ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
Операция „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2019“
BG05FMOP001-3.002

РЕШЕНИЕ
№ЗК-2049 от 30.11. 2017 г.
за изменение на Решение №ЗК-1828 от 27.10.2017 г.
На основание чл. 112, ал. 3 във вр. с чл. 112, ал. 2, т. 1 от Закона за обществените поръчки и
писмо - отказ с №ВхК-9616/28.11.2017 г. за подписване на договори от „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД,
изменям мое Решение №ЗК-1828 от 27.10.2017 г. за възлагане на обществена поръчка за доставка, по реда
на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП, чрез “открита процедура” с предмет: „Доставка на хранителни продукти по
Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за Европейско
подпомагане на най – нуждаещите се лица”, операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019”
BG05FMOP001-3.002, разделени в обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Месо, месни и млечни продукти, риба и яйца”;
Обособена позиция № 2: „Плодове, зеленчуци и зеленчукови консерви”;
Обособена позиция № 3: „Пакетирани стоки”;
Обособена позиция № 4: „Хляб и хлебни изделия”:
1. Определям за изпълнител на процедурата с предмет „Доставка на хранителни продукти по
Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за Европейско
подпомагане на най – нуждаещите се лица”, операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019”
BG05FMOP001-3.002” по Обособена позиция № 2: „Плодове, зеленчуци и зеленчукови консерви” и
Обособена позиция № 4: „Хляб и хлебни изделия”, участника „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ООД, класиран на II
място с моя Заповед №ЗК-1828 от 27.10.2017 г..
Мотиви: Заявен писмен отказ за сключване на договори с №ВхК-9616/28.11.2017 г. от участника
„ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД, класиран на I място и определен за изпълнител по съответните обособени
позиции с моя Заповед №ЗК-1828 от 27.10.2017 г..
2. На основание чл. 43, ал. 1, изречение първо от ЗОП и чл. 43, ал. 2, т. 1, буква „а” от ЗОП,
настоящото Решение да се изпрати на участниците в 3-дневен срок от издаването му.
3. На основание чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП в деня на изпращане на решението до участниците,
решението да се публикува в електронната преписка на обществената поръчка в профила на купувача:
http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=404.
Решението може да се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от
неговото получаване.

Заличени данни на основание чл.2 от ЗЗЛД
Денка Димитрова Михайлова
За Кмет на Община Силистра
На основание Заповед №ЗК-2048 от 30.11.2017г

