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ПРОТОКОЛ № 2
За дейността на комисия, назначена със Заповед № ЗК- 1649 от 23.10.2018 г. 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 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”.
На 06.11.2018г. от 13.30 ч. в Заседателната зала (ст.202) на административната сграда на Община Силистра,
се проведе закрито заседание на комисия назначена със Заповед № ЗК- 1649 от 23.10.2018г. на кмета на
Община Силистра – д-р Ю.Н.Н.
Предвид изложеното в Протокол № 1 за работата на комисия, при спазване Закона за електронния документ
и електронните удостоверителни услуги, комисията писмено уведоми и изиска от участниците „ЕВЕЛИН
КОМЕРС” ООД (Искане с Изх. №К-7816#1 от 30.10.2018г.) и „НОЙМА 2003” ЕООД (Искане с Изх. №К7820#1 от 30.10.2018г.) в настоящата обществена поръчка писмена обосновка за начина на образуване на
ценовите предложения в офертите им за изпълнение на Обособена позиция № 3: „Доставка на хранителни
продукти за социални заведения при Община Силистра” (основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП).
В законоустановения срок участника „ЕВЕЛИН КОМЕРС” ООД не представя изисканата от комисията
писмена обосновка на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП.
На 05.11.2018г. в 17:01ч. (извън законоустановения срок) на e-mail, от който е изпратено Искане с Изх. №К7820#1 от 30.10.2018г., е получена писмена обосновка от участника „НОЙМА 2003” ЕООД, заведена в
деловодната система на възложителя с Вх.№К- 7820#2 на 06.11.2018г. Участникът представя писмената
обосновка и в оригинал изпратена, чрез използването на куриерска услуга на последната дата (05.11.2018г.)
двадесет и четири минути след приключване на работното време на възложителя (17:24ч.), видно от
направена справка в «Еконт Експрес» ООД. Обосновката е адресирана и приета от служител на Община
Силистра в 11:22ч. на 06.11.2018г.
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.
В допълнение на това счита, че следва по аналогия да се приложи изискването посочено в раздел VI, т. 4
"Представяне на офертата" от документацията за участие в процедурата, според която подаване на
офертите, в случая документите, може да се извърши всеки работен ден от 08:30 ч. до 12:00 часа и от 13:00
ч. до 17:00 часа, като в тежест на участника е да обезпечи своевременното им пристигане на адреса и в
срока определен от възложителя.
Изпращайки исканите документи чрез използването на куриерска услуга в последният ден на срока и то
след изтичането на работното време на възложителя, комисията приема, че участникът е представил
исканите документи след изтичането на законоустановения срок.
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Комисията обсъди създалата се ситуация и предлага на Възложителя:
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 продължи своята работа по разглеждане и оценка на допуснатите до оценка оферти, по
предварително определения критерий «най – ниска цена» по обособени позиции:
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 пристъпи към разглеждане и проверка на документите по
чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, свързани с личното състояние и критериите за подбор, на участниците в низходящ
ред спрямо получените оценки. Съгласно изискванията на ЗОП и на Възложителя, при подаване на оферта
участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез
представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя
съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се
съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на
държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.
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Обособена позиция № 2: „Доставка на хранителни продукти за детски градини при Община
Силистра”:
„ЕВЕЛИН КОМЕРС” ООД
Представеният еЕЕДОП е подписан електронно от задължените лица по смисъла на чл. 40 от ППЗОП.
Форматът в който е предоставен, не позволява редактиране на неговото съдържание. Същият е попълнен,
чрез системата за еЕЕДОП.
1. В Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган, относно
Вида на процедурата, икономическият оператор вписва „Not specified” – следва да се приведе в
съответствие („Open procedure);
2.
Икономическият оператор няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите
за подбор и няма да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката (Част II, раздел В и Г на
ЕЕДОП);
3.
Не са налице основания за отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци
или социалноосигурителни вноски, както и основания свързани с конфликт на интереси (Част III, раздел А,
Б и В на ЕЕДОП);
4.
