ОБЩИНА СИЛИСТРА
ул. “Симеон Велики” № 33
7500 Силистра

(086) 82 42 43 Факс:(086) 82 33 43
e-mail:mayor@silistra.bg;www.silistra.bg

Утвърдил:_______П________
Заличени данни на осн. чл.2 от ЗЗЛД
д-р Юлиян Найденов
Кмет на Община Силистра
Дата: 27.10.2017г.

ДОКЛАД
За дейността на комисия, назначена със Заповед № ЗК- 1673 от 04.10.2017 г. на кмета на Община
Силистра – д-р Юлиян Найденов Найденов, чрез За Кмет Денка Димитрова Михайлова (на основание
Заповед №ЗК - 1664 от 03.10.2017г.) за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените за участие
оферти в обществена поръчка за „доставка” по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки
(ЗОП) с предмет „Доставка на хранителни продукти по Оперативна програма за храни и/или основно
материално подпомагане от Фонда за Европейско подпомагане на най – нуждаещите се лица”,
операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019” BG05FMOP001-3.002, разделени в обособени
позиции:
Обособена позиция № 1: „Месо, месни и млечни продукти, риба и яйца”;
Обособена позиция № 2: „Плодове, зеленчуци и зеленчукови консерви”;
Обособена позиция № 3: „Пакетирани стоки”;
Обособена позиция № 4: „Хляб и хлебни изделия”.
Уважаеми г-н Кмет,
На основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 60 от ППЗОП, Ви представяме настоящия доклад за резултатите
от работата на комисия, определена със Заповед № ЗК- 1673 от 04.10.2017 г. на кмета на Община Силистра –
д-р Юлиян Найденов Найденов, чрез За Кмет Денка Димитрова Михайлова (на основание Заповед №ЗК - 1664
от 03.10.2017г.). Комисията работи в следния състав:
Председател: Цветана Игнатова Колева – Директор дирекция „Хуманитарни дейности” при Община
Силистра.
Членове:
1. Валерий Петров Недев – юрисконсулт при Община Силистра;
2. Диляна Йовчева Кинджакова – гл. счетоводител на отдел „Обществено здраве, социална политика и
спорт” при Община Силистра.
В хода на работата на комисията не са настъпвали промени.
За участие в обществената поръчка са подадени 5 (пет) оферти, постъпили в срока посочен в Обявлението
на поръчката.
На основание чл. 48, ал. 1 от ППЗОП, за получените оферти е съставен регистър.
Съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, с Приемо-предавателен протокол председателят на комисията прие
постъпилите оферти, както следва:
1.
2.
3.
4.
5.

