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След като се запознах и утвърдих доклад по чл. l03. ал. 3 от ЗОП и Протоколи.
отразяващи работата на комисията. назначена с моя ЗаIlовед N! РЛ-l0-787 от 11.04.20l8 г.. За

провеждане на процедура за възлагане на обществена tlорыlt(а. чрез пу-блично състезание с

предмет: "Периодични доставки на ваучери за храна за рабо,геlците в стр}'ктурните Звена

на Шуменски университет с три обособени позlIцlIII", пуб.ltлtкувана в регистъра на

обшествените поръчки под уникален ЛЪ 00251-2018-0009, открита с Решение Nс РД-10-501

от дата lз.Oз.2018 г.. с прогнозна стойност от 210000.00 лв. без ДДС и прогнозна стойност по

отделните обособени позиции: ОП l 181176.47 лв. без ДДС. ОП 2 12З52.94 ЛВ. беЗ ДДС. ОП 3

\647о.59 лв. без ДДС и на основание чл.181.а-ц.6 от ЗоГl. във връзка с чл.108. т. l от ЗоП и

предвиД взетите от коN{исИята решеНия обективиранлI в цитлlраните по-горе протоко"ци и доклад.
взех следното

РЕшЕНИЕ:

I. I]a ocнoвaнlle чл. 181. ац.6 от ЗОП. оБявявАМ клАсирАНЕТО на

участниците в проЦед},рата :]а възлагане на общес,гвена поръчка с предN{ет: "Периодични

доставки на ваучери за храна за работешlrте в cTpyKT,ypH[ITe звена на Шуменски

университет с три обособени позиции", както следва:

Обособена позиция ЛЪ 1 : Периодични доставкII lla ваччери за храна за работешите
в структурните звена на ШуменскlI yнlrBepcllTeT "Еп. к. Преславски" за обособена

позицияМI-гр.Шумен.

ПЪРВО МЯСТО: ,,Томбоу България" ООД. получил 100 т

обособена по3tlцлlя ЛЪ 2 : Периодични доставки на ваучерII за храНа За РабОТеЩИТе

в структурните звена на Шуменски универслlтет "Еп. к. Преславски" за обособена

позиция ЛЪ II - гр. Варна.

първО N,IЯСТо: ,,Томбоу Бъ.пгария" оод. lIолучlлл l00 т

Обособена по3ицIIя Nq 3 : ПериодlrчнII достаI}кlI lla ва\,чери за храна за работещите

в cTpyKTypHIlTe звена на ШуменскIr YнIrверситет "Еп. к. Преславски" за обособена

позиция М III - гр. fiобрич



ПЪРВО МЯСТО: ,,Томбоу Българlrя" ООД. п()-|IvLItl,]I l00 т.

II. На основание LIл. 18l. а,ц.6 от ЗОП. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ по
обособени позицtlи на обшествена поръчка с предI\{ет: "ПериоличнII доставки на ваучери за
храна за работещите в структурните звена на IIIyrreHcKll университет с три обособени
позиции" участI{иците:

Обособена по,}ицIIя Л} 1 : Перltодlrчнll дос,I,авкlt на ваучерIr за храна за работещите
в структ,урнI|те звена lla Шупrеtlски универсIlтет "ЕII. К. Преславски" за обособена

позиция ЛЪ I _ гр. Шумен, участника ,,Толtбоу Бь.пr,арllя" ООД класиран на първо място.

Обособена позиция Nq 2 : Периодичнtl доставкll на ваyчерлI за храна за работещите
в структурните звена на Шуменски университеl, "Еп. К. Преславски" за обособена

позиция ЛЪ II _ гр. Варна, участника ,,Томбоу Българrrя" OOfi класиран на първо място.

Обособена по3иция ЛЪ 3 : Периодични доставкIл на ва\,черIl за храна за работещите
в структурните звена на Шуrrенск[I универсIIтет "Еп. К. Преславскll" зл обособена

позиция лъ III - гр. Добрич, участника ,,Томбо1, Бъ..rгарlrя" ОО.Щ к,пасиран на първо място.

На основание чл. l81. ал. 8 от ЗОП настоящето Решение да се публикува в инТеРнеТ

страницата на Шуменски университет "Еп. К. Преславски". раздел профил на купувача" в

електронното досие на поръчката: http://profil-na-kupul,acha.shu.bg/?p:l494
На основание чл. l8l. ал. 8 от ЗоП. настоящето решение да се изпрати в срок не по-

късно от деня на публикуването му в интернет страницата на Шуменски университет "Еп. К.

Преславски". раздел профил на купувача" до участника в процедурата за възлагане на

поръчката.
Щоговорите за възлаГане на поръчката да се склк)чат при условията на чл. l l2. ац. 7, т- 2

от ЗоП.
настояrцето решение подлежи на обжа,rване пред Коп,tисия за защита на конкуренцията

в 10- дневен срок от получаването му.
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