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ПРОТОКОЛ № 1
За дейността на комисия, назначена със Заповед № ЗК- 1264 от 27.07.2017 г. на кмета на Община Силистра
– д-р Юлиян Найденов Найденов, за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените за участие
оферти в обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти - пакетирани стоки за
детски ясли и детска кухня при Община Силистра”.

На 27.07.2017 г. от 13.30 ч. в Заседателната зала (ст.202) на административната сграда на Община
Силистра, се проведе публично заседание на комисия назначена със Заповед № ЗК - 1264 от 27.07.2017 г.
на кмета на Община Силистра – д-р Юлиян Найденов Найденов за отваряне, разглеждане, оценка и
класиране на получените за участие оферти в обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни
продукти - пакетирани стоки за детски ясли и детска кухня при Община Силистра”.
Комисията заседава в следния състав:
Председател: Симеонка Иванова Илиева – гл. счетоводител „Детски ясли и ДДЗ”.
Членове:
1. Валерий Петров Недев – юрисконсулт при Община Силистра;
2. Елисавета Илиева Китанова - директор на Детска ясла „Здравец”.
Срок за работа на комисията – 60 календарни дни.
Председателят на комисията получи Протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, придружен от
входящия регистър за лицата подали оферти за участие.
Г-жа Симеонка Илиева – председател на комисията, изчете гласно заповедта за работа на
комисията и Списъка на получените оферти за участие в обществената поръчка, след което председателят
и членовете на комисията попълниха и подписаха Декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
За участие в определения срок са получени оферти от:
1.
2.
3.
4.

„КЛИО КОМЕРС - ТБ” ЕООД, гр. Разград, с Вх.№К- 6011 от 24.07.2017г. в 15:32ч.;
„ЛЪКИ СИС” ЕООД, гр. Силистра, с Вх.№К- 6047 от 25.07.2017г. в 13:22ч.;
„ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ЕООД, гр. Русе, с Вх.№К- 6063 от 25.07.2017г. в 16:12ч.;
„ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ЕООД, гр. Русе, с Вх.№К- 6064 от 25.07.2017г. в 16:14ч..

Комисията установи, че всички оферти са представени в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал.
2 от ППЗОП – в запечатани непрозрачни опаковки.
На заседанието присъстваха представители на участниците: „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ЕООД –
Петър Валентинов Димитров (упълномощен представител) и „ЛЪКИ СИС” ЕООД – Свилен Иванов
Стоянов (управител). Не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.
Съгласно Раздел VI.3) на Обявление за поръчката, възложителят допуска оценката на
техническите и ценови предложения на участниците преди разглеждане на документите за съответствие с
критериите за подбор (чл. 104, ал. 2 от ЗОП). Проверката за наличие на основания за отстраняване и за
съответствие с критериите за подбор се извършва по начин, който не се влияе от резултатите от оценката
на техническите и ценовите предложения.
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Комисията продължи своята работа при условията на чл. 61 от ППЗОП, като пристъпи към
отваряне на запечатаните непрозрачни опаковки по реда на тяхното постъпване и оповестяване на тяхното
съдържание, включително предложенията на участниците по съответния показател за оценка на офертите.
I.

Оферта с Вх.№К - 6011 от 24.07.2017г. от „КЛИО КОМЕРС - ТБ” ЕООД

Документите са представени в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Комисията
отвори опаковката и оповести съдържащите се документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 и т. 2 от ППЗОП и
опис на представените документи.
Председателят обяви направеното ценово предложение от 13 220,05 лева (тринадесет хиляди
двеста и двадесет лева и пет стотинки) без ДДС.
Членовете на комисията, както и представителя на участника „ЛЪКИ СИС” ЕООД подписаха
Техническото и Ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка.
II.

