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РЕШЕНИЕ № 1/ 15.09.2016 г.
За отстраняване на участник в процедура по ЗОП - „Публично състезание“ за възлагане
на обществена поръчка

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Седмо СУ„Кузман Шапкарев“, гр. Благоевград, Адрес: град Благоевград,
ул. „Илинден” № 13 лице за контакти: Лилия Стоянова Стоянова, тел: 073 831538, Е-таП:
зес!то@,аЬу.Ьа
На основание чл.107, т.1 и т.2 б. „а“ от ЗОП и Междинни протоколи №1 и №2 от работата
на Комисия определена със Заповед РД-07-928/03.08.2016 г.
Отстранявам от участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „Осигуряване и доставка на закуски и обяд на учениците в 7-мо СУ „Кузман
Шапкарев“ град Благоевград по Обособена позиция II - “Осигуряване и доставка на обяд на
ученици от I до VII клас обучаващи се целодневно“ участника „Електра 2015“ ЕООД, с
ЕИК 203513768, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. Г. Андрейчин
№8, вх. А, ет.З, ап.8. от по-нататъшно участие, поради несъответствие с изискванията за
лично състояние,

критериите за подбор и предварително определените условия на

поръчката.
МОТИВИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ:
Представените документите не отговарят в цялост и не съответстват на изискванията
поставени от възложителя по отношение на личното състояние и критериите за подбор и
обявените условия на поръчката. Участникът не представя документ, от който да е установен
професионалния му опит за последните три години. Списъкът на договорите доказващи
професионалния опит съдържа само един договор сключен на 29.12. 2015г., касаещ
изискуемия опит. Дружеството „Електра 2015“ ЕООД е регистрирано на 27.04.2015 г. под №
20150427163008 в ТР факт, поради който дружеството не би могло да докаже преходен опит.
На следващо място по отношение на документите доказващи икономическото и финансово
състояние на участника, участникът представя Баланс и ОПР логично за периода от
регистрацията 27.04. 2015 до 31.12.2015 г., поради което не отговаря и на изисквания за
финансово и икономическо състояние поставени от Възложителя. Участникът не представя
баланс и ОПР или справка за оборота на услугите с предмет сходен с настоящата поръчка за
последните три години, в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е
създаден или е започнал дейността си. Съгласно изискванията определени от Възложителя
участникът следва да има и минимален общ оборот, реализиран от предоставяне на услуги с
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предмет, идентичен или еквивалентен с предмета на настоящата поръчка, за последните три
финансови години в размер равен на съответната обособена позиция.
Орган, който отговаря за обжалване - Комисия за защита на конкуренцията
Адрес, бул. Витоша №18,София 1000
*

Електронна поща срсас1гшп@,срс.Ьа
Интернет адрес Ьйр:/Аулууу.срс.Ье
Срок за подаване на жалбите 10 дневен, съгласно 197, алЛ, т.7 от ЗОП
Настоящото решение да се публикува в сайта на 7- мо СУ „Кузман Шапкарев“ гр.
Благоевград, раздел „Профил на купувача.

Възложител:
Лилия Стоянова Стоянова
Директор на 7-мо СУ „Кузман Шапкар»
Благоевград
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