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ПРОТОКОЛ № 3
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, 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”.
На 19.11.2018г. 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 № 2 за работата на комисия, при спазване Закона за електронния документ
и електронните удостоверителни услуги, комисията писмено уведоми участниците „ЕВЕЛИН КОМЕРС”
ООД (Уведомление с Изх. №К-7816#2 от 09.11.2018г.), „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ООД (Уведомление с Изх. №К7819#1 от 09.11.2018г.) и „ЛЪКИ СИС” ЕООД (Уведомление с Изх. №К- 7809#1 от 09.11.2018г.) за
установените липси, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност и
фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор в
документите им.
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 изисквания на възложителя, както и на дадените от нея указания в писмо до участника и счита
офертата за неподходяща по смисъла на т. 25,§2 от ДР на ЗОП.
Комисията предлага на Възложителя 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 и „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ООД са
заведени в деловодната система на Община Силистра в законоустановения срок, както следва:
1. „ЛЪКИ СИС” ЕООД, с Вх.№К-7809#2 от 13.11.2018г. в 10:57ч.;
2. „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ООД, с Вх. №К-7819#2 от 15.11.2018г. в 11:16ч..
Комисията отвори и разгледа допълнително представените документи, относно съответствието на
участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени от възложителя.
„ЛЪКИ СИС” ЕООД
Комисията провери допълнително представените документи на участника „ЛЪКИ СИС” ЕООД за
обособена позиция № 3: „Доставка на хранителни продукти за социални заведения при Община Силистра”
и установи:
1. 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.
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2. В Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган, относно
Вида на процедурата, икономическият оператор вписва вида на процедурата „Открита процедура”;
3. По отношение на изискването за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност в
част IV, раздел А на ЕЕДОП, икономическият оператор посочва отговор „ДА”, включително вписва данни
за наличие на обекти регистрирани по чл. 12 от Закона за храните, единият от които за търговия на едро с
храни. Приложени са Удостоверение за регистрация на обектите в ОДБХ;
4. По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В:
Технически и професионални способности от ЕЕДОП, икономическият оператор декларира:
4.1 изпълнение на дейности в заложения от Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена офертата
на участника с предмет сходен с предмета на настоящата поръчка, в заложения от Възложителя срок,
спрямо датата на която е подадена офертата на участника. Приложени са Удостоверения за добро
изпълнение(2бр.) и Обявления за възложени поръчки (2бр.);
4.2 (три) транспортни средства регистрирани в ОДБХ, две от които за превоз на суровини и храни от
животински произход. Приложение са Удостоверение за регистрация на транспортни средства с Рег.№ СС
09-33 СА и № СС 63-72 АК, регистрирани в ОДБХ.
С гореизложеното, участникът отстранява установената непълнота/несъответствие на информацията в
първоначално представения еЕЕДОП.
Преценката на комисията е, че с допълнително представените документи и документите от офертата за
обособена позиция № 3: „Доставка на хранителни продукти за социални заведения при Община Силистра”,
участника „ЛЪКИ СИС” ЕООД доказва съответствието си с изискванията за лично състояние и критериите
за подбор поставени от възложителя.
„ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ООД
Комисията провери допълнително представените документи на участника „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ООД за
обособена позиция № 2 „Доставка на хранителни продукти за детски градини при Община Силистра” и
установи:
1. 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.
2. В Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган, относно
Вида на процедурата, икономическият оператор вписва вида на процедурата „Открита процедура”;
3. По отношение на изискването за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност в
част IV, раздел А на ЕЕДОП, икономическият оператор посочва, вписва данни за обект със съответната
регистрация в професионален регистър. Приложено е заверено копие на Удостоверение за обект
регистриран по чл. 12 от Закона за храните за търговия на едро с храни;
4.По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В:
Технически и професионални способности от ЕЕДОП, икономическият оператор декларира:
4.1 (две) транспортни средства регистрирани в ОДБХ, едно от които за превоз на суровини и храни от
животински произход. Относно изисканото от комисията Удостоверение за регистрация в ОДБХ на
транспортно средство с Рег.№ Р 0494 ВР. Участникът прилага писмо с Изх.№ 531 от 05.06.2018г. на БАБХ,
с което се удостоверява, че БАБХ не издава Удостоверения за регистрация на транспортни средства за
превоз на суровини и храни от неживотински произход.
Комисията провери допълнително представените документи на участника „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ООД за
обособена позиция № 3 „Доставка на хранителни продукти за социални заведения при Община Силистра” и
установи:
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1. 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.
2. В Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган, относно
Вида на процедурата, икономическият оператор вписва вида на процедурата „Открита процедура”;
3. По отношение на изискването за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност в
част IV, раздел А на ЕЕДОП, икономическият оператор посочва, вписва данни за обект със съответната
регистрация в професионален регистър. Приложено е заверено копие на Удостоверени за обект
регистриран по чл. 12 от Закона за храните за търговия на едро с храни;
4.По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В:
Технически и професионални способности от ЕЕДОП, икономическият оператор декларира:
4.1 (две) транспортни средства регистрирани в ОДБХ, едно от които за превоз на суровини и храни от
животински произход. Относно изисканото от комисията Удостоверение за регистрация в ОДБХ на
транспортно средство с Рег.№ Р 7530 ВС. Участникът прилага писмо с Изх.№531 от 05.06.2018г. на БАБХ, с
което се удостоверява, че от БАБХ не се издават Удостоверения за регистрация на транспортни средства за
превоз на суровини и храни от неживотински произход.
Комисията счита, че участникът отстранява установената непълнота/несъответствие на информацията в
първоначално представените еЕЕДОП-и. С допълнително представените документи и документите от
офертата за обособена позиция № 2 и № 3, участника „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ООД доказва съответствието си
с изискванията за лично състояние и критериите за подбор поставени от възложителя.
Предвид резултатите от работата на комисията до момента 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.
„ХЛЕБОЗАВОД 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 ще 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 декларира, вписване в съответен професионален
регистър. В същата част, раздел „Технически и професионални способности” на ЕЕДОП, декларира данни

