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 Р Е Ш Е Н И Е  

№ 1071/11.04.2017г. 

 за изменение на Решение № 1071/15.03.2017г. за определяне на изпълнител в 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на едро и обновяване 

на зеленчукови и месни консерви и сухи супи” 

 

На основание чл. 112, ал. 3 във връзка с ал. 2 от Закона за обществените поръчки 

(ЗОП), писмо с вх. № 1347/04.04.2017г. и Докладна записка № 1071/11.04.2017г. 

 

І. Изменям т.II на Решение № 1071/15.03.2017г., както следва: 

О П Р Е Д Е Л Я М 

За изпълнител на обществената поръчка с предмет: ,,Доставка на едро и обновяване 

на зеленчукови и месни консерви и сухи супи“, класирания на второ място учасник-

,,ПАНДА И.П.“ ЕООД, предложил обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 

406 400 (четиристотин и шест хиляди и четиристотин) лева без включен ДДС. 

Мотиви за определяне на втория класиран участник за изпълнител:  

С писмо вх. 1347/04.04.2017г. класираният с Решение № 1071/15.03.2017г. на първо 

място участник „ИЙТ УЕЛ“ ЕАД, представляван от Елза Янева – изпълнителен директор 

на дружеството, е заявил, че на основание чл. 112, ал. 2, т. 2 във връзка с ал. 1 от ЗОП, не е в 

състояние да представи всички изискуеми документи по чл. 67, ал. 6 от ЗОП и да сключи 

договор за възлагане на обществената поръчка. 

На основание чл. 112, ал. 3 от ЗОП и предвид необходимостта от попълването на 

резерви от зеленчукови и месни консерви и сухи супи, за възложителя е налице правна 

възможност да сключи договор с класирания на второ място участник в горецитираната 

процедура, офертата на когото отговаря на предварително обявените условия от 

възложителя. 

 

ІІ. Всички останали точки от Решение № 1071/15.03.2017г. остават непроменени. 

 

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящото решение да се изпрати на участниците 

в горецитираната процедура в тридневен срок от издаването му, като в същия ден да се 

публикува в електронната преписка на процедурата в профила на купувача на електронен 

адрес: http://www.statereserve.bg/bg/profil-na-kupuvacha/obshhestveni-porchki/dostavka-

na-edro-i-obnovyavane-na-zelenchukovi-i-mesni-konservi-i-suxi-supi/. 

Настоящото решение подлежи на обжалване по реда на чл. 196 – чл. 199 от ЗОП пред 

Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му. 
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