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Утвърдил: Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД
д-р Юлиян Найденов
Кмет на Община Силистра
Дата: 09.05.2017г.

ДОКЛАД
За резултатите от работата 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”.

Уважаеми д-р Найденов,
На основание чл. 103, ал.3 от ЗОП и чл. 60 от ППЗОП, Ви представяме настоящия доклад за
резултатите от работата на комисия, определена с Ваша Заповед № ЗК- 757 от 28.04.2017 г., чрез За Кмет
Денка Димитрова Михайлова (на основание Заповед №ЗК-751 от 27.04.17 г.).
Комисията работи в следния 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.
В хода на работата на комисията не са настъпвали промени.
За участие в обществената поръчка е подадена оферта от „ЛЪКИ СИС” ЕООД, гр. Силистра, с
Вх.№К- 1857#1 от 27.04.2017 г. в 14:28 ч., след отправена Ваша покана.
Отправена е покана и до „СТЕЛИТ 1” ООД, гр. Севлиево. Оферта за участие не е получена.
На основание чл. 48, ал. 1 от ППЗОП, за получените оферти е съставен регистър. Няма оферти,
постъпили след крайния срок.
Съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, с Приемо - предавателен протокол председателят на комисията
прие постъпилата оферта.
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.
За провеждане на преговорите присъства г-н Свилен Стоянов – управител на „ЛЪКИ СИС” ЕООД.
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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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 и надвишава максимално допустимият
финансов ресурс за изпълнение на поръчката определен предварително от възложителя.
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 счита, 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 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.
Резултатите са отразени в Протокол за дейността на комисията.
На основание чл. 60, ал. 3 от ППЗОП и чл. 106, ал. 1, изречение първо от ЗОП, настоящият Доклад
на комисията се подписа от всички членове и Ви се предава за утвърждаване, заедно Протокола за
дейността на комисията и с цялата документация по обществената поръчка.
Настоящият Доклад е съставен и предаден на Възложителя за утвърждаване на 05.09.2017 г.

Председател: Веска Вълчева

______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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