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РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
№ 373/11.02.2020
НА ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС
На основание чл. 106, ал. 6, чл. 108, т. 1, пр. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП),
след утвърждаване на Доклада по чл. 103, ал. 3 от ЗОП, съставен и подписан на
05.02.2020 г., предаден ми на същата дата, ведно с подписани Протоколи, както следва:
Протокол № 1 започнат на 07.01.2020 г. и завършен на 27.01.2020 г.; Протокол № 2
започнат на 30.01.2020 г. и завършен на 03.02.2020 г., както и цялата документация по
обществената поръчка от Комисията, назначена с моя Заповед № 24/07.01.2020 г., да
разгледа, оцени и класира подадените оферти за избор на изпълнител по обществена
поръчка с предмет: „Доставка на риба и рибни разфасовки за нуждите на постоянни
детски ясли и Детска кухня на Община Бургас за периода 2019 – 2021 г.“, открита с
мое Решение № 3383/08.11.2019 г. вписана в Регистъра по обществените поръчки към
АОП под уникален номер № 00797-2019-0058, вписана в Официален вестник на
Европейския съюз под № 2019/S 219-537085 от 13.11.2019г.

РЕШИХ:
I. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на цитираната по-горе обществена
поръчка участника „ФИОРЕ“ ЕООД, ЕИК 102063107, със седалище, адрес на
управление и адрес за кореспонденция: гр. Бургас, ж.к. ПЗ СЕВЕР, бул. „Янко Комитов“
№44, тел.: 056/886221, електронен адрес: fiore.burgas@gmail.com, представлявано от
Иванка Богоева - в качеството й на управител и едноличен собственик на капитала.
II. Няма отстранени участници и оферти по процедурата.
III. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, решението да се изпрати в тридневен срок
от издаването му до участниците в процедурата, по един от следните начини:
1. на адрес, посочен от участника:
а) на електронна поща, като съобщението, с което се изпраща, се подписва с
електронен подпис, или
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б) чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна
разписка;
2. по факс.
Избраният начин трябва да позволява удостоверяване на датата на получаване на
решението.
Когато решението не е получено от участника по някой от начините, посочени погоре, да се публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се смята за
връчено от датата на публикуване на съобщението.
Избраният начин трябва да позволява удостоверяване на датата на получаване на
решението.
IV. На основание чл. 42, ал. 2, т. 1 (отм.) от ЗОП, във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 2 от
ППЗОП, настоящето решение да се публикува в профила на купувача при условията на
чл. 42, ал. 5 от ЗОП.
V. На основание чл. 42, ал. 2, т. 4 (отм.) от ЗОП, във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 5 от
ППЗОП, протоколите и окончателният доклад на Комисията за провеждане на
процедурата, да се публикуват в профила на купувача на Община Бургас, под формата
на електронни документи, към обособената електронна преписка на процедурата, на
интернет адрес: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/40494 , при условията на чл. 42,
ал. 5 от ЗОП.

ЙОРДАНКА АНАНИЕВА
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ ПРИ ОБЩИНА БУРГАС
(Длъжностно лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед № 288/03.02.2020 г.)

Вярно с оригинала, подписан на хартия!
Подписите са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.
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