ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
Операция „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2019“
BG05FMOP001-3.002

ПРОТОКОЛ № 2
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”.
Спазвайки разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, на 16.10.2017 г. от 09.30 ч., комисията, се събра на
закрито заседание в стая № 202 (Заседателната зала) на административната сграда на Община Силистра, за
да разгледа Ценовите предложения на участниците относно наличието на необичайно благоприятни оферти.
Комисията констатира наличието на ценово предложение с повече от 20 на сто по - благоприятно от
средната стойност на предложенията на останалите участници за обособена позиция № 3 „Пакетирани
стоки” на участника „ЛЪКИ СИС” ЕООД.
При спазване Закона за електронния документ и електронния подпис, с искане Изх. № К-4106/16.10.2017
г., подписано с УЕП, издаден на оправомощен служител на Община Силистра, комисията изисква 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. Писмената
обосновка следва да се представи в 5 – дневен срок от получаване на искането.
Комисията ще продължи своята работа след получаване на писмената обосновка по чл. 72, ал. 1 от ЗОП
и документите изискани на основание чл. 61, ал. 5 и 6 от ППЗОП от участниците.
Протоколът е съставен на 16.10.2017 г.

Председател: ________п__________ Цветана Колева

Заличени данни на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Членове:
1. _______п__________ Валерий Недев

Заличени данни на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

2. _______п__________ Диляна Кинджакова
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1