Оферта с Вх.№К - 6047 от 25.07.2017г. на участника „ЛЪКИ СИС” ЕООД

Документите са представени в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Комисията
отвори опаковката и оповести съдържащите се документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 и т. 2 от ППЗОП и
списък на представените документи.
Председателят обяви направеното ценово предложение от 14 489,91 лева (четиринадесет хиляди
четиристотин осемдесет и девет лева и деветдесет и една стотинки) без ДДС.
Членовете на комисията подписаха Техническото и Ценово предложение за изпълнение на
обществената поръчка.
III.

Оферта с Вх.№К – 6063 от 25.07.2017г. на участника „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ЕООД.

Документите са представени в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Комисията
отвори опаковката и оповести съдържащите се документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 и т. 2 от ППЗОП и
опис на представените документи.
Председателят обяви направеното ценово предложение от 14 491,23 лева (четиринадесет хиляди
четиристотин деветдесет и един лева и двадесет и три стотинки) без ДДС.
Членовете на комисията, както и представителя на участника „ЛЪКИ СИС” ЕООД подписаха
Техническото и Ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка.
IV.

Оферта с Вх. №К - 6064 от 25.07.2017г. на участника „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ЕООД.

Документите са представени в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Комисията
отвори опаковката и оповести съдържащите се документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 и т. 2 от ППЗОП и
опис на представените документи.
Председателят обяви направеното ценово предложение от 14 325,56 лева (четиринадесет хиляди
триста двадесет и пет лева и петдесет и шест стотинки) без ДДС.
Членовете на комисията, както и представителя на участника „ЛЪКИ СИС” ЕООД подписаха
Техническото и Ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка.
След извършване на действията по чл. 61, т. 1 и 2 от ППЗОП, приключи публичната част от
заседанието на комисията.
Комисията продължи работата си по разглеждане на представените оферти за съответствие с
предварително обявените условия и по реда на чл. 61, т. 3 от ППЗОП в две закрити заседания - 01.08.2017г
и 07.08.2017г., като констатира следното:
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„КЛИО КОМЕРС - ТБ” ЕООД
Техническото предложение за изпълнение на участника е в съответствие с предварително обявените
условия на Възложителя - изготвено е по указания образец. Приложени са:
1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и
изискванията на възложителя;
2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по образец;
3. Декларация за срока на валидност на офертата по образец – валидност 6 месеца от датата
определена за краен срок за получаване на оферти;
Ценовото предложение на участника отговаря на предварително заложените изискванията на
възложителя - приложената КСС отразяваща образуването на общата цена без включен ДДС е съобразно
посоченото количество на възложителя, без липса на офериран продукт. Не са открити аритметични
несъответствия. Предложената цена за изпълнение е в рамките на максимално допустимия финансов
ресурс, определен предварително от Възложителя.
„ЛЪКИ СИС” ЕООД
Техническото предложение за изпълнение на участника е в съответствие с предварително обявените
условия на Възложителя - изготвено е по указания образец. Приложени са:
1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и
изискванията на възложителя;
2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по образец;
3. Декларация за срока на валидност на офертата по образец – валидност 6 месеца от датата
определена за краен срок за получаване на оферти;
4. Декларация за конфиденциалност на информацията, съгласно чл. 102, ал. 1 от ЗОП по образец с
надпис „неприложим образец”.
5. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител във връзка с чл. 66, ал. 1 от ЗОП по образец с
надпис „неприложим образец”.
Ценовото предложение на участника отговаря на предварително заложените изискванията на
възложителя - приложената КСС отразяваща образуването на общата цена без включен ДДС е съобразно
посоченото количество на възложителя, без липса на офериран продукт. Не са открити аритметични
несъответствия. Предложената цена за изпълнение е в рамките на максимално допустимия финансов
ресурс, определен предварително от Възложителя.
„ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ЕООД
Техническото предложение за изпълнение на участника е в съответствие с предварително обявените
условия на Възложителя - изготвено е по указания образец. Приложени са:
1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и
изискванията на възложителя;
2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по образец;