Икономическият оператор декларира, че не е виновен за подаване на неверни данни при
предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за
изпълнението на критериите за подбор, не е укрил такава информация, може без забавяне да предостави
придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя и не се е опитал да упражни
непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя (Част III,
раздел В на ЕЕДОП);
5.
В Част III, раздел Г на ЕЕДОП на въпроса „Прилагат ли се специфични национални основания за
изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка?“, е
посочен отговор „ДА“, а в същото време в описателната част се декларират липса на конкретните
обстоятелства за изключване. Пояснение:
a.
на въпроса «Прилагат ли се специфични национални основания за изключване, които са посочени в
обявлението или в документацията за обществената поръчка?», участникът следва да отговори с „НЕ“, ако
за него не са приложими всички национални основания за изключване. Посочените национални основания
за изключване не е необходимо да бъдат описвани;
b.
ако участникът на въпроса „Прилагат ли се специфични национални основания за изключване, които
са посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка?“ отговори с „ДА“, тогава
задължително се описва конкретното обстоятелство, което е налице по чл. 3, т. 8 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и липсата на основания
по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,
както и евентуално предприетите мерки за надеждност, както и евентуално предприетите мерки за
надеждност.
Следва да се приведе в съответствие.
6.
По отношение на изискването за годност (правоспособност) за упражняване на професионална
дейност в част IV, раздел А на ЕЕДОП, икономическият оператор посочва данни за обект регистриран по
чл. 12 от Закона за храните за търговия на едро с храни, за групите храни, включени в техническата
спецификация на съответната обособена позиция. Предвид това, че Българска агенция по безопасност на
храните, не поддържа публичен (електронен) регистър на обектите за търговия на едро с храни,
комисията изисква от участника да представи и документите, чрез които се доказва информацията,
посочена в еЕЕДОП, а именно: Удостоверение за регистрация на обекта по чл. 12 от Закона за храните, за
да може да установи по безспорен начин съответствие с изискването на Възложителя.
7.
По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел
В: Технически и професионални способности от ЕЕДОП, икономическият оператор декларира:
8.1 изпълнение на дейности с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка, в заложения от
Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена офертата на участника.
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8.2 2 (две) транспортни средства регистрирани в ОДБХ, едното от които за превоз на суровини и храни
от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях. След справка в
Публично достъпния регистър за транспортните средства за превоз на суровини и храни от животински
произход към Българска агенция по безопасност на храните, комисията установи съответствие на
декларираните данни с изискванията на възложителя относно техническата правоспособност на участника.
Предвид констатацията, комисията изиска в срок до 5 /пет/ работни дни от получаването на уведомление, на
основание чл. 61, ал. 6 от ППЗОП, участникът да представи коректно попълнен нов еЕЕДОП 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.
„ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ООД
Представеният еЕЕДОП е подписан електронно от задължените лица по смисъла на чл. 40 от ППЗОП.
Форматът в който е предоставен, не позволява редактиране на неговото съдържание. Същият е попълнен,
чрез системата за еЕЕДОП.
1. В Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган, относно
Вида на процедурата, икономическият оператор вписва „Not specified” – следва да се приведе в
съответствие („Open procedure);
2. Икономическият оператор няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за
подбор и няма да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката (Част II, раздел В и Г на
ЕЕДОП);
3.
Не са налице основания за отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци
или социалноосигурителни вноски, както и основания свързани с конфликт на интереси (Част III, раздел А,
Б и В на ЕЕДОП);
4.
Икономическият оператор декларира, че не е виновен за подаване на неверни данни при
предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за
изпълнението на критериите за подбор, не е укрил такава информация, може без забавяне да предостави
придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя и не се е опитал да упражни
непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя (Част III,
раздел В на ЕЕДОП);
5.
Не са налице основания за отстраняване свързани с обстоятелства по чл. 3, т. 8 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Част III, раздел Г на ЕЕДОП);
6.
