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

(086) 82 42 43 Факс:(086) 82 33 43
E-mail: mаyor@silistra.bg
ПРОТОКОЛ № 2

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”.
Предвид изложеното в Протокол № 1 за работата 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.), при спазване Закона за електронния документ и
електронните удостоверителни услуги, комисията писмено уведоми участниците в настоящата обществена
поръчка за установените липси, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност
и фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор с
писмо с Изх. № К-8456#1 от 27.10.2017 г. до „ЛЪКИ СИС” ЕООД и с Изх. № К-8461#1 от 27.10.2017 г. до
ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД.
Допълнителните документи на участниците са заведени в деловодната система на Община Силистра в
законоустановения срок, както следва:
1. „ЛЪКИ СИС” ЕООД, с Вх.№К-8456#2 от 31.10.2017 г.;
2. „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД, с Вх. №К-8461#2 от 01.11.2017 г..
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.
„ЛЪКИ СИС” ЕООД
Комисията провери допълнително представените документи на участника „ЛЪКИ СИС” ЕООД и
установи: участникът е отстранил констатираната липса и несъответствие на информацията в представения
ЕЕДОП, а именно:
1. по отношение на изискването за годност (правоспособност) за упражняване на професионална
дейност в част IV, раздел А, т. 1 на ЕЕДОП, са вписани данни за обекти регистрирани и вписани по чл. 12 от
Закона за храните, за производство и/или търговия с храни, за групите храни, включени в техническата
спецификация на съответните обособени позиции, както и данни за вписване в Търговски регистър към АВ.
2. по отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел
В: Технически и професионални способности, т. 9 на ЕЕДОП, се декларират 6 (шест) транспортни средства
регистрирани в ОДБХ, 4 (четири) от които и с регистрация по чл. 246, ал. 4 от Закона за ветеринарно медицинската дейност (ЗВМД), за превоз на суровини и храни от животински произход, странични
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животински продукти и продукти, получени от тях, за групите храни, включени в съответните технически
спецификации.
Предвид допълнително представените документи и документите от офертата на участника, преценката
на комисията е, че участника „ЛЪКИ СИС” ЕООД доказва съответствието си с изискванията за лично
състояние и критериите за подбор поставени от възложителя.
„ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД
Комисията провери допълнително представените документи на участника „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД
и установи: участникът е отстранил констатираното несъответствие на информацията в представения
ЕЕДОП, а именно:
1. в ЕЕДОП на „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД, Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и
професионални способност, т. 9, са декларирани 12 (дванадесет) транспортни средства собственост на
„ВЕЛА И” ООД , 6 (шест) от които наети от участника, с регистрация в ОДБХ, и с регистрация по чл. 246,
ал. 4 от Закона за ветеринарно - медицинската дейност (ЗВМД), за превоз на суровини и храни от
животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях, за групите храни,
включени в съответните технически спецификации.
2. в ЕЕДОП от посоченото „трето лице” по смисъла на чл. 65, ал. 1 от ЗОП - „ВЕЛА И” ООД: Част IV:
Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, т. 9, са декларирани 12
(дванадесет) собствени транспортни средства регистрирани в ОДБХ, 6 (шест) от които и с регистрация по
чл. 246, ал. 4 от Закона за ветеринарно - медицинската дейност (ЗВМД), за превоз на суровини и храни от
животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях, за групите храни,
включени в съответната техническа спецификация.
Предвид допълнително представените документи и документите от офертата на участника, преценката
на комисията е, че участникът „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД доказва съответствието си с изискванията за
лично състояние и критериите за подбор поставени от възложителя.
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
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Предвид отразените резултати в Протокол № 1 и гореизложеното, комисията единодушно реши и
предлага на Възложителя:
1. Да 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.
С това комисията приключи своята работа за разглеждане, оценка и класиране на получените за участие
оферти в настоящата процедура.
Протоколът е съставен на 10.11.2017 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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