„КЛИО КОМЕРС - ТБ” ЕООД, гр. Разград, с Вх. №К-7723 от 26.09.2017 г. в 11:12 ч.;
„ЛЪКИ СИС” ЕООД, гр. Силистра, с Вх.№К-7977 от 03.10.2017 г. в 15:20 ч.;
„ПАРАЛЕЛ – 92 ТРЕЙД” ЕООД, гр. Силистра, с Вх.№К-7980 от 03.10.2017 г. в 15:45 ч.;
„ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ООД, гр. Русе, с Вх. №К-7989 от 03.10.2017 г. в 16:43 ч.;
„ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД, гр. Плевен, с Вх. №К-7990 от 03.10.2017 г. в 16:45 ч.;
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На 04.10.2017 г. от 13.30 ч. Заседателната зала (ст.202) на административната сграда на Община
Силистра, комисията започна работа на публично заседание, след като получи представените оферти и
протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.
Предвид условието на Раздел VI.3) на Обявление за поръчката, възложителят допуска оценка 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.
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 оповести тяхното съдържание,
включително предложенията на участниците по съответния показател за оценка на офертите. Техническите и
ценови предложения на всеки от участниците се подписаха от трима членове на комисията.
Управителя на участника „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД подписа Техническите и Ценови предложения за
изпълнение на участниците „КЛИО КОМЕРС - ТБ” ЕООД, „ЛЪКИ СИС” ЕОО и „ПАРАЛЕЛ – 92 ТРЕЙД”
ЕООД.
Управителят на участника „ЛЪКИ СИС” ЕООД подписа Техническите и Ценови предложения за
изпълнение на участниците „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ООД и „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД.
За разглеждане на техническите и ценови предложения и документите, свързани с личното състояние и
критериите за подбор на участниците, комисията работи в закрити заседания – на 05.10.2017 г., 09.10.2017 г.,
16.10.2017 г. и 25.10.2017 г. като всеки от членовете лично разгледа документите и взе участие при вземането
на решения.
Преценката на комисията е, че Техническите предложения за изпълнение на участниците „ЛЪКИ СИС”
ЕООД, „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ООД и „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД са в съответствие с предварително
обявените условия на Възложителя - изготвени са по указаните образци и са приложени всички необходими
документи изготвени в съответствие с предварително заложените изисквания. Ценовите предложения на
участниците, отговарят на предварително заложените изискванията на възложителя – приложените КСС
отразяващи образуването на общата цена без включен ДДС са съобразно посоченото количество на
възложителя, без липса на офериран продукт. Не са открити аритметични несъответствия. Предложените
цени за изпълнение са в рамките на максимално допустимия финансов ресурс, определен предварително от
Възложителя. Представени са КСС и на магнитен носител.
Техническите предложения на участника „КЛИО КОМЕРС - ТБ” ЕООД за изпълнение на обособена
позиция № 3 и „ПАРАЛЕЛ – 92 ТРЕЙД” ЕООД за изпълнение на обособени позиции № 3 и № 4 на
процедурата, не са в съответствие с предварително обявените условия на Възложителя. Изготвени са по
указания образец, но към тях не са приложени описание на предлаганите стоки, в което са описани
техническите им характеристики, като вид, марка, производител, снимкови данни и/или други на български
език и/или линк - препратка към официалната интернет страница на производител – условие заложено от
възложителя в т. I на Техническото предложение за изпълнение – образец № 3 от документацията за участие.
Ценовите предложения на участниците за съответните обособени позиции отговарят на предварително
заложените изискванията на възложителя - приложените КСС отразяващи образуването на общата цена без
включен ДДС за всяка от позициите е съобразно посоченото количество на възложителя, без липса на
офериран продукт. Представени са КСС и на магнитен носител. Не са открити аритметични несъответствия.
Предложените цени за изпълнение са в рамките на максимално допустимия финансов ресурс, определен
предварително от Възложителя.
Комисията обсъди създалата се ситуация и счита, че не би могла да предостави на участниците „КЛИО
КОМЕРС - ТБ” ЕООД и „ПАРАЛЕЛ – 92 ТРЕЙД” ЕООД възможност, на основание чл. 104, ал. 5, изр. второ
от ЗОП, да представят разяснение или допълнителни доказателства за данни, посочени в офертата, в случая
техническите предложения за обособени позиции № 3 и 4, тъй като чл. 104, ал. 5, изр. последно от ЗОП
препятства императивно каквито и да било промени в техническото и ценово предложение, поради което
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единодушно реши да предложи на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП участниците да се отстранят от
участие в процедурата по обособени позиции № 3 и № 4, т. к са представени оферти, които не отговарят на