по отношение на изискването за годност (правоспособност) за упражняване на професионална
дейност в част IV, раздел А на ЕЕДОП, икономическият оператор посочва, вписване в съответен
професионален регистър. В същата част, раздел „Технически и професионални способности” на ЕЕДОП,
декларира данни за обект регистриран по чл. 12 от Закона за храните обект за търговия с храни – следва да
се приведе в съответствие. Комисията реши да изиска от участника да представи и документите, чрез
които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, а именно: Удостоверение за регистрация на обекта
по чл. 12 от Закона за храните , за да може да установи по безспорен начин съответствие с изискването
на Възложителя.
7.
по отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел
В: Технически и професионални способности от ЕЕДОП, икономическият оператор декларира:
7.1 изпълнение на дейности с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка, в заложения от
Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена офертата на участника.
7.2 2 (две) транспортни средства регистрирани в ОДБХ. След справка в Публично достъпния регистър за
транспортните средства за превоз на суровини и храни от животински произход към Българска агенция по
безопасност на храните, комисията установи частично съответствие на декларираните данни с изискванията
на възложителя относно техническата правоспособност на участника. Комисията реши да изиска от
участника да представи и документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, а
именно Удостоверение за регистрация в ОДБХ на транспортно средство с Рег.№ Р 0494 ВР .
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Предвид констатацията, комисията изисква в срок до 5 /пет/ работни дни от получаването на уведомление,
на основание чл. 61, ал. 6 от ППЗОП, участникът да представи коректно попълнен нов еЕЕДОП 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.
Обособена позиция № 3: „Доставка на хранителни продукти за социални заведения при Община
Силистра”:
„ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ООД
Представеният еЕЕДОП е подписан електронно от задължените лица по смисъла на чл. 40 от ППЗОП.
Форматът в който е предоставен, не позволява редактиране на неговото съдържание. Същият е попълнен,
чрез системата за еЕЕДОП.
1. В Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган, относно
Вида на процедурата, икономическият оператор вписва „Not specified” – следва да се приведе в
съответствие („Open procedure);
2. Икономическият оператор няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за
подбор и няма да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката (Част II, раздел В и Г на
ЕЕДОП);
3.
Не са налице основания за отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци
или социалноосигурителни вноски, както и основания свързани с конфликт на интереси (Част III, раздел А,
Б и В на ЕЕДОП);
4.
Икономическият оператор декларира, че не е виновен за подаване на неверни данни при
предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за
изпълнението на критериите за подбор, не е укрил такава информация, може без забавяне да предостави
придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя и не се е опитал да упражни
непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя (Част III,
раздел В на ЕЕДОП);
5.
Не са налице основания за отстраняване свързани с обстоятелства по чл. 3, т. 8 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Част III, раздел Г на ЕЕДОП);
6.
по отношение на изискването за годност (правоспособност) за упражняване на професионална
дейност в част IV, раздел А на ЕЕДОП, икономическият оператор посочва, вписване в съответен
професионален регистър. В същата част, раздел „Технически и професионални способности” на ЕЕДОП,
декларира данни за обект регистриран по чл. 12 от Закона за храните обект за търговия с храни – следва да
се приведе в съответствие. Комисията реши да изиска от участника да представи и документите, чрез
които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, а именно: Удостоверение за регистрация на обекта
по чл. 12 от Закона за храните, за да може да установи по безспорен начин съответствие с изискването
на Възложителя.
7.
по отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел
В: Технически и професионални способности от ЕЕДОП, икономическият оператор декларира:
7.1 изпълнение на дейности с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка, в заложения от
Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена офертата на участника.
7.2 2 (две) транспортни средства регистрирани в ОДБХ. След справка в Публично достъпния регистър за
транспортните средства за превоз на суровини и храни от животински произход към Българска агенция по
безопасност на храните, комисията установи частично съответствие на декларираните данни с изискванията
на възложителя относно техническата правоспособност на участника. Комисията реши да изиска от
участника да представи и документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, а
именно Удостоверение за регистрация в ОДБХ на транспортно средство с Рег.№ Р 7530ВС.
