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_______
д-р Юлиян Найденов
Кмет на Община Силистра
Дата: 04.12.2018г.

ДОКЛАД
За дейността на комисия, назначена със Заповед № ЗК- 1649 от 23.10.2018г. на кмета на Община Силистра –
д-р Ю.Н.Н., за отваряне, разглеждане и оценка на получените за участие оферти и класиране на участниците
в обществена поръчка 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- 1649 от 23.10.2018г. на кмета на Община Силистра – др Ю.Н.Н., за отваряне, разглеждане и оценка на получените за участие оферти и класиране на участниците 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”.
Комисията работи в следния състав:
Председател: Н.П.И. – началник отдел „Образование и младежки дейности” при Община Силистра.
Членове:
1. Н.М.Н. – директор дирекция „Правна” при Община Силистра;
2. Д.Й.К. – гл. счетоводител отдел „Обществено здраве, социална политика и спорт” при Община
Силистра;
3. Д.Ц.М. – счетоводител Детски градини, отдел „Образование” при Община Силистра;
4. С.И.И. – гл. счетоводител „Детски ясли и ДДЗ” при Община Силистра.
В хода на работата на комисията не са настъпвали промени.
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За участие в обществената поръчка са подадени 6 (шест) 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, председателят на комисията прие с приемо-предавателен протокол следните
постъпили оферти:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

„ЛЪКИ СИС” ЕООД, гр. Силистра, с Вх.№К- 7809 от 22.10.2018г. в 13:56ч.;
„ЕВЕЛИН КОМЕРС” ООД, гр. Плевен, с Вх.№К-7816 от 22.10.2018г. в 16:14ч.;
„ПАРАЛЕЛ 92 ТРЕЙД” ЕООД, гр. Силистра, с Вх.№К-7818 от 22.10.2018г. в 16:24ч.;
„ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ООД, гр. Русе, с Вх. №К-7819 от 22.10.2018г. в 16:44ч.;
„НОЙМА 2003” ЕООД, гр. Русе, с Вх.№К-7820 от 22.10.2018г. в 16:46ч.;
„ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД, гр. Русе с Вх. №К-7821 от 22.10.2018г. в 16:49ч.

На 23.10.2018г. от 13.30 ч., на публично заседание, проведено в Заседателната зала (ст.202) на
административната сграда на Община Силистра, след като председателят изчете получените за участие
оферти, комисията попълни Декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и продължи работата си при условията на чл.
61 от ППЗОП, като пристъпи към отваряне на запечатаните непрозрачни опаковки по реда на тяхното
постъпване и оповестяване на съдържанието им, включително предложенията на участниците по съответния
показател за оценка на офертите.
За разглеждане на техническите и ценови предложения, комисията работи в закрити заседания на 25.10.2018г.
и 29.10.2018г.., като всеки от членовете лично разгледа документите и взе участие при вземането на решения.
Преценката на комисията е, че Техническите предложения на участниците „ЛЪКИ СИС” ЕООД „ЕВЕЛИН
КОМЕРС” ООД, „ПАРАЛЕЛ 92 ТРЕЙД” ЕООД, „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ООД, „НОЙМА 2003” ЕООД и
„ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД за изпълнение на обособени позиции № 1, № 2 и № 3 на процедурата са в
съответствие с предварително обявените условия на Възложителя, съдържащи предложение за изпълнение на
поръчката за всяка от обособените позиции.
При разглеждане на Ценовите предложения на участниците, комисията установи, че предложените цени за
изпълнение на Обособена позиция № 1: „Доставка на хранителни продукти за детски ясли и детска кухня при
Община Силистра” от участниците „ЛЪКИ СИС” ЕООД и „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД за изпълнение на
обособена позиция № 1 са извън рамките на максимално допустимия финансов ресурс, определен
предварително от Възложителя: на „ЛЪКИ СИС” ЕООД ценовото предложение надвишава така определения
финансов ресурс с 20,41%, а на „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД с 30,82%.
В раздел II.2.14 „Допълнителна информация” на Обявлението за поръчката и в раздел II, т.4 на
Документацията за участие в процедурата, Възложителят поставя следното условие: „Прогнозната стойност
на обособената позиция се явява и максимално допустима за участниците.Оферти, надхвърлящи
максималните стойности ще бъдат предложени за отстраняване, поради несъответствие с предварително
обявеното условие”. Според чл. 101, ал. 5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се
придържа точно към обявените от възложителя условия.
