МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – СМОЛЯН

ТП ”ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО – ИЗВОРА”
п.к. 4800 гр.Девин, ул.”Освобождение” №18; тел.: 03041/2230; факс: 03041/2393
e–mail: dlsizvora@ucdp–smolian.com ; http://dlsizvora.ucdp–smolian.com

РЕШЕНИЕ
№ 304 /28.09.2020г.
На основание чл.108, ал.1 и ал.4 от Закона за обществените поръчки и утвърден доклад
от 28.09.2020г. и Протоколи №1 от 27.09.2020г., от работата на комисия назначена с моя
Заповед №302/27.09.2020г., за провеждане на процедура публично състезание с предмет:
„Доставка на хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти за срок 24
месеца за нуждите на ЦУ на ЮЦДП – гр. Смолян и ТП „ДЛС- ИЗВОРА”, обособени в три
позиции съгласно техническата спецификация към документацията – Приложение № 15.1,
№15.2 и №15.3, а именно:
Обособена позиция № 1 „Доставка на хранителни продукти” за ТП „ДЛС- Извора”
Обособена позиция № 2 „Доставка на напитки, тютюн и свързаните с него продукти”
за ТП „ДЛС –Извора”
Обособена позиция №3 „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на
централно управление (ЦУ) на „ЮЦДП” - гр. Смолян”.

О Б Я В Я В А М:
I. Класирането на единственият участник в процедура публично състезание по
ЗОП с предмет: ”Доставка на хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него
продукти за срок 24 месеца за нуждите на ЦУ на ЮЦДП – гр. Смолян и ТП „ДЛС- ИЗВОРА”,
обособени в три позиции ”, а именно:
За обособена позиция №1 „Доставка на хранителни продукти”
НА ПЪРВО МЯСТО – СД „Лавина С-ИЕ Дамянови” – със седалище и адрес на
управление: обл.Смолян, общ.Девин, гр. Девин, ул. „Хан Аспарух” №5, ЕИК
830113531, с предложен 5% (пет процента) отстъпка за всички хранителни продукти в
техните обекти (магазини).
За обособена позиция №2 „Доставка на напитки, тютюн и свързаните с него продукти”
НА ПЪРВО МЯСТО – СД „Лавина С-ИЕ Дамянови” – със седалище и адрес на
управление: обл.Смолян, общ.Девин, гр. Девин, ул. „Хан Аспарух” №5, ЕИК
830113531, с предложен 5% (пет процента) отстъпка за всички напитки (алкохолни и
безалкохолни) в техните обекти (магазини).
ІI. Определям за изпълнители на обществената поръчка за обособени позиции №1 и №2
участникът СД „Лавина С-ИЕ Дамянови” .
ІІІ. Разпореждам да се сключи договор с класираният на първо място определен за
изпълнители в обществената поръчка на основание чл. 112 от ЗОП.
ІV. Прекратявам процедурата за обособена позиция №3 „Доставка на хранителни
продукти и напитки за нуждите на централно управление (ЦУ) на „ЮЦДП” - гр.
Смолян”. Мотиви: няма подадени оферти в указания срок.

V. Разпореждам препис от решението да бъде публикувано в профила на купувача
http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=4680 и връчено на
всички участници в три дневен срок от издаването му, лично срещу подпис или изпратено по
пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по електронната поща или факс.
Настоящото Решение подлежи на обжалване по реда на чл.196, ал.3 от ЗОП пред
Комисия за защита на конкуренцията, а жалби се подават в 10-десетдневен срок съгласно
чл.197 ал.1, т.7 от ЗОП.
В.и.д. Директор на ТП ”ДЛС – Извора”:............/*П/....................
инж. Здравко Караджов

* Налице е положен подпис, който е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни
(Регламент (ЕС) 2016/679).

