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Р Е Ш Е Н И Е

На основание чл. 74, ал. 2, т. 1 от ЗОП (отм. ДВ бр. 13 от 16.02.2016г., в сила от 
15.04.2016г.) във връзка с § 18 от ЗОП (ДВ бр. 13 от 16.02.2016г.) и като взех предвид 
получено по куриер уведомително писмо с вх. № 3857от 25.08.2016г. от „НАДЕЖДА 
2000“ ЕООД гр. Пловдив, определен за Изпълнител с Решение № 1471 от 03.06.2016 г. по 
Обособена позиция № 9 -  „Пресни плодове и зеленчуци” в обществена поръчка с 
предмет: периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски 
стол -  Филиал Хасково, гр. Хасково при Тракийски университет -  гр. Стара Загора“, 
открита с Решение № 2878 от 29.12.2016г. на Ректора на Тракийски университет гр. Стара 
Загора, с което класираният на Първо място участник отказва да сключи договор за 
възлагане на поръчката по посочената обособена позиция

Р Е Ш И Х

Определям за Изпълнител по Обособена позиция № 9 -  „Пресни плодове и 
зеленчуци” в обществена поръчка с предмет: периодична доставка на хранителни 
продукти за нуждите на студентски стол -  Филиал Хасково, гр. Хасково при 
Тракийски университет -  гр. Стара З а г о р а класирания на второ място участник 
„УИКЕНД“ ООД гр. Димитровград, адрес: гр. Димитровград, ул. Патриарх Евтимий № 
7 - Б - 2, представляван от Дянко Проданов Дечев, в качеството му на управител, с 
Оферта, вх. № 790 от 08.02.2016г., с предложена цена от 33.86 лв. без ДДС.

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:
Комисията за защита на конкуренцията, Адрес: 1000 гр. София, бул. Витоша № 18 
факс: 02 9807315
Електронна поща -  cpcadmin@cpc.bg 
Интернет адрес -  http://www.cpc.bg

Настоящето решение подлежи на обжалване по реда на чл. 120 и следващите от ЗОП 
пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от уведомяването.

Ректор на
Тракийски унивеЙ^^ерЪд.СШ+к^а Зйгора:

(проф.двмн Иван Въшин)

/ГТД/ Актуална версия на типовата бланка за този документ може да бъде изтеглена на адрес:
www.unisz-iso.org
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