С влизане в сила на решението за откриване на процедурата поставените от възложителя условия в
обявлението и в документацията за участие стават задължителни за потенциалните участници в процедурата,
като по силата на чл. 39, ал. 1 от ППЗОП, при подготовката на офертите си за участие, участниците са длъжни
да спазват изискванията на възложителя. От тук следва, че при изготвяне на ценовите си предложения, част от
офертата, участниците са длъжни да спазват изискванията на възложителя. В конкретния случай това е
изискването за размера на прогнозната стойност на обособена позиция № 1 от процедурата. Офертите на
участниците се приемат за «неподходящи» по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП.
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Комисията взе единодушно решение и предлага на основание чл. 107, т. 1 и т. 2, буква а) от ЗОП да
отстраните от процедурата участниците „ЛЪКИ СИС” ЕООД и „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД в часта за
обособена позиция № 1, т.к не са изпълнили предварително посочено условие, обявено от възложителя.
За обособена позиция № 2 - Ценовите предложения за изпълнение на участниците „ЛЪКИ СИС” ЕООД,
„ЕВЕЛИН КОМЕРС” ООД, „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ООД и „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД са в съответствие с
предварително обявените условия на Възложителя.
За обособена позиция № 3 - Ценовите предложения за изпълнение на участниците „ЛЪКИ СИС” ЕООД,
„ЕВЕЛИН КОМЕРС” ООД, ПАРАЛЕЛ 92 ТРЕЙД” ЕООД, „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ООД, "НОЙМА 2003” ЕООД
и „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД са в съответствие с предварително обявените условия на Възложителя.
При разглеждане на ценовите предложения на участниците по обособена позиции № 3, комисията констатира
наличието на ценови предложения с повече от 20 на сто по – благоприятни от средната стойност на
предложенията на останалите участници. Това са ценовите предложения на участниците „ЕВЕЛИН
КОМЕРС” ООД и "НОЙМА 2003” ЕООД, поради което на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП изисква от
участниците подробна писмена обосновка за начина на образуване на ценовите предложения за изпълнение
по съответната обособена позиция.
Резултатите са отразени в Протокол № 1.
На 06.11.2018г., комисията се събра на закрито заседание за разглеждане на документите от офертите на
участниците, свързани с личното състояние и критериите за подбор, като всеки от членовете лично разгледа
документите и взе участие при вземането на решения.
В законоустановения срок участника „ЕВЕЛИН КОМЕРС” ООД, не представя изисканата от комисията
писмена обосновка на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, за начина на образуване на ценовото си предложение в
за изпълнение на Обособена позиция № 3: „Доставка на хранителни продукти за социални заведения при
Община Силистра”.
Участника „НОЙМА 2003” ЕООД представя изисканата от комисията писмена обосновка на основание чл. 72,
ал. 1 от ЗОП, за начина на образуване на ценовото си предложение за изпълнение на Обособена позиция № 3:
„Доставка на хранителни продукти за социални заведения при Община Силистра”, след изтичане на
законоустановения срок на e-mail, от който е изпратено искането за това от комисията. Участникът представя
същата и в оригинал в деня, следващ деня на крайния срок.
Във връзка с представянето на писмената обосновка от участника „НОЙМА 2003” ЕООД след изтичане на
срока, комисията счита, че следва да се приложи императивната правна норма, посочена в чл. 28, ал. 4 от
ППЗОП, съгласно която, последният ден на срока изтича в момента на приключване на работното време на
възложителя-17:00ч.
Комисията предлага:
1. на основание чл. 107, т. 3 от ЗОП, участника „ЕВЕЛИН КОМЕРС” ООД да бъде отстранен от участие в
процедурата в частта за Обособена позиция № 3: „Доставка на хранителни продукти за социални заведения
при Община Силистра”:
Мотиви: участника не представя в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП.
2. на основание чл. 107, т. 3 от ЗОП, участника „НОЙМА 2003” ЕООД да бъде отстранен от участие в
процедурата:
Мотиви: участникът представя писмена обосновка по чл. 72, ал. 1 от ЗОП за Обособена позиция № 3, след
изтичане на срока за предоставянето й, определен в същата разпоредба на ЗОП и съобразно чл. 28, ал. 4 от
ППЗОП съгласно която, последният ден на срока изтича в момента на приключване на работното време на
възложителя-17:00ч.