Предвид констатацията, комисията изисква в срок до 5 /пет/ работни дни от получаването на уведомление,
на основание чл. 61, ал. 6 от ППЗОП, участникът да представи коректно попълнен нов еЕЕДОП за
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обособена позиция № 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.
„ЛЪКИ СИС” ЕООД
Представеният еЕЕДОП е подписан електронно от задълженото лице по смисъла на чл. 40 от ППЗОП.
Форматът в който е предоставен, не позволява редактиране на неговото съдържание. Същият е попълнен,
чрез системата за еЕЕДОП. Участникът представя ЕЕДОП и на хартиен носител.
1. В Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган, относно
Вида на процедурата, икономическият оператор вписва „Not specified” – следва да се приведе в
съответствие („Open procedure);
2. Икономическият оператор няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за
подбор и няма да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката (Част II, раздел В и Г на
ЕЕДОП);
3.
Не са налице основания за отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци
или социалноосигурителни вноски, както и основания свързани с конфликт на интереси (Част III, раздел А,
Б и В на ЕЕДОП);
4.
Икономическият оператор декларира, че не е виновен за подаване на неверни данни при
предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за
изпълнението на критериите за подбор, не е укрил такава информация, може без забавяне да предостави
придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя и не се е опитал да упражни
непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя (Част III,
раздел В на ЕЕДОП);
5.
Не са налице основания за отстраняване свързани с обстоятелства по чл. 3, т. 8 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Част III, раздел Г на ЕЕДОП);
6.
по отношение на изискването за годност (правоспособност) за упражняване на професионална
дейност в част IV, раздел А на ЕЕДОП, икономическият оператор посочва отговор „ДА”. След справка в
Публичния (електронен) регистър на обектите за търговия на дребно с храни към Българска агенция по
безопасност на храните, комисията установи съответствие на декларираните данни с изискването на
Възложителя за наличие на обект регистриран по чл. 12 от закона за храните. Необходимата информация и
данни за съответствие с изискването на Възложителя е вписана в същата част, раздел „Технически и
професионални способности” на ЕЕДОП за регистрирани обекти по чл. 12 от Закона за храните - следва да
се приведе в съответствие;
7.
по отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел
В: Технически и професионални способности от ЕЕДОП, икономическият оператор декларира:
7.1 изпълнение на дейности в заложения от Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена
офертата на участника с предмет „Доставка на хранителни продукти”. От начина по който е записан
предмета на дейностите, комисията не може да се установи дали декларираните данни съответстват на
минималното изискване заложено от възложителя в Обявлението и документацията за процедурата за
изпълнени сходни или идентични дейности. Участникът следва да опише изпълнените от него дейности с
идентичен или сходен предмет на поръчката, такъв какъвто е посочен от Възложителя, за да може да
удостовери съответствието с критерия за подбор касаещ опита на участника.
7.2 3 (три) транспортни средства регистрирани в ОДБХ. След справка в Публично достъпния регистър
за транспортните средства за превоз на суровини и храни от животински произход към Българска агенция
по безопасност на храните, комисията установи частично съответствие на декларираните данни с
изискванията на възложителя относно техническата правоспособност на участника. Комисията реши да
изиска от участника да представи и документите, чрез които се доказва информацията, посочена в
еЕЕДОП, а именно Удостоверения за регистрация в ОДБХ. на транспортни средства с Рег.№ СС 09-33 СА
и № СС 63-72 АК.
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Предвид констатацията, комисията изисква в срок до 5 /пет/ работни дни от получаването на уведомление,
на основание чл. 61, ал. 6 от ППЗОП, участникът да представи коректно попълнен нов еЕЕДОП за
обособена позиция № 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.
С това комисията приключи своята работа на този етап.
Протоколът е съставен на 08.11.2018 г.

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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