„УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ“ ЕООД
ЕИК 120506497, адрес: гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 1

РЕШЕНИЕ
№2
Гр. Смолян, 19.03.2019 год.
На основание чл. 108, т.1 от Закона за обществените поръчки, Решение № 1 от
18.03.2019 г. на Григор Павлов – Управител на „Ученическо и столово хранене“ ЕООД
и резултати отразени в Протокол № 1 / 07.01.2019 г., Протокол № 2 / 25.01.2019 г.,
Протокол № 3 / 11.02.2019 г. и Доклад от 07.03.2019 г. от дейността на комисия,
назначена със № 1/07.01.2019 г. на Григор Павлов - Управител на «Ученическо и
столово хранене» ЕООД за провеждане на открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Извършване на доставки на хранителни продукти за
нуждите на „Ученическо и столово хранене“ ЕООД за срок от 24 месеца по обособени
позиции“, открита с Решение № 1 / 26.11.2018 г. на Управителя на «Ученическо и
столово хранене» ЕООД, обявлението за която е вписано в Регистъра на обществените
поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен
номер 01460-2018-0001, като обявление е публикувано и в Официалния вестник на
Европейския съюз с № 2018/S 228-521150, поради установена явна фактическа грешка

I. ИЗМЕНЯМ:
Решение № 1 от 18.03.2019 г. на Григор Павлов – Управител на „Ученическо
и столово хранене“ ЕООД в Раздел I , както следва:
ВМЕСТО:
ОТСТРАНЯВАМ от участие в обществена поръчка открита процедура с
предмет: „Доставка чрез закупуване на инструменти и материали, необходими
за осъществяване на дейностите по маркиране и дърводобив на територията на
ТП ДГС „Кирково” за срок от 24 месеца“ участникът „АНАСТАС АНЧЕВ“
ЕООД, гр. Смолян, ЕИК 120612002 със седалище и адрес на управление гр.
Смолян, ул. „Боровец“ № 20, представлявано и управлявано oт Анастас Николов
Анчев в качеството му на управител
ДА СЕ ЧЕТЕ:
ОТСТРАНЯВАМ от участие в обществена поръчка открита процедура с
предмет: „Извършване на доставки на хранителни продукти за нуждите на
„Ученическо и столово хранене“ ЕООД за срок от 24 месеца по обособени
позиции“, Обособена позиция № 5 - Доставка на хляб и хлебни изделия
участникът „АНАСТАС АНЧЕВ“ ЕООД, гр. Смолян, ЕИК 120612002 със

седалище и адрес на управление гр. Смолян, ул. „Боровец“ № 20, представлявано и
управлявано oт Анастас Николов Анчев в качеството му на управител
В останалата си част Решение № 1 от 18.03.2019 г. остава непроменено.
На основание чл. 43 от ЗОП препис от настоящото решение да бъде връчен на
участниците в 3 - дневен срок от издаването, да се връчи лично срещу подпис или
да се изпрати с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен
път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния
подпис и да се публикува в профила на купувача.
Връзка към електронната преписка в профила на купувача:
http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2483
Решението подлежи на обжалване в 10-дневен срок от получаване на
решението пред Комисия за защита на конкуренцията – град София, бул. „Витоша”
№18, съгласно чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП.
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