Комисията направи следната оценка на допуснатите до оценка оферти по обособени позиции:
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Обособена позиция № 2: „Доставка на хранителни продукти за детски градини при Община Силистра”:
„ЕВЕЛИН КОМЕРС” ООД – с предложена цена 215 999,16 лева (двеста и петнадесет хиляди деветстотин
деветдесет и девет лева и шестнадесет стотинки) без ДДС.
„ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ООД с предложена цена 249 118,21 лева (двеста четиридесет и девет хиляди сто и
осемнадесет лева и двадесет и една стотинки) без ДДС.
„ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД с предложена цена 254 933,99 лева (двеста петдесет и четири хиляди
деветстотин тридесет и три лева и деветдесет и девет стотинки) без ДДС.
„ЛЪКИ СИС” ЕООД с предложена цена 261 900,00 лева (двеста шестдесет и една хиляди и деветстотин лева)
без ДДС.
Обособена позиция № 3: „Доставка на хранителни продукти за социални заведения при Община Силистра”:
„ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ООД с предложена цена 482 876,67 лева (четиристотин осемдесет и две хиляди
осемстотин седемдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки) без ДДС.
„ЛЪКИ СИС” ЕООД с предложена цена 485 485,85 лева (четиристотин осемдесет и пет хиляди четиристотин
осемдесет и пет лева и осемдесет и пет стотинки) без ДДС.
„ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД с предложена цена 578 829,36 лева (петстотин седемдесет и осем хиляди
осемстотин двадесет и девет лева и тридесет и шест стотинки) без ДДС.
„ПАРАЛЕЛ 92 ТРЕЙД” ЕООД с предложена цена 640 459,67 лева (шестстотин и четиридесет хиляди
четиристотин петдесет и девет лева и шестдесет и седем стотинки) без ДДС.
На основание чл. 61, т. 4 от ППЗОП, комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, свързани с
личното състояние и критериите за подбор, на участниците в низходящ ред спрямо получените оценки.
Комисията констатира непълнота, несъответствие на информацията в представените ЕЕДОП –и в офертите
на участниците „ЕВЕЛИН КОМЕРС” ООД и „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ООД за Обособена позиция № 2: „Доставка
на хранителни продукти за детски градини при Община Силистра”, и непълнота, несъответствие на
информацията в представените ЕЕДОП–и в офертите на участниците „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ООД и „ЛЪКИ
СИС” ЕООД за Обособена позиция № 3: „Доставка на хранителни продукти за социални заведения при
Община Силистра”. Спазвайки разпоредбата на чл. 61, ал. 6 от ППЗОП, във връзка с чл. 61, ал. 5 от ППЗОП,
комисията изиска от участниците да представят коректно попълнени нови еЕЕДОП за обособена позиция № 2
и № 3 и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително
предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок
за получаване на оферти за участие.
Резултатите са отразени в Протокол № 2.
На 19.11.2018г. комисията се събра на закрито заседание за разглеждане на допълнително изисканите
документи от участниците, свързани с личното състояние и критериите за подбор, като всеки от членовете
лично разгледа документите и взе участие при вземането на решения.
В законоустановения срок участника „ЕВЕЛИН КОМЕРС” ООД, не представя нов еЕЕДОП за обособена
позиция № 2 и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Предвид това,
комисията приема, че Офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и
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изисквания на възложителя, както и на дадените от нея указания в уведомление до участника и счита
офертата за неподходяща по смисъла на т. 25,§2 от ДР на ЗОП.
Комисията предлага на основание чл. 107, т. 1 и 2 от ЗОП, участника „ЕВЕЛИН КОМЕРС” ООД да бъде
отстранен от участие в процедурата в частта за Обособена позиция № 2: „Доставка на хранителни продукти за
детски градини при Община Силистра”.
Допълнителните документи на участниците „ЛЪКИ СИС” ЕООД за Обособена позиция № 3: „Доставка на
хранителни продукти за социални заведения при Община Силистра” и „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ООД за
Обособена позиция № 2: „Доставка на хранителни продукти за детски градини при Община Силистра” и № 3:
„Доставка на хранителни продукти за социални заведения при Община Силистра” са заведени в деловодната
система на Община Силистра в законоустановения срок.
Комисията отвори и разгледа допълнително представените документи, относно съответствието на
участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени от възложителя.
Преценката на комисията е, че с допълнително представените документи и документите от офертите на
участниците за Обособена позиция № 2: „Доставка на хранителни продукти за детски градини при Община
Силистра” и № 3: „Доставка на хранителни продукти за социални заведения при Община Силистра” доказват
съответствието си с изискванията за лично състояние и критериите за подбор поставени от възложителя.
