  ии  ззъъррннееннии  ххррааннии,,  ппллооддооввии  ннееккттааррии  ии  

ддооммааттеенноо  ппююррее  

 На основание чл.38 т.1 от ЗОП, чл. 73 ал. 1 и ал.2 от ЗОП, Протокол №1/05.05.2015 г., 
Протокол №2/08.05.2015 г. и Протокол №3/19.05.2015 г. на Комисия назначена със моя Заповед № 
389/09.04.2015 г., за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в открита процедура 
за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14 ал.1 т.2 от ЗОП, открита с мое Решение 
№193/27.02.2015г. на Кмета на община Белене, публикувана в Регистъра по обществени поръчки с 
№ на обявлението ID 651424 на 27.02.2015г. на сайта на АОП с уникален № в Регистъра на 
поръчката 00661-2015-0003, и сигнатура 2015/S 044-075968 на 04.03.2015г. в притурката-
Приложение към Официален вестник на Европейския съюз /http://ted.europa.eu/,  
  
 1. С настоящото решение обявявам крайното класиране на участниците в 
процедурата, отговарящи на изискванията на ЗОП, обявлението, документацията за участие и 
обявения критерий за избор на изпълнител - най-ниска цена - чл.37 ал.1 т.1 от ЗОП, както следва:  
 

Място Наименование на участника 

Предложена 
цена /лева/ с вкл. ДДС 

(оценяван показател - Общ 
сбор на съответния участник 

I+II+III+IV=)* 

1. 
ЕТ "Нове Инженеринг-Антон 
Антонов", гр. Свищов 

175.01 лв. 

2. „Евелин Комерс” ООД, гр. Плевен 192.64 лв. 

3. 
„Метро Кеш Енд Кери” ЕООД, гр. 
София 

213.96 лв. 

 
* Сбор от всички единични с вкл. ДДС (колона 5 в ценовото предложение) по артикулите в 
отделни групи храни, предложени от съответния участник: 
 
I. Месо, месни продукти, риба, яйца; 
II. Мляко и млечни продукти; 
III. Плодове и зеленчуци; 
IV. Пакетирани бобени и зърнени храни, плодови нектари и доматено пюре; 
 
 Общ сбор за съответния участник I+II+III+IV= цена в лева с ДДС - по смисъла на 
предварително обявените от възложителя условия и в съответствие с одобрените с решението 
за откриване на процедурата - (виж т.VI от Решение №193/27.02.2015г.) и т. 1 и т.2 от 
попълнения от участника обр.№11.1 "Ценово предложение" - получената стойност при този 
сбор е оценявания показател и се взема предвид при класирането на участника, както и при 
проверка съответствието на ценовото му предложение съгласно чл.70 ал.1 и следв. от ЗОП; 
 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333232303839
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:75968-2015:TEXT:BG:HTML&src=0
http://ted.europa.eu/





