
До заинтересованите лица

СЪОБЩЕНИЕ 

По чл. 57, ал.З от ППЗОП

По обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за 
обектите към Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“, разположени 
на територията на Община Велико Търново -  Други хранителни и бакалски стоки, 
варива и яйца“, публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/676, с уникален номер на 
процедурата 00073-2019-0019 в регистъра на АОП и публикувано решение на дата 
07.05.2019 г. с ГО 910250 в Регистъра на обществените поръчки на АОП.

1. Преговорите с участника "КИЛТЕКС" ЕООД, относно предложеният Срок за 
заменяне несъответстващите продукти с нови (показател ПСР от методиката) ще бъдат 
проведи на 29.07.2019 г. от 13:30 часа.

2. Преговорите с участника "БОЙЛС ФУУД КЪМПАНИ" ЕООД, относно 
предложеният Срок за заменяне несъответстващите продукти с нови (показател ПСР от 
методиката) ще бъдат проведи на 29.07.2018 г. от 13:40 часа.

3. Поредността на провеждането на преговорите, в съответствие с чл. 67, ал. 1 от 
ППЗОП, е определена от комисията чрез жребий на първото заседание от 20.05.2019 г.

4. Преговорите ще бъдат проведени с участниците при придържане към 
първоначално определените условия и изисквания за изпълнение на поръчката.

5. Отварянето и оповестяване на ценовите предложения, както и преговорите по 
предложението направено от участниците по Финансов показател (Ц), ще се извърши на 
дата 29.07.2018 г., както следва: с участника "КИЛТЕКС" ЕООД -  от 13:50 часа, а с 
участника "БОЙЛС ФУУД КЪМПАНИ" ЕООД - от 14:00 часа, при спазване на 
изискването в чл. 57, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП.

Действията на комисията ще се извършват в заседателна зала в административната 
сграда на Община Велико Търново на адрес: град Велико Търново, пл. „Майка България“ 
2.

Настоящото съобщение ще бъде публикувано на Профила на купувача на адрес: 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/676, с което участниците се считат 
за уведомени.

С уважение,

Пенка Игна'
Община Велили ± прпиви
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