СЕДМО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «КУЗМАН ШАПКАРЕВ» - БЛАГОЕВГРАД
гр. Благоевград, ул. „Илинден“№13, е-тай: зес1то(а),аЪу.Ъя, кир://7зои-Ъ1агоеу^гас1.сот

РЕШЕНИЕ №2 / 19.09.2016г
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Седмо СУ„Кузман Шапкарев“, гр. Благоевград, Адрес: град Благоевград,
ул. „Илинден” № 13.
-

На основание чл. 22, ал.1, т. 6, във вр. с чл.108, т.1 и чл. 181, ал.6 от Закона за
обществените поръчки, както и предложенията и решенията на комисията определена
със Заповед № РД- 07 - 928 /03.08.2016 г. обективирани в Протоколи 1, 2 и 3 и Решение
№ 1/ 15.09.16г за отстраняване на участник в процедура по ЗОП - „Публично
състезание“ за възлагане на обществена поръчка и мотивите към него, взех решение
за определяне на изпълнител участвал 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 учениците от I до VII клас”, с прогнозна
стойност на обособената позиция - в размер на 119 952 лева (сто и деветнадесет
деветстотин петдесет и два лева) без ДДС, като стойността на 1 обяд не може да
надвишава 2,1 лв. без ДДС като:
1. Определям за класиран на първо място участника „РУМ“ ООД с ЕИК 101657345 и
адрес на управление гр. Благоевград, ул. „Дойран“ №11, ап.1, ет. 1 с предложени
ценови параметри за един брой закуска в размер на 2.1 /два лева и десет стотинки/ без
ДДС /.
2. Определям за изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Осигуряване и
доставка на закуски и обяд на учениците в 7-мо СУ „Кузман Шапкарев“ град
Благоевград по Обособена позиция I - “Осигуряване и доставка на обяд на учениците
от I до VII клас” „РУМ“ ООД, с ЕИК 101657345 и адрес на управление гр.
Благоевград, ул. „Дойран“ №11, ап.1, ет. 1. за срок от три учебни години считано от
датата на подписване на договора.
Орган, пред когото се обжалва настоящото Решение ведно с Решение № 1/ 15.09.2016г -

Комисия за защита на конкуренцията.
Адрес, бул. Витоша №18,София 1000
Електронна поща срсас1тт@срс.Ь§
Интернет адрес Ь й р ://т)т.ср с.Ь §
Срок за подаване на жалбите 10 дневен, съгласно 197, ал.1, т. 7 от ЗОП
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В три дневен срок настоящото решение да се връчи на заинтересованите лица и 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 Шапка]
Благоевград
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