3. Декларация за срока на валидност на офертата по образец – валидност 6 месеца от датата
определена за краен срок за получаване на оферти.
Ценовото предложение на участника не отговаря на предварително заложените изискванията на
възложителя: приложената КСС отразяваща образуването на общата цена без включен ДДС е съобразно
посоченото количество на възложителя и без липса на офериран продукт, но след извършване на
аритметични действия относно формиране на цената, комисията констатира, че верният сбор на общата
стойност за изпълнение на поръчката, представляваща сбор от общата стойност за всеки продукт е
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14 484,23 лева без ДДС, а не 14 491,23 лева без ДДС, както е записано от участника в Ценовото
предложение и в КСС към него.
Комисията обсъди направеното предложение и счита, че не би могла да предостави възможност на
участника на основание чл. 104, ал. 5, изр. второ от ЗОП, да представи разяснение или допълнителни
доказателства за данни, посочени в офертата – ценовото предложение, тъй като с отстраняването на
несъответствието ще се стигне до ситуация, при която ще се промени ценовото предложение или в частта
на стойностите по отделните продукти чрез промяна стойността на единичната им цена или крайното
ценово предложение чрез промяна на общата стойност за изпълнение, т.к посочените цени участват при
формирането на крайната цена, респ. съставляват част от ценовото предложение на участника и като
такива за тях е в сила ограничението предвидено в чл. 104, ал. 5, изр. последно от ЗОП.
Комисията единодушно реши да предложи на възложителя на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от
ЗОП да отстрани от участие в процедурата участника „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ЕООД, т. к участника е
представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.
„ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ЕООД
Техническото предложение за изпълнение на участника е в съответствие с предварително обявените
условия на Възложителя - изготвено е по указания образец. Приложени са:
1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и
изискванията на възложителя;
2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по образец;
3. Декларация за срока на валидност на офертата по образец – валидност 6 месеца от датата
определена за краен срок за получаване на оферти.
Ценовото предложение на участника не отговаря на предварително заложените изискванията на
възложителя: приложената КСС отразяваща образуването на общата цена без включен ДДС е съобразно
посоченото количество на възложителя и без липса на офериран продукт, но след извършване на
аритметични действия относно формиране на цената, комисията констатира, че верният сбор на общата
стойност за изпълнение на поръчката, представляваща сбор от общата стойност за всеки продукт е
14 318,56 лева без ДДС, а не 14 325,56 лева без ДДС, както е записано от участника в Ценовото
предложение и в КСС към него.
Комисията обсъди направеното предложение и счита, че не би могла да предостави възможност на
участника на основание чл. 104, ал. 5, изр. второ от ЗОП, да представи разяснение или допълнителни
доказателства за данни, посочени в офертата – ценовото предложение, тъй като с отстраняването на
несъответствието ще се стигне до ситуация, при която ще се промени ценовото предложение или в частта
на стойностите по отделните продукти чрез промяна стойността на единичната им цена или крайното
ценово предложение чрез промяна на общата стойност за изпълнение, т.к посочените цени участват при
формирането на крайната цена, респ. съставляват част от ценовото предложение на участника и като
такива за тях е в сила ограничението предвидено в чл. 104, ал. 5, изр. последно от ЗОП.
Комисията единодушно реши да предложи на възложителя на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП да
отстрани от участие в процедурата участника „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ЕООД, т. к участника е представил
оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.
Преценката на комисията е, че Техническите и Ценови предложения за изпълнение на
участниците „КЛИО КОМЕРС - ТБ” ЕООД и „ЛЪКИ СИС” ЕООД са в съответствие с предварително
обявените условия на Възложителя - изготвени са по указаните образци и са приложени всички
необходими документи, като се пристъпи към оценяване, съгласно предварително определения критерий.
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„КЛИО КОМЕРС - ТБ” ЕООД, с предложена най – ниска цена от 13 220,05 лева
(тринадесет хиляди двеста и двадесет лева и пет стотинки) без ДДС;
2. „ЛЪКИ СИС” ЕООД, с предложена цена от 14 489,91 лева (четиринадесет хиляди
четиристотин осемдесет и девет лева и деветдесет и една стотинки) без ДДС.
1.

