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

(086) 824 243 Факс:(086) 823 343
E-mail: mayor@silistra.bg

РЕШЕНИЕ
за определяне на изпълнител
№ЗК-721 от 18.04.2019г.

На основание чл. 109 от ЗОП, във връзка с чл. 106, ал. 6, чл. 108, т. 1 и чл. 22, ал. 1, т. 6 от Закона за
обществените поръчки, и Решение за откриване на процедура с №ЗК- 241 от 05.02.2019 г. за възлагане на
обществена поръчка за доставка, по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП, чрез “открита процедура” 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”,

I.
Като взех предвид, резултатите от работата на комисия, определена с моя Заповед № ЗК- 494 от
18.03.2019 г., установих, че обществената поръчка е проведена при спазване целите, реда и условията,
регламентирани в ЗОП. Утвърждавам доклада на комисията и одобрявам документите, свързани с
провеждане на процедурата.
II.
Одобрявам класирането на участниците, което се основава на извършеното от комисията
оценяване, съобразно предварително обявения критерий за определяне на икономически най-изгодната
оферта - с критерий за възлагане "най-ниска цена" и установено съответствие на участниците с
изискванията за лично състояние и поставените критерии за подбор, както и установено съответствие на
офертите с предварително обявените условия.
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”
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.
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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.
III. Определям за изпълнител на процедурата по:
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.
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.
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На основание чл. 43, ал. 1, изречение първо от ЗОП и чл. 43, ал. 2, т. 1, буква „а” от ЗОП, настоящото
Решение да се изпрати на участниците в 3-дневен срок от издаването му.
На основание чл. 24, ал. 1, т. 2 и т. 5 от ППЗОП в деня на изпращане на решението до участниците,
решението да се публикува в електронната преписка на обществената поръчка в профила на купувача:
http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=467, заедно с протоколите и доклада на Комисията.
Решението може да се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от
неговото получаване.

Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД
д-р Юлиян Найденов Найденов
Кмет на Община Силистра

