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РЕШЕНИЕ 

 
№ 1 /05.06.2015 година 

 

 

за класиране на участниците и обявяване на изпълнител  

на  обществена поръчка 

 

 

 На основание чл. 73 от Закона за обществените поръчки и във 

връзка с отразени резултати в протоколи от 01.06.2015 година, и 

05.06.2015 година на комисия за разглеждане, класиране и оценка на 

подадени оферти в открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка с обект: "ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА 

ЗА БОЛНИ И ПЕРСОНАЛ ЗА НУЖДИТЕ НА „ЦЕНТЪР ЗА 

ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – СОФИЯ” ЕООД”,  

 

 

 

ОБЯВЯВАМ 

 

 І. Класиране по низходящ ред на допуснатите участници с оглед 

на критерия за най-ниска цена на услугата за доставена храна на ден за 

закуска, обяд и вечеря за един човек:  

 

1. „Вива 2004” ООД с ЕИК 131197422 с предложена цена на 

услугата за доставена храна на ден за закуска, обяд и вечеря за 

един човек 2,80 лева без ДДС. 

2. „Канкун” ЕООД с ЕИК 201163529 с предложена цена на 

услугата за доставена храна на ден за закуска, обяд и вечеря за 

един човек 3,08 лева без ДДС. 

3. „ЛФС” ЕООД с ЕИК 130015233 с предложена цена на услугата 

за доставена храна на ден за закуска, обяд и вечеря за един човек 

3.68 лева без ДДС; 

 

 

ІІ. Изпълнител на поръчката е „Вива 2004” ООД с ЕИК 

131197422 поради предложената най-ниска цена. Изпълнителят ще 
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бъде поканен за сключване на договор в срока определен от правилата 

на чл. 41, ал. 3 и ал. 4 от Закона за обществените поръчки при 

изпълнени от страна на изпълнителя задължения по чл. 42, ал. 1, т. 2 и 

т. 3 от Закона за обществените поръчки. 

 

 

 На основание чл. 73, ал. 3 от Закона за обществените поръчки 

настоящото решение да се изпрати в тридневен срок от издаването му 

до всички участници. 

 

       

 

       

        
 

 

 


