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 основание чл.2 от ЗЗЛД

д-р Юлиян Найденов
Кмет на Община Силистра
Дата: 14.11.2017г.

ДОКЛАД
За дейността на комисия, назначена със Заповед № ЗК- 1788 от 19.10.2017 г. на кмета на Община
Силистра – д-р Юлиян Найденов Найденов, чрез За Кмет Тихомир Петров Борачев (на основание Заповед
№ЗК – 1741 от 13.10.2017г.) 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 за детски и социални заведения при Община Силистра”,
разделени в обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Доставка на хранителни продукти за детски ясли и детска кухня при
Община Силистра”;
Обособена позиция № 2: „Доставка на хранителни продукти за детски градини при Община
Силистра”;
Обособена позиция № 3: „Доставка на хранителни продукти за социални заведения при Община
Силистра”.
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- 1788 от 19.10.2017 г. на кмета на Община Силистра –
д-р Юлиян Найденов Найденов, чрез За Кмет Тихомир Петров Борачев (на основание Заповед №ЗК – 1741 от
13.10.2017г.). Комисията работи в следния състав:
Председател: Денка Димитрова Михайлова – зам. кмет „Хуманитарни дейности” при Община Силистра.
Членове:
1. Константина Славянова Николова – ст. юрисконсулт при Община Силистра;
2. Галя Димитрова Горанова – н-к отдел „Обществено здраве, социална политика и спорт” при Община
Силистра;
3. Десислава Цонева Маринова – счетоводител Детски градини при отдел „Образование”.
4. Симеонка Иванова Илиева – гл. счетоводител „Детски ясли и ДДЗ” при Община Силистра.
В хода на работата на комисията не са настъпвали промени.
За участие в обществената поръчка са подадени 3 (три) 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
следните постъпили оферти:
1. „ЛЪКИ СИС” ЕООД, гр. Силистра, с Вх.№К- 8456 от 18.10.2017г. в 15:56ч.;
2. „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ООД, гр. Русе, с Вх. №К-8460 от 18.10.2017г. в 16:46ч.;
3. „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД, гр. Плевен, с Вх. №К-8461 от 18.10.2017г. в 16:46ч.
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На 20.10.2017г. от 10.00 ч. в 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.
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. Представителя на
участника „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД подписа Техническите и Ценови предложения за изпълнение на
участника „ЛЪКИ СИС” ЕООД, а представителя на участника „ЛЪКИ СИС” ЕООД подписа Техническите и
Ценови предложения за изпълнение на участника „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 24.10.2017г., 25.10.2017г., и
06.11.2017г., като всеки от членовете лично разгледа документите и взе участие при вземането на решения.
Преценката на комисията е, че Техническите предложения за изпълнение на всяка от обособените
позиции, 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 документ 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.
Съгласно предварително определения критерий, комисията направи следното оценяване по обособени
позиции:
Обособена позиция № 1: „Доставка на хранителни продукти за детски ясли и детска кухня при
Община Силистра”
1. „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД с предложена цена от 116 501,19 лева (сто и шестнадесет хиляди
петстотин и един лева и деветнадесет стотинки) без ДДС.
2. „ЛЪКИ СИС” ЕООД с предложена цена от 119 270,48 лева (сто и деветнадесет хиляди двеста и
седемдесет лева и четиридесет и осем стотинки) без ДДС.
3. „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ООД с предложена цена от 119 317,05 лева (сто и деветнадесет хиляди триста
и седемнадесет лева и пет стотинки) без ДДС.
Обособена позиция № 2: „Доставка на хранителни продукти за детски градини при Община
Силистра”
1. „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД с предложена цена от 256 464,82 лева (двеста петдесет и шест хиляди
четиристотин шестдесет и четири лева и осемдесет и две стотинки) без ДДС.
2. „ЛЪКИ СИС” ЕООД с предложена цена от 263 512,72 лева (двеста шестдесет и три хиляди петстотин
и дванадесет лева и седемдесет и две стотинки) без ДДС.
3. „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ООД с предложена цена от 264 095,57 лева (двеста шестдесет и четири хиляди
деветдесет и пет лева и петдесет и седем стотинки) без ДДС.
Обособена позиция № 3: „Доставка на хранителни продукти за социални заведения при Община
Силистра”
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1. „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД с предложена цена от 490 611,48 лева (четиристотин и деветдесет
хиляди шестстотин и единадесет лева и четиридесет и осем стотинки) без ДДС.
2. „ЛЪКИ СИС” ЕООД с предложена цена от 508 073,61 лева (петстотин и осем хиляди седемдесет и
три лева и шестдесет и една стотинки) без ДДС
3. „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ООД с предложена цена от 515 823,01 лева (петстотин и петнадесет хиляди
осемстотин двадесет и три лева и една стотинка) без ДДС.
На основание чл. 61, т. 4 от ППЗОП, комисията разгледа и провери документите по чл. 39, ал. 2 от
ППЗОП, свързани с личното състояние и критериите за подбор на участниците в низходящ ред спрямо
получените оценки.
Резултатите са отразени в Протокол № 1.
Комисията констатира непълнота, несъответствие и нередовност на информацията в представените
ЕЕДОП –и в офертите на участниците „ЛЪКИ СИС” ЕООД и „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД. Спазвайки
разпоредбата на чл. 61, ал. 5 от ППЗОП се изиска от участниците, в срок до 5 /пет/ работни дни от
получаването на уведомление, да представят нови ЕЕДОП – и и/или други документи, които съдържат
променена и/или допълнена информация.
На 06.11.2017 г. от 13.30 ч., комисията, се събра на закрито заседание в стая № 202 (Заседателната зала)
на административната сграда на Община Силистра, за да отвори и разгледа допълнително представените
документи, относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор поставени от възложителя, и класира участниците.
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 № 2.
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: „Доставка на хранителни продукти за детски ясли и детска кухня при
Община Силистра”:
Първо място: „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД
Второ място: „ЛЪКИ СИС” ЕООД
Обособена позиция № 2: „Доставка на хранителни продукти за детски градини при Община
Силистра”:
Първо място: „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД
Второ място: „ЛЪКИ СИС” ЕООД
Обособена позиция № 3: „Доставка на хранителни продукти за социални заведения при Община
Силистра”:
Първо място: „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД
Второ място: „ЛЪКИ СИС” ЕООД

3

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

Предвид отразените резултати в Протокол № 1 и Протокол № 2, комисията единодушно реши и Ви
предлага:
1. Да се определи за изпълнител на обществената поръчка, за:
Обособена позиция № 1: „Доставка на хранителни продукти за детски ясли и детска кухня при
Община Силистра”, 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 № 2: „Доставка на хранителни продукти за детски градини при Община
Силистра”, 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: „Доставка на хранителни продукти за социални заведения при Община
Силистра” 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.
2. Да се сключат договори за изпълнение по обособени позиции с класирания на първо място участник.
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 и 2, както и цялата документация по настоящата обществена поръчка.
Настоящият Доклад е съставен и предаден на Възложителя за утвърждаване на 14.11.2017 г.
Председател: ______П__________ Денка Михайлова
Заличени данни на основание чл.2 от ЗЗЛД

Членове:

1. ________П_________ Константина Николова
Заличени данни на основание чл.2 от ЗЗЛД

2. ________П_________ Галя Горанова

Заличени данни на основание чл.2 от ЗЗЛД

3. ________П_________ Десислава Маринова

Заличени данни на основание чл.2 от ЗЗЛД

4. ________П_________ Симеонка Илиева

Заличени данни на основание чл.2 от ЗЗЛД
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