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ПРОТОКОЛ № 2
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”.
На 16.04.2019 г. 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-494 от 18.03.2019 г..
Предвид изложеното в Протокол № 1 за работата на комисия, при спазване Закона за електронния документ
и електронните удостоверителни услуги, комисията писмено уведоми участника „ЛЪКИ СИС” ЕООД
(Уведомление с Изх. №К-2306#1 от 08.04.2019г.) за установените липси и непълнота с изискванията към
критериите за подбор в документите. Допълнителните документи на участника са заведени в деловодната
система на Община Силистра в законоустановения срок с Вх.№К-2306#2 от 11.04.2019 г. в 15:55 ч..
Комисията отвори и разгледа допълнително представените документи за обособена позиция № 3 и
обособена позиция № 4 и установи: Представените нови ЕЕДОПи от участника са попълнени в
съответствие с посочените изисквания - отстраняват се констатираните липса и непълнота на информацията
в ЕЕДОП, като са приложени и Удостоверения за добро изпълнение. Комисията единодушно реши, че
участника 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 № 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.
Предвид отразените резултати в Протокол № 1и гореизложеното, комисията единодушно реши и предлага
на Възложителя:
I. Да определи за изпълнител на обществената поръчка за:
Обособена позиция № 1: „Месо, месни продукти, риба и рибни продукти” участника „ХЛЕБОЗАВОД
РУСЕ” ООД.
Обособена позиция № 2: „Мляко и млечни продукти, яйца” участника „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД.
Обособена позиция № 3: „Пресни, консервирани и замразени плодове и зеленчуци” участника „ЛЪКИ СИС”
ЕООД.
Обособена позиция № 4: „Пакетирани стоки и подправки” участника „ЛЪКИ СИС” ЕООД.
Обособена позиция № 5: „Хляб и хлебни изделия” участника „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД.
II. 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 17.04.2019г..
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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