предварително обявените условия на поръчката.
Резултатите са отразени в Протокол № 1.
Комисията констатира наличие на обстоятелства по чл. 72, ал. 1 от ЗОП и изиска от участника „ЛЪКИ
СИС” ЕООД подробна писмена обосновка за начина на образуване на ценовото предложение за изпълнение
на обособена позиция № 3 „Пакетирани стоки” от процедурата, както и непълнота, несъответствие и
нередовност на информацията в представените ЕЕДОП –и в офертите на участниците „ЛЪКИ СИС” ЕООД,
„ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ООД и „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД. Спазвайки разпоредбата на чл. 61, ал. 5 от ППЗОП
изиска от участниците да представят нови ЕЕДОП – и и/или други документи, които съдържат променена
и/или допълнена информация.
На 25.10.2017 г. от 09.30 ч., комисията, се събра на закрито заседание в стая № 202 (Заседателната зала)
на административната сграда на Община Силистра, за да отвори и разгледа писмената обосновка по чл. 72, ал.
1 от ЗОП и допълнително представените документи, относно съответствието на участниците с изискванията
към личното състояние и критериите за подбор поставени от възложителя, и класира участниците.
Комисията първо разгледа писмената обосновка по чл. 72, ал. 1 от ЗОП на участника „ЛЪКИ СИС”
ЕООД за обособена позиция № 3. След обсъждане, комисията прие единодушно писмената обосновка на
участника, като смята, че тя попада във визираните в чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП хипотези, тъй като са налице
техническо решение и изключително благоприятни условия за участника. Те се дължат на постигнатите и
договорени от участника в търговската му дейност преференциални цени за закупуване на въпросните стоки
от доставчици или производители, и на ниския процент печалба, който начислява, поради което Комисията
смята, че са обосновани предложените ниски цени от дружеството.
Съгласно предварително определения критерий, комисията направи следното оценяване по обособени
позиции:
Обособена позиция № 1: „Месо, месни и млечни продукти, риба и яйца”
1.
„ЛЪКИ СИС” ЕООД с предложена цена от 87 878,81 лева (осемдесет и седем хиляди осемстотин
седемдесет и осем лева и осемдесет и една стотинки) без ДДС.
2.
„ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД с предложена цена от 104 174,95 лева (сто и четири хиляди сто
седемдесет и четири лева и деветдесет и пет стотинки) без ДДС.
3.
„ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ООД с предложена цена от 108 561,90 лева (сто и осем хиляди петстотин
шестдесет и един лева и деветдесет стотинки) без ДДС.
Обособена позиция № 2: „Плодове, зеленчуци и зеленчукови консерви”
1. ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД с предложена цена от 33 064,90 лева (тридесет и три хиляди шестдесет и
четири лева и деветдесет стотинки) без ДДС.
2. „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ООД с предложена цена от 34 269,90 лева (тридесет и четири хиляди двеста
шестдесет и девет лева и деветдесет стотинки) без ДДС.
3. „ЛЪКИ СИС” ЕООД с предложена цена от 34 972,50 лева (тридесет и четири хиляди деветстотин
седемдесет и два лева и петдесет стотинки) без ДДС.
Обособена позиция № 3: „Пакетирани стоки”
1. „ЛЪКИ СИС” ЕООД с предложена цена от 19 803,20 лева (деветнадесет хиляди осемстотин и три
лева и двадесет стотинки) без ДДС.
2. „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД с предложена цена от 25 400,00 лева (двадесет и пет хиляди и
четиристотин лева) без ДДС.
3. „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ООД с предложена цена от 26 404,10 лева (двадесет и шест хиляди
четиристотин и четири лева и десет стотинки) без ДДС.
4. „КЛИО КОМЕРС - ТБ” ЕООД с предложена цена от 27 095,90 лева (двадесет и седем хиляди
деветдесет и пет лева и деветдесет стотинки) без ДДС
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Обособена позиция № 4: „Хляб и хлебни изделия”
1. ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД с предложена цена от 24 400,00 лева (двадесет и четири хиляди и
четиристотин лева) без ДДС.
2. „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ООД с предложена цена от 25 900,00 лева (двадесет и пет хиляди и деветстотин
лева) без ДДС.
3. „ЛЪКИ СИС” ЕООД с предложена цена от 27 740,00 лева (двадесет и седем хиляди седемстотин и
четиридесет лева) без ДДС.
Работата на комисията продължи с проверка на допълнително представените документи на участника
„ЛЪКИ СИС” ЕООД за обособени позиции № 1 и 3; на „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД за обособени позиции №
1 и № 2, 3 и 4 и на „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ООД за обособени позиции № 2 и 4.
Предвид допълнително представените документи и документите от офертите на участниците, преценката
на комисията е, че участниците доказват съответствието си с изискванията за лично състояние и критериите
за подбор поставени от възложителя.
Резултатите са отразени в Протокол № 3.
На основание резултатите от оценяването на ценовите предложения и съответствието с изискванията за
лично състояние и критериите за подбор поставени от Възложителя, предвид разпоредбата на чл. 61, т. 7 от
ППЗОП, комисията направи следното класиране по обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Месо, месни и млечни продукти, риба и яйца”
Първо място: „ЛЪКИ СИС” ЕООД
Второ място: „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД
Обособена позиция № 2: „Плодове, зеленчуци и зеленчукови консерви”
Първо място: ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД
Второ място: „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ООД
Обособена позиция № 3: „Пакетирани стоки”
Първо място: „ЛЪКИ СИС” ЕООД
Второ място: „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД
Обособена позиция № 4: „Хляб и хлебни изделия”
Първо място: „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД
Второ място: „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ООД
Предвид отразените резултати в Протокол № 1 и Протокол № 3, комисията единодушно реши и Ви
предлага:
1. На основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, да се отстрани от участие в процедурата участника
„КЛИО КОМЕРС - ТБ” ЕООД по обособена позиция№ 3, т. к участника е представил оферта, която не
отговаря на предварително обявените условия на поръчката.
Мотиви: не би могло да се 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, в случая
техническите предложения за обособена позиция № 3, тъй като чл. 104, ал. 5, изр. последно от ЗОП
препятства императивно каквито и да било промени в техническото и ценово предложение.
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2. На основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, да се отстрани от участие в процедурата участника
„ПАРАЛЕЛ – 92 ТРЕЙД” ЕООД по обособени позиции № 3 и № 4, т. к участника е представил оферта, която
не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.
Мотиви: не би могло да се 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, в случая
техническите предложения за обособени позиции № 3 и 4, тъй като чл. 104, ал. 5, изр. последно от ЗОП
препятства императивно каквито и да било промени в техническото и ценово предложение.
3. Да се определи за изпълнител на обществената поръчка, за:
Обособена позиция № 1: „Месо, месни и млечни продукти, риба и яйца” участника „ЛЪКИ СИС”
ЕООД .
Мотиви: не са налице основания за отстраняване от процедурата; участника отговаря на критериите за
подбор; офертата отговаря на предварително обявените условия и при прилагане на критерия за оценка
участника е класиран на първо място.
Обособена позиция № 2: „Плодове, зеленчуци и зеленчукови консерви” участника „ХЛЕБОЗАВОД
РУСЕ” ООД.
Мотиви: не са налице основания за отстраняване от процедурата; участника отговаря на критериите за
подбор; офертата отговаря на предварително обявените условия и при прилагане на критерия за оценка
участника е класиран на първо място.
Обособена позиция № 3: „Пакетирани стоки” участника „ЛЪКИ СИС” ЕООД .
Мотиви: не са налице основания за отстраняване от процедурата; участника отговаря на критериите за
подбор; офертата отговаря на предварително обявените условия и при прилагане на критерия за оценка
участника е класиран на първо място.
Обособена позиция № 4: „Хляб и хлебни изделия” участника „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД.
Мотиви: не са налице основания за отстраняване от процедурата; участника отговаря на критериите за
подбор; офертата отговаря на предварително обявените условия и при прилагане на критерия за оценка
участника е класиран на първо място.
4. Да се сключат договори за изпълнение по обособени позиции с класираните на първо място участници.
С това комисията приключи своята работа за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за
участие в настоящата процедура.
На основание чл. 106, ал. 1, изречение първо от ЗОП, чл. 60, ал. 3 от ППЗОП, настоящият Доклад на
комисията се подписа от всички членове и Ви се предава, заедно с цялата документация.
Съгласно чл. 106, ал. 1, изречение второ от ЗОП и чл. 60, ал. 2 от ППЗОП, неразделна част от настоящия
доклад са Протоколи № 1, 2 и 3, както и цялата документация по настоящата обществена поръчка.
Настоящият Доклад е съставен и предаден на Възложителя за утвърждаване на 25.10.2017 г.
Председател: _________п_________ Цветана Колева
Членове:

Заличени данни на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

1. ________п_________ Валерий Недев

Заличени данни на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

2. ________п________ Диляна Кинджакова

Заличени данни на осн. чл. 2 от ЗЗЛД
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