Предвид резултатите от работата на комисията и разпоредбата на чл. 61, т. 7 от ППЗОП, за обособена позиция
№ 2: „Доставка на хранителни продукти за детски градини при Община Силистра”, комисията премина към
разглеждане и проверка на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, свързани с личното състояние и
критериите за подбор, на участника „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД.
Комисията констатира непълнота, несъответствие на информацията в представения от „ХЛЕБОЗАВОД
РУСЕ” ООД и „третото лице” по смисъла на чл. 65, ал. 1 от ЗОП еЕЕДОП, и изиска да се представят
коректно попълнени нови еЕЕДОП-и за обособена позиция № 2 и/или други документи, които съдържат
променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и
факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти за участие.
Допълнителните документи на участника „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД са заведени в деловодната система на
в законоустановения.
На 26.11.2011. на закрито заседание, комисията отвори и разгледа допълнително представените документи за
обособена позиция № 2: „Доставка на хранителни продукти за детски градини при Община Силистра” на
участника „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД, относно съответствието на участника с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор поставени от възложителя и установи:
Комисията счита, че с допълнително представените документи и документите от офертата за обособена
позиция № 2, участника „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД доказва съответствието си с изискванията за лично
състояние и критериите за подбор поставени от възложителя.
В резултат от оценяването на ценовите предложения и установяване на съответствие 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 № 2: „Доставка на хранителни продукти за детски градини при Община Силистра”:
Първо място: „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ООД с предложена цена 249 118,21 лева (двеста четиридесет и девет
хиляди сто и осемнадесет лева и двадесет и една стотинки) без ДДС.
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Второ място: „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД с предложена цена 254 933,99 лева (двеста петдесет и четири
хиляди деветстотин тридесет и три лева и деветдесет и девет стотинки) без ДДС.
Обособена позиция № 3: „Доставка на хранителни продукти за социални заведения при Община Силистра”:
Първо място: „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ООД с предложена цена 482 876,67 лева (четиристотин осемдесет и две
хиляди осемстотин седемдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки) без ДДС.
Второ място: „ЛЪКИ СИС” ЕООД с предложена цена 485 485,85 лева (четиристотин осемдесет и пет хиляди
четиристотин осемдесет и пет лева и осемдесет и пет стотинки) без ДДС.
Резултатите са отразени в Протокол № 3.
Предвид отразените резултати в Протокол № 1, Протокол № 2 и протокол № 3, комисията единодушно реши
и предлага:
I.

Да се отстрани от участие в процедурата:

1. Участника „ЛЪКИ СИС” ЕООД, в частта Обособена позиция № 1: „Доставка на хранителни
продукти за детски ясли и детска кухня при Община Силистра”, на основание чл. 107, т. 1 и т. 2, буква а)
от ЗОП, т.к не е изпълнил предварително посочено условие, обявено от възложителя.
Мотиви: предложената цена от участника за изпълнение на обособена позиция № 1 е извън рамките на
максимално допустимия финансов ресурс, определен предварително от възложителя. С влизане в сила на
решението за откриване на процедурата, поставените от възложителя условия в обявлението и в
документацията за участие стават задължителни за потенциалните участници в процедурата, като по силата
на чл. 39, ал. 1 от ППЗОП, при подготовката на офертите си за участие, участниците са длъжни да спазват
изискванията на възложителя. Офертата на участника се приема за «неподходяща» по смисъла на § 2, т. 25 от
ДР на ЗОП.
2. Участника „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД, в частта Обособена позиция № 1: „Доставка на хранителни
продукти за детски ясли и детска кухня при Община Силистра”, на основание чл. 107, т. 1 и т. 2, буква а)
от ЗОП, т.к не е изпълнил предварително посочено условие, обявено от възложителя.
Мотиви: предложената цена от участника за изпълнение на обособена позиция № 1 е извън рамките на
максимално допустимия финансов ресурс, определен предварително от възложителя. С влизане в сила на
решението за откриване на процедурата, поставените от възложителя условия в обявлението и в
документацията за участие стават задължителни за потенциалните участници в процедурата, като по силата
на чл. 39, ал. 1 от ППЗОП, при подготовката на офертите си за участие, участниците са длъжни да спазват
изискванията на възложителя. Офертата на участника се приема за «неподходяща» по смисъла на § 2, т. 25 от
ДР на ЗОП.