3

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

(086) 82 42 43 Факс:(086) 82 33 43
E-mail: mаyor@silistra.bg

за обект регистриран по чл. 12 от Закона за храните обект за търговия с храни – следва да се приведе в
съответствие. За да може да установи по безспорен начин съответствие с изискването на Възложителя,
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;
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 3 (три) транспортни средства регистрирани в ОДБХ, едно от които вписано в Публично достъпния
регистър за транспортните средства за превоз на суровини и храни от животински произход към Българска
агенция по безопасност на храните.
Предвид предоставеното от участника „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ООД писмо с Изх.№531 от 05.06.2018г. на
БАБХ, с което се удостоверява, че не се издават Удостоверения за регистрация на транспортни средства за
превоз на суровини и храни от неживотински произход и след направена 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 констатациите, 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 попълнени нови еЕЕДОПи 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.
При разглеждане на приложения еЕЕДОП за обособена позиция № 2 от посоченото от участника „трето
лице” по смисъла на чл. 65, ал. 1 от ЗОП, комисията констатира:
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.
1. В Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган, относно
Вида на процедурата е вписан „Not specified” – следва да се приведе в съответствие („Открита
процедура);
2. Вписани са съответните данни в Част II, раздел А и Б на ЕЕДОП, съгласно текста;
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. Лицето декларира, че не е виновно 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 част IV, комисията разгледа единствено релевантния раздел, за който участника
„ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД ще ползва капацитета. В раздел В: Технически и професионални способности
на еЕЕДОП е декларирано транспортно средство с регистрация 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 съответствие на декларираните данни с
изискванията на възложителя относно техническата правоспособност на участника.
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Предвид констатацията, комисията изиска в срок до 5 /пет/ работни дни от получаването на уведомление, на
основание чл. 61, ал. 6 от ППЗОП, „третото лице” по смисъла на чл. 65, ал. 1 от ЗОП 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.
Допълнителните документи на участника „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД са заведени в деловодната система
на Община Силистра в законоустановения срок с Вх.№К-7821#2 от 23.11.2018г. в 11:33ч..
На 26.11.2011. на закрито заседание, комисията отвори и разгледа допълнително представените документи,
относно съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор
поставени от възложителя и установи:
Представеният еЕЕДОП на „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД 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.
1. В Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган, относно
Вида на процедурата, икономическият оператор вписва „Отворена процедура”;
2. По отношение на изискването за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност в
част IV, раздел А на ЕЕДОП, икономическият оператор декларира, вписване в съответен професионален
регистър на обект регистриран по чл. 12 от Закона за храните обект за търговия с храни. Участникът
прилага и заверено копие на Удостоверение за регистрация на обекта по чл. 12 от Закона за храните;
Допълнително представения еЕЕДОП за обособена позиция № 2 от посоченото от участника „трето лице”
по смисъла на чл. 65, ал. 1 от ЗОП е подписан електронно от задълженото лице. Форматът в който е
предоставен, не позволява редактиране на неговото съдържание. Същият е попълнен, чрез системата за
еЕЕДОП.
В Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган, относно
Вида на процедурата е вписан „Открита процедура”.
Комисията счита, че участникът отстранява установената непълнота/несъответствие на информацията в
първоначално представените еЕЕДОП-и. 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
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.
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Предвид отразените резултати в Протокол № 1, Протокол № 2 и гореизложеното, комисията единодушно
реши и предлага на Възложителя:
I.

Да 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 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.
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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 - до приключване на работното време на Възложителя - 17.00 часа.
II. Да 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 участниците по обособена позиция № 1 са „неподходяща", 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 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: 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 „ДЕЛИВЪРИ 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.
IV. Да се сключат договори за изпълнение по обособени позиции с класираните на първо място
участници.
С това комисията приключи своята работа за разглеждане и оценка на получените за участие оферти и
класиране на участниците в настоящата процедура.
Протоколът е съставен на 30.11. 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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