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: 18.04.2019г.

ДОКЛАД
За дейността на комисия, назначена със Заповед № ЗК- 494 от 18.03.2019 г. на кмета на Община Силистра –
д-р Юлиян Найденов Найденов 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 ясли и детска кухня
при Община Силистра”, разделена на обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Месо, месни продукти, риба и рибни продукти”
Обособена позиция № 2: „Мляко и млечни продукти, яйца”
Обособена позиция № 3: „Пресни, консервирани и замразени плодове и зеленчуци”
Обособена позиция № 4: „Пакетирани стоки и подправки”
Обособена позиция № 5: „Хляб и хлебни изделия”.

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 с Ваша Заповед № ЗК- 494 от 18.03.2019 г. 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 ясли и детска кухня при Община Силистра”, разделена на обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Месо, месни продукти, риба и рибни продукти”
Обособена позиция № 2: „Мляко и млечни продукти, яйца”
Обособена позиция № 3: „Пресни, консервирани и замразени плодове и зеленчуци”
Обособена позиция № 4: „Пакетирани стоки и подправки”
Обособена позиция № 5: „Хляб и хлебни изделия”.
Комисията работи в следния състав:
Председател: Валерий Петров Недев – гл. юрисконсулт при Община Силистра.
Членове:
1. Веска Иванова Вълчева – Ръководител „Детски ясли и ДДЗ” при Община Силистра;
2. Симеонка Иванова Илиева – гл. счетоводител „Детски ясли и ДДЗ” при Община Силистра.
В хода на работата на комисията не са настъпвали промени в нейния състав.
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.
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Съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, председателят на комисията прие с приемо-предавателен протокол следните
постъпили оферти:
1. „ЛЪКИ СИС” ЕООД, гр. Силистра, с Вх.№К- 2306 от 14.03.2019 г. в 13:19 ч.;
2. „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД, гр. Русе с Вх. №К- 2362 от 15.03.2019 г. в 16:53 ч.;
3. „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ЕООД, гр. Русе, с Вх. №К-2363 от 15.03.2019 г. в 16:54 ч.;
На 18.03.2019 г. от 10.00 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 26.03.2019г.
и 28.03.2019г., 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,
„ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД и „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ООД за изпълнение на обособени позиции № 1, № 2, №
3, № 4 и № 5 на процедурата са в съответствие с предварително обявените условия на Възложителя,
съдържащи предложение за изпълнение на поръчката за всяка от обособените позиции.
Ценовите предложения за изпълнение на участниците „ЛЪКИ СИС” ЕООД, „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД и
„ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ООД за изпълнение на обособени позиции № 1, № 2, № 3, № 4 и № 5 на процедурата
отговарят на предварително заложените изисквания на възложителя. Приложените КСС, отразяват
образуването на общата цена без включен ДДС и са съобразно посоченото количество на възложителя, без
липса на офериран продукт. Не са открити аритметични несъответствия.