3. Участника „ЕВЕЛИН КОМЕРС” ООД:
3.1 в часта за обособена позиция № 2 „Доставка на хранителни продукти за детски градини при
Община Силистра”, на основание чл. 107, т. 1 и т. 2, б "а" от ЗОП.
Мотиви: Офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и изисквания
на възложителя, както и на дадените указания в уведомление от комисията за разглеждане и оценка на
получените оферти за участие в обществената поръчка. В изпълнение на чл. 61,ал. 6 във връзка с чл. 61,ал. 5
от ППЗОП, комисията е взела решение и е дала възможност на участника в срок до 5 работни дни,считано от
получаването на уведомление, да представи на комисията нов ЕЕДОП и /или други документи,които
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съдържат променена и/или допълнена информация. В определения срок от 5 работни дни от получаването
на уведомлението, от „ЕВЕЛИН КОМЕРС” ООД не са представени допълнителни документи. С оглед на
това,офертата на участника е неподходяща по смисъла на т.25,§2от ДР на ЗОП.
3.2 в частта за Обособена позиция № 3: „Доставка на хранителни продукти за социални заведения при
Община Силистра”, на основание чл. 107, т. 3 от ЗОП, т.к участника не представя писмена обосновка по чл.
72, ал. 1 от ЗОП.
Мотиви: участника не представя в законоустановения срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП.
4. Участника „НОЙМА 2003” ЕООД, на основание чл. 107, т. 3 от ЗОП, т.к участника представя писмена
обосновка по чл. 72, ал. 1 от ЗОП, след изтичане на срока за предоставянето й, определен в същата разпоредба
на ЗОП.
Мотиви: участникът представя писмена обосновка по чл. 72, ал. 1 от ЗОП за Обособена позиция № 3, след
изтичане на срока за предоставянето й, определен в същата разпоредба на ЗОП и съобразно чл. 28, ал. 4 от
ППЗОП, съгласно която, последният ден на срока изтича в момента на приключване на работното време на
възложителя - 17.00 часа.
II. Да се прекрати процедурата в частта Обособена позиция № 1: „Доставка на хранителни
продукти за детски ясли и детска кухня при Община Силистра”, на основание чл. 110, ал. 1, т. 2,
(предложение „последно”) от ЗОП, т.к всички оферти постъпили за участие по обособената позиция са
неподходящи по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП – предложените цени за изпълнение са извън рамките на
максимално допустимия финансов ресурс, определен предварително от възложителя.
Мотиви: Офертите на всички участници по обособена позиция № 1 са „неподходящи", тъй като ценовите им
предложения за изпълнение надвишават прогнозната стойност по конкретната обособена позиция, което
обстоятелство е посочено от възложителя като основание за отстраняване, съгласно раздел II.2.14 на
Обявлението за поръчката и в раздел II, т.4 на Документацията за участие в процедурата.
III. Да се определи за изпълнител на обществената поръчка, за:
 Обособена позиция № 2: „Доставка на хранителни продукти за детски градини при Община Силистра”
участника „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ООД.
Мотиви: За участника определен за изпълнител на обществената поръчка по съответната обособена позиция
са налице условията по чл.109 от ЗОП, а именно: отговаря на общите изисквания, определени от възложителя
в документацията за участие в обществената поръчка, не са налице посочените от възложителя основания за
отстраняване; участникът отговаря на поставените критерии за подбор, а подадената от него оферта
съответства на предварително обявените условия. 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 „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ООД
Мотиви: За участника определен за изпълнител на обществената поръчка по съответната обособена позиция
са налице условията по чл.109 от ЗОП, а именно: отговаря на общите изисквания, определени от възложителя
в документацията за участие в обществената поръчка, не са налице посочените от възложителя основания за
отстраняване; участникът отговаря на поставените критерии за подбор, а подадената от него оферта
съответства на предварително обявените условия. При прилагане на критерия за оценка участника е класиран
на първо място.
IV. Да се сключат договори за изпълнение по обособени позиции с класираните на първо място
участници.
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С това комисията приключи своята работа за разглеждане и оценка на получените за участие оферти и
класиране на участниците 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 30.11.2018г.

Председател:
Членове:

________П_________ Н.И.
1. ________П_________ Н.Н.
2. ________П_________ Д.К.
3. ________П_________ Д.М.
4. ________П_________ С.И.

Данните са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД!
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