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ПРОТОКОЛ
За дейността на комисия, назначена със Заповед № ЗК- 757 от 28.04.2017 г. на кмета на Община
Силистра – д-р Юлиян Найденов Найденов, чрез За Кмет Денка Димитрова Михайлова (на основание
Заповед №ЗК-751 от 27.04.17 г.) да отвори и разгледа получената за участие оферта и проведе преговори
за определяне на клаузите на договора за обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни
продукти - пакетирани стоки за детски ясли и детска кухня при Община Силистра”.
На 28.04.2017 г. от 13:30 ч., комисия назначена със Заповед № ЗК- 757 от 28.04.2017 г. на кмета на
Община Силистра – д-р Юлиян Найденов Найденов, чрез За Кмет Денка Димитрова Михайлова (на
основание Заповед №ЗК-751 от 27.04.17 г.), се събра на заседание в стая № 202 (Заседателната зала) на
административната сграда на Община Силистра, да отвори и разгледа получената за участие оферта и
проведе преговори за определяне на клаузите на договора за обществена поръчка с горепосочения
предмет.
Процедурата за възлагане на обществената поръчка се провежда въз основа на Решение за откриване
с № ЗК – 694 от 12.04.2017 г. на Кмета на Община Силистра - д-р Юлиян Найденов Найденов, чрез За
Кмет Мирослав Великов Тодоров (на основание Заповед №ЗК-668 от 10.04.17 г.).
Стойността на обществената поръчка се определя на 13 110,00 лв. (тринадесет хиляди сто и десет
лева) без ДДС.
Определената със Заповед № ЗК- 757 от 28.04.2017 г. комисия, бе в състав:
Председател: Веска Иванова Вълчева – Ръководител „Детски ясли и ДДЗ” при Община Силистра.
Членове:
1. Валерий Петров Недев – юрисконсулт при Община Силистра;
2. Величка Димитрова Иванова - счетоводител „Детски ясли и ДДЗ” при Община Силистра.
Срок за работа на комисията - 60 календарни дни.
За участие са отправени покани до участниците, чиито оферти в предходна открита процедура със
същия предмет отговарят на изискванията на възложителя, но надвишават неговия финансов ресурс
„ЛЪКИ СИС” ЕООД, гр. Силистра и „СТЕЛИТ 1” ООД, гр. Севлиево.
В определения срок е получена оферта от „ЛЪКИ СИС” ЕООД, гр. Силистра, с Вх.№К- 1857#1 от
27.04.2017 г. в 14:28 ч.
Оферта от „СТЕЛИТ 1” ООД не е получена.
За провеждане на преговорите присъства г-н Свилен Стоянов – управител на „ЛЪКИ СИС” ЕООД.
Комисията започна работа в 13:35 часа с редовен състав, след получаване на Протокола по чл. 48, ал.
6 от ППЗОП, с гласно изчитане на заповедта за работа на комисията и Списъка на получените оферти за
участие в обществената поръчка от Веска Вълчева – председател на комисията.
Председателят и членовете на комисията попълниха и подписаха Декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
Комисията продължи своята работа, като пристъпи към отваряне на офертата и оповестяване на
съдържанието й.
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Съдържа
документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 и т. 2 от ЗОП и опис на представените документи.
Комисията продължи работата си, като разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за
съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.
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Участникът представя Заявление за участие и ЕЕДОП подписани от представляващия дружеството,
съобразно вписаните по партидата на дружеството в Търговския регистър към АВ данни.
От посочената – декларирана информация в ЕЕДОП, се установява, че:
- дружеството няма да използва капацитета на други субекти за да изпълнени критериите за подбор и
няма да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката (Част II, раздел В и Г на ЕЕДОП);
- не са налице основания за отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци
или социално осигурителни вноски, както и основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на
интереси или професионално нарушение (Част III, раздел А, Б и В на ЕЕДОП);
- не са налице основания за отстраняване свързани с обстоятелства по чл. 3, т. 8 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Част III, раздел Г на
ЕЕДОП).
- в част IV "Критерии за подбор", раздел "Общо указание за всички критерии за подбор" на ЕЕДОП,
участникът заявява, че отговаря на изискванията за технически и професионални способности:
- участникът декларира, че разполага с обект регистриран по чл. 12 от Закона за храните, за
производство и/или търговия с храни, за групите храни, включени в техническата спецификация на
възложителя.
- участникът декларира изпълнение на доставки, с предмет и обем, идентичен и сходен с предмета на
поръчката. Доставките са изпълнени в заложения от Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена
офертата на участника (Част IV на ЕЕДОП).
- в Част IV, раздел В, т.9 от ЕЕДОП участникът заявява, че разполага с транспортни средтва,
регистрирани в ОДБХ, за превоз на хранителните продукти, обект на доставката и че е сертифициран по
международен стандарт: БДС EN ISO 9001:2008 Система за управление на качеството с обхват,
аналогичен на обхвата на предмета на поръчката - „хранителни продукти”.
При прегледа на документа не бяха констатирани непълноти или несъответствие с изискванията към
личното състояние или критериите за подбор. Преценката на комисията е, че участника отговаря на
изискванията по чл. 54 от ЗОП и критериите за подбор, поставени от Възложителя, поради което
комисията премина към разглеждане на техническото предложението за изпълнение и предлаганата цена.
Техническото предложение за изпълнение е в съответствие с изискванията на Възложителя съдържа необходимата информация, всички посочени от възложителя документи – декларации, които
отговарят на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката.
Ценовото предложение на участника е в размер на 16 866,79 лева (шестнадесет хиляди осемстотин
шестдесет и шест лева и седемдесет и девет стотинки) без ДДС.
Предвид това, че максимално допустимият финансов ресурс за изпълнение на поръчката определен
предварително е 13 110,00 лева (тринадесет хиляди сто и десет лева) без ДДС, комисията отправи въпрос
към представляващия участника, дали е склонен предлаганата от него цена за изпълнение на поръчката
да се намали до предвидения от Възложителя максимален финансов праг.
Г- н Стоянов, потвърди направеното ценово предложение в офертата на представляваното от него
дружество и категорично заяви, че не е склонен и отказва да намали предлаганата цена.
С това комисията и лицето представляващо участника приключиха договарянето.
Комисията продължи своята работа, като обсъди създалата се ситуация, свързана с факта, че
направеното от участника ценово предложение ангажира твърде висок финансов ресурс, с какъвто
възложителят не разполага и не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Комисията е
на мнение, че оферирането на твърде високи цени от прогнозните на възложителя, следва да се анализира
и да се направи цялостна преценка, дали стойността на поръчката е определена на база обективна оценка
на пазара.
Комисията предлага на възложителя на основание чл. 107, т. 2, б „а” от ЗОП, да отстрани участника
от процедурата поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на
поръчката и да прекрати процедурата на основание чл. 110, ал. 1, т. 7 от ЗОП във връзка с чл. 110, ал. 3 от
ЗОП.
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Заседанието приключи в 14:20 часа на същия ден.
Настоящия протокол е съставен на 05.05.2017 г.
Представител на Участника „ЛЪКИ СИС” ЕООД: Свилен Стоянов

Председател: Веска Вълчева

______П________

_______П_______Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Членове:
1. Валерий Недев

_______П_______ Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД

2. Величка Иванова

_______П_______ Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД
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