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

(086) 82 42 43Факс:(086) 82 33 43
e-mail:mayor@silistra.bg; www.silistra.bg

ПРОТОКОЛ № 1
За дейността на комисия, назначена със Заповед № ЗК- 1986 от 07.12.2015 г. на кмета на Община
Силистра – д-р Юлиян Найденов Найденов за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за
участие в обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за целодневни детски
градини (ЦДГ) и обединени детски заведения (ОДЗ) при Община Силистра” по обособени позиции:
1. Месо и месни продукти;
2. Риба и рибни продукти;
3. Мляко и млечни продукти;
4. Консерви – плодови и зеленчукови, замразени зеленчуци и др. хранителни продукти,
определени в Утвърден списък на МС с Решение № 551 от 25.07.2014г.;
5. Пресни плодове, зеленчуци и подправки;
6. Пакетирани стоки;
7. Хляб и хлебни изделия.
На 08.12.2015 г. от 10.30 ч., комисия назначена със Заповед № ЗК- 1986 от 07.12.2015 г. на кмета на
Община Силистра – д-р Юлиян Найденов Найденов, се събра на публично заседание в стая № 202
(Заседателната зала) на административната сграда на Община Силистра за да отвари и разглежда получените
оферти за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за целодневни
детски градини (ЦДГ) и обединени детски заведения (ОДЗ) при Община Силистра” по обособени
позиции:
1. Месо и месни продукти;
2. Риба и рибни продукти;
3. Мляко и млечни продукти;
4. Консерви – плодови и зеленчукови, замразени зеленчуци и др. хранителни продукти,
определени в Утвърден списък на МС с Решение № 551 от 25.07.2014г.;
5. Пресни плодове, зеленчуци и подправки;
6. Пакетирани стоки;
7. Хляб и хлебни изделия.
Процедурата за възлагане на обществената поръчка се провежда въз основа на Решение за откриване с
№ ЗК – 1673 от 16.10.2015 г. на инж. Емил Иванов Гойчев – за кмет на Община Силистра (на основание
Заповед №ЗК-1501 от 18.09.2015 г.) и Решение за промяна №ЗК-1708 от 22.10.2015 г. на в.и д. Кмет на
Община Силистра - инж. Емил Иванов Гойчев (на основание Решение №1543 от 24.09.2015 г. на Общински
съвет – Силистра).
Прогнозната стойност за изпълнение на поръчката е 342 037,44 (триста четиридесет и две хиляди и тридесет и
седем лева и 44 ст.) лева без ДДС, сформирана като сбор от прогнозните стойности на обособените позиции,
както следва
За обособена позиция № 1 „Месо и месни продукти” – 65 781,50 (шестдесет и пет хиляди седемстотин
осемдесет и един лева и 50 ст.) лева без ДДС.
За обособена позиция № 2 „Риба и рибни продукти” – 28 062 (двадесет и осем хиляди и шестдесет и два)
лева без ДДС.
За обособена позиция № 3 „Мляко и млечни продукти” – 100 269,55 (сто хиляди двеста шестдесет и
девет лева и 55 ст.) лева без ДДС.
За обособена позиция № 4 „Консерви – плодови и зеленчукови, замразени зеленчуци и др. хранителни
продукти, определени в Утвърден списък на МС с Решение № 551 от 25.07.2014г – 35 812,10 (тридесет и пет
хиляди осемстотин и дванадесет лева и 10 ст.) лева без ДДС.
За обособена позиция № 5 „Пресни плодове, зеленчуци и подправки” – 61 108,64 (шестдесет и една
хиляди сто и осем лева и 64 ст.) лева без ДДС.
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За обособена позиция № 6 „Пакетирани стоки” – 32 407,35 (тридесет и две хиляди четиристотин и седем
лева и 35 ст.) лева без ДДС.
За обособена позиция № 7 „Хляб и хлебни изделия” – 18 596,30 (осемнадесет хиляди петстотин
деветдесет и шест лева и 30 ст.) лева без ДДС.
Прогнозната стойност на всяка една от обособените позиции е и максимално допустима за
участниците.
Определената със Заповед № ЗК- 1986 от 07.12.2015 г. комисия, бе в следния състав:
Председател: Денка Димитрова Михайлова – на длъжност: зам. кмет „Хуманитарни дейности” при
Община Силистра.
В случай на отсъствие, да се замести от Росица Лазарова Димова – гл. експерт „Организация на средното
образование” при Община Силистра.
Членове:
1. Валерий Петров Недев – юрист при Община Силистра;
2. Добринка Милкова Атанасова – на длъжност: ст. счетоводител при Община Силистра;
3. Грета Николова Михайлова – на длъжност: касиер - домакин в ЦДГ „Иглика” при Община Силистра;
4. Елиза Артюн Кузуян - на длъжност: инструктор „Хранене” при Община Силистра.
Резервни членове:
1. Николай Михайлов Николов – на длъжност: Директор дирекция „Правна” при Община Силистра;
3. Радосвета Иванова Николова – на длъжност: Директор ЦДГ „Роза” при Община Силистра;
4. Пепа Мирчева Добрева – на длъжност: Директор ОДЗ „Нарцис” при Община Силистра.
Срок за работа на комисията – 90 (деветдесет) календарни дни.
За участие в срока определен в обявлението за обществената поръчка, са получени оферти от:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

„Крисбор" ООД, гр. Силистра с Вх. № 9 962 от 02.12.2015 г. в 16,31 ч.;
„Оливия” ООД, гр. Силистра с Вх. № 10 017 от 03.12.2015 г. в 14,38 ч.;
„Паралел – 92 Трейд” ЕООД, гр. Силистра с Вх.№ 10 038 от 04.12.2015 г. в 10,26 ч.;
„Стелит 1” ЕООД, гр. Севлиево с Вх. № 10 063 от 04.12.2015 г. в 14,15 ч.;
„Корект – де” ЕООД, гр. Севлиево с Вх.№ 10 065 от 04.12.2015 г. в 14,17 ч;
„Лъки Сис” ЕООД, гр. Силистра с Вх.№10 089 от 04.12.2015 г. в 16,30 ч.;
„Деливъри Русе” ЕООД, гр. Русе с Вх.№ 10 090 от 04.12.2015 г. в 16,33 ч.;
ДЗЗД „Обществено хранене”, гр. София, с Вх.№10 093 от 04.12.2015 г. в 16.35 ч.

В залата присъстваха: г-жа Нермен Исметова Божилова (надлежно упълномощена) - представител на
участника ДЗЗД „Обществено хранене” и г-н Свилен Стоянов (надлежно упълномощен) – представител на
участника „Лъки Сис” ЕООД, които се вписаха в Регистър на лицата присъствали при отварянето на
офертите.
Публичното заседание на комисията започна в 10:40 часа. Г-жа Денка Димитрова Михайлова, бе
заместена от г-жа Росица Лазарова Димова. Членовете на комисията са в редовен състав. Работата започна с
гласно изчитане на заповедта за работа на комисията и Списъка на получените оферти за участие в
обществената поръчка от г-жа Росица Димова – председател на комисията.
Председателят и членовете на комисията попълниха и подписаха Декларация по чл. 35, ал. 3 от ЗОП,
за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 и спазване на изискванията по чл. 35, ал. 2 от ЗОП. Комисията продължи
своята работа с изпълнение разпоредбите на чл. 