На основание чл. 61, т. 4 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане и проверка на
документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, свързани с личното състояние и критериите за подбор, на
участниците в низходящ ред спрямо получените оценки.
Съгласно изискванията на ЗОП и на Възложителя, при подаване на оферта участникът декларира
липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на
единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната
информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат
декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на
държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.
„КЛИО КОМЕРС - ТБ” ЕООД
Участникът представя Заявление за участие подписано от представляващия дружеството, съобразно
вписаните по партидата на дружеството в Търговския регистър към АВ данни, в което не е посочено в т. 4
дали участникът възнамерява да възложи на подизпълнител изпълнението на част от поръчката.
При разглеждане на приложения ЕЕДОП от „КЛИО КОМЕРС - ТБ” ЕООД, комисията констатира:
1. В Част I - не е посочена препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз;
2. В Част II, Буква А, Форма на участие – не е попълнен отговор;
3. От декларираната информация в ЕЕДОП, се установява, че:
- дружеството ще използва капацитета на други субекти за да изпълни критериите за подбор и ще 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).
Предвид това, че в Част III, раздел А на ЕЕДОП се декларира липсата на издадена по отношение на
икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или
надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява
контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-горе
основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се
прилага период на изключване, пряко определен в присъдата, то не следва да се посочва отговор на
въпроса „В случай на присъда, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята
надеждност въпреки наличието на съответните основания за изключване („реабилитиране по своя
инициатива“)?” от същия раздел. Следва да се отстрани противоречието, като се посочат верните
обстоятелства, относими към него.
- в последната част на Част III, раздел Б на ЕЕДОП не са посочени уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа.
- в последната част на Част III, раздел В на ЕЕДОП, икономическият оператор декларира, че не може да
потвърди,че:
а) не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията, необходима за
проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите за подбор;
б) не е укрил такава информация;
в) може без забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или
възложителя; и
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г) не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия
орган или възложителя, да получи поверителна информация, която може да му даде неоправдани
предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави поради небрежност
подвеждаща информация, която може да окаже съществено влияние върху решенията по отношение на
изключването, подбора или възлагането?
Така декларираните обстоятелства попадат в системата на „двойното отрицание” в българския език, което
от своя страна се счита за потвърждение на посочените отрицателни обстоятелства. Следва да се
отстрани несъответствието.
- не са налице основания за отстраняване свързани с обстоятелствата 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).
Предвид това, че в Част III, раздел Г на ЕЕДОП се декларира липсата на прилагане на специфични
национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в документацията
за обществената поръчка, то не следва да се посочва отговор на въпроса „В случай че се прилага някое
специфично национално основание за изключване, икономическият оператор предприел ли е мерки за
реабилитиране по своя инициатива?”.Следва да се отстрани противоречието, като се посочат верните
обстоятелства, относими към него.
- В Част ІV, раздел А: Годност - не е посочен уеб адрес на Търговския регистър към Агенция по
вписванията, а са вписани данни, които следва да се съдържат в т. 9 на същия раздел - Удостоверение за
регистрация на обект по чл. 12 от Закона за храните. Следва да се отстрани несъответствието, като се
посочат верните обстоятелства, относими към него.
- по отношение на техническите и професионални способности, участникът вписва информация за
изпълнение на доставки с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка
изпълнени в заложения от Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена офертата на участника
(видно от приложения Договор за изпълнение).
- част VI – Заключителни положения на ЕЕДОП, не са посочени препратка към публикацията в
Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер в АОП.
Предвид предоставената информация в раздел В на Част II от ЕЕДОП, „КЛИО КОМЕРС - ТБ” ЕООД
заявява, че ще възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката, а именно на „БАБАРОВ”
ООД. Представен е отделен ЕЕДОП от „БАБАРОВ” ООД, в който е отразена информацията, изисквана
съгласно раздели А и Б на части II и III и част IV на ЕЕДОП.
При прегледа на документа бяха направени следните констатации:
- В Част I - не е посочена препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз,
референтен номер в АОП;
- Част II, Обособени позиции - не следва да се попълва, не е приложима в случая;
- в Част III, раздел Б на ЕЕДОП, не е посочен уеб адрес, органа или службата, издаваща документа по
отношение на плащането на данъци или социално осигурителни вноски.
- В Част ІV, раздел А: Годност - не е посочен уеб адрес на Търговския регистър към Агенция по
вписванията.
- част VI – Заключителни положения на ЕЕДОП, не са посочени препратка към публикацията в
Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер в АОП.
Участникът е приложил по своя преценка и други документи, включително документи, чрез които се
доказва информацията, посочена в ЕЕДОП:
1. Пълномощно за представляване на участника при отваряне на офертите;
2. Удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро с храни от ОДБХ;
3. Учредителен акт на „КЛИО КОМЕРС - ТБ” ЕООД;
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4. Свитетелства за регистрация на три броя МПС и съответните удостоверения за регистрация на
същите в ОДБХ;
5. Договор за отдаване по наем на МПС;
6. Решение на окръжен съд за регистрация на БАБАРОВ” ООД;
7. Договор за покупко – продажба на Търговско предприятие и Анекс №1 със съответните
приложения.;
8. Договор за изпълнение на обществена поръчка.
След разглеждане на представените документи, комисията обсъди и анализира декларираните данни
и информация от „КЛИО КОМЕРС - ТБ” ЕООД и „БАБАРОВ” ООД и установи, че посоченото от
участника лице за подизпълнител е всъщност „трето лице” по смисъла на чл. 65, ал. 1 от ЗОП, поради
което следва съдържанието на информацията в Част II, раздел Г на ЕЕДОП на участника да бъде
приведена в съответствие.
Относно констатираната липса, непълнота, несъответствие и нередовност на информацията в
представените ЕЕДОП -и, комисията взе решение участникът, в срок от 5 /пет/ работни дни от
получаването на уведомление, да представи нови ЕЕДОП – и и/или други документи, които съдържат
променена и/или допълнена информация.
„ЛЪКИ СИС” ЕООД
Участникът представя Заявление за участие подписано от представляващия дружеството, съобразно
вписаните по партидата на дружеството в Търговския регистър към АВ данни.
При разглеждане на приложения ЕЕДОП от комисията констатира:
1. В Част I - не е посочена препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз;
брой;
2. От декларираната информация в ЕЕДОП, се установява, че:
- дружеството няма да използва капацитета на други субекти за да изпълни 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).
- в последната част на Част III, раздел Б на ЕЕДОП не са посочени уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа.
- не са налице основания за отстраняване свързани с обстоятелствата 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 ІV, раздел А: Годност - не е посочен уеб адрес на Търговския регистър към Агенция по
вписванията. Следва да се отстрани несъответствието, като се посочат верните обстоятелства,
относими към него.
- по отношение на техническите и професионални способности, участникът вписва информация за
изпълнение на доставки с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка
изпълнени в заложения от Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена офертата на участника.
- част VI – Заключителни положения на ЕЕДОП, не са посочени всички относими части/раздели/,
препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер в АОП.
Относно констатираната липса и непълнота на информацията в представения ЕЕДОП, комисията взе
решение участникът, в срок до 5 /пет/ работни дни от получаването на уведомление, да представи нов
ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.
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С това комисията приключи своята работа на този етап.
Протоколът е съставен на 07.08.2017 г.

Председател: Симеонка Илиева ______П______Заличени данни на осн. чл.2 от ЗЗЛД
Членове:
1. Валерий Недев

______П______ Заличени данни на осн. чл.2 от ЗЗЛД

2. Елисавета Китанова

______П______ Заличени данни на осн. чл.2 от ЗЗЛД

8