Резултатите са отразени в Протокол № 1.
На 02.04.2019 г. и 08.04.2019 г. и 16.04.2019 г., комисията се събра на закрито заседание за разглеждане и
оценка на офертите, по предварително определения критерий «най – ниска цена», разглеждане на
документите от офертите на участниците, свързани с личното състояние и критериите за подбор на
участниците в низходящ ред спрямо получените оценки.
Обособена позиция № 1: „Месо, месни продукти, риба и рибни продукти”
„ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД с предлагана цена 34 728,95 лева (тридесет и четири хиляди седемстотин
двадесет и осем лева и деветдесет и пет стотинки) без ДДС.
„ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ЕООД с предлагана цена 38 207,05 лева (тридесет и осем хиляди двеста и седем лева и
пет стотинки) без ДДС.
„ЛЪКИ СИС” ЕООД с предлагана цена 40 173,00 лева (четиридесет хиляди сто седемдесет и три лева) без
ДДС.
Обособена позиция № 2: „Мляко и млечни продукти, яйца”
„ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД с предлагана цена 34 995,00 лева (тридесет и четири хиляди деветстотин
деветдесет и пет лева) без ДДС.
„ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ЕООД с предлагана цена 38 709,20 лева (тридесет и осем хиляди седемстотин и девет
лева и двадесет стотинки) без ДДС.
„ЛЪКИ СИС” ЕООД с предлагана цена 41 818,00 лева (четиридесет и една хиляди осемстотин и осемнадесет
лева) без ДДС.
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Обособена позиция № 3: „Пресни, консервирани и замразени плодове и зеленчуци”
„ЛЪКИ СИС” ЕООД с предлагана цена 37 999,34 лева (тридесет и седем хиляди деветстотин деветдесет и
девет лева и тридесет и четири стотинки) без ДДС.
„ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ЕООД с предлагана цена 38 007,38 лева (тридесет и осем хиляди седем лева и тридесет
и осем стотинки) без ДДС.
„ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД с предлагана цена 38 032,80 лева (тридесет и осем хиляди тридесет и два лева
и осемдесет стотинки) без ДДС.
Обособена позиция № 4: „Пакетирани стоки и подправки”
„ЛЪКИ СИС” ЕООД с предлагана цена 14 055,54 лева (четиринадесет хиляди петдесет и пет лева и петдесет
и четири стотинки) без ДДС.
„ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ЕООД с предлагана цена 14 359,38 лева (четиринадесет хиляди триста петдесет и девет
лева и тридесет и осем стотинки) без ДДС.
„ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД с предлагана цена 14 409,00лева (четиринадесет хиляди четиристотин и девет
лева) без ДДС.
Обособена позиция № 5: „Хляб и хлебни изделия”
„ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД с предлагана цена 3 044,00 лева (три хиляди четиридесет и четири лева) без
ДДС.
„ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ЕООД с предлагана цена 3 566,50 лева (три хиляди петстотин шестдесет и шест лева и
петдесет стотинки) без ДДС.
„ЛЪКИ СИС” ЕООД с предлагана цена 3 852,00 лева (три хиляди осемстотин петдесет и два лева) без ДДС.
Комисията единодушно счита, че участниците „ЛЪКИ СИС” ЕООД, „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД и
„ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ООД доказват съответствието си с изискванията за лично състояние и критериите за
подбор поставени от възложителя.
Резултатите са отразени в Протокол № 1 и Протокол № 2.
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 № 1: „Месо, месни продукти, риба и рибни продукти”
Първо място: „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД с предлагана цена 34 728,95 лева (тридесет и четири хиляди
седемстотин двадесет и осем лева и деветдесет и пет стотинки) без ДДС.
Второ място: „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ЕООД с предлагана цена 38 207,05 лева (тридесет и осем хиляди двеста и
седем лева и пет стотинки) без ДДС.
Обособена позиция № 2: „Мляко и млечни продукти, яйца”
Първо място: „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД с предлагана цена 34 995,00 лева (тридесет и четири хиляди
деветстотин деветдесет и пет лева) без ДДС.
Второ място: „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ЕООД с предлагана цена 38 709,20 лева (тридесет и осем хиляди
седемстотин и девет лева и двадесет стотинки) без ДДС.
Обособена позиция № 3: „Пресни, консервирани и замразени плодове и зеленчуци”
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Първо място: „ЛЪКИ СИС” ЕООД с предлагана цена 37 999,34 лева (тридесет и седем хиляди деветстотин
деветдесет и девет лева и тридесет и четири стотинки) без ДДС.
Второ място: „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ЕООД с предлагана цена 38 007,38 лева (тридесет и осем хиляди седем
лева и тридесет и осем стотинки) без ДДС.
Обособена позиция № 4: „Пакетирани стоки и подправки”
Първо място: „ЛЪКИ СИС” ЕООД с предлагана цена 14 055,54 лева (четиринадесет хиляди петдесет и пет
лева и петдесет и четири стотинки) без ДДС.
Второ място: „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ЕООД с предлагана цена 14 359,38 лева (четиринадесет хиляди триста
петдесет и девет лева и тридесет и осем стотинки) без ДДС.
Обособена позиция № 5: „Хляб и хлебни изделия”
Първо място: „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД с предлагана цена 3 044,00 лева (три хиляди четиридесет и
четири лева) без ДДС.
Второ място: „ДЕЛИВЪРИ РУСЕ” ЕООД с предлагана цена 3 566,50 лева (три хиляди петстотин шестдесет
и шест лева и петдесет стотинки) без ДДС.
Резултатите са отразени в Протокол № 2.
Предвид отразените резултати в Протокол № 1 и Протокол № 2, комисията единодушно реши и Ви предлага:
I. Да се определи за изпълнител на обществената поръчка за:
Обособена позиция № 1: „Месо, месни продукти, риба и рибни продукти” участника „ХЛЕБОЗАВОД 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 № 2: „Мляко и млечни продукти, яйца” участника „ХЛЕБОЗАВОД 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: „Пресни, консервирани и замразени плодове и зеленчуци” участника „ЛЪКИ СИС”
ЕООД.
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.
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Обособена позиция № 4: „Пакетирани стоки и подправки” участника „ЛЪКИ СИС” ЕООД.
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 № 5: „Хляб и хлебни изделия” участника „ХЛЕБОЗАВОД 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.
II. Да се сключат договори за изпълнение по обособени позиции с класираните на първо място участници.
С това комисията приключи своята работа за отваряне, разглеждане и оценка на получените за участие
оферти, и класиране на участниците в настоящата процедура.
Настоящият Доклад съставен на 17.04.2019 г. На основание чл. 106, ал. 1, от ЗОП, чл. 60, ал. 2 и 3 от ППЗОП е
подписан от всички членове и заедно с Протоколи № 1 и № 2, както и цялата документация по настоящата
обществена поръчка, Ви се предава.
Моля, да утвърдите настоящия Доклад и постановите решение за определяне на изпълнител по обособените
позиции в указания в чл. 106, ал. 6 от ЗОП 10 – дневен срок.

Председател: Валерий Недев ……...П………
Членове:
1. Веска Вълчева

……...П………

2. Симеонка Илиева

………П………

Данните са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД
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