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

РЕШЕНИЕ
за определяне на изпълнител
№ЗК- 1828 от 27.10.2017 г.
На основание чл. 109 от ЗОП, във връзка с чл. 106, ал. 6, чл. 108, т. 1 и чл. 22, ал. 1, т. 6 от Закона за
обществените поръчки, и мое Решение №ЗК- 1448 от 28.08.2017 г. за възлагане на обществена поръчка за
доставка, по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП, чрез “открита процедура” 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”, реших:

1. Утвърждавам 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.), като одобрявам документите,
свързани с провеждане на процедурата.

2. Одобрявам класирането на участниците, съгласно обявения критерий „най – ниска цена” 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

3. На основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, отстранявам от участие в процедурата участника
„КЛИО КОМЕРС - ТБ” ЕООД по обособена позиция № 3, т. к представя оферта, която не отговаря
на предварително обявените условия на поръчката.
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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
техническото предложение 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.

4. На основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, отстранявам от участие в процедурата участника
„ПАРАЛЕЛ – 92 ТРЕЙД” ЕООД по обособени позиции № 3 и № 4, т. к представя 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.
5. Определям за изпълнител на процедурата по:
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.
На основание чл. 43, ал. 1, изречение първо от ЗОП и чл. 43, ал. 2, т. 1, буква „а” от ЗОП, настоящото
Решение да се изпрати на участниците в 3-дневен срок от издаването му.
На основание чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП в деня на изпращане на решението до участниците,
решението, протоколите и доклада на комисията, да се публикуват в електронната преписка на
обществената поръчка в профила на купувача: http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=404, заедно с
протоколите и окончателния доклад на Комисията.

Решението може да се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от
неговото получаване.
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Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД
д-р Юлиян Найденов Найденов
Кмет на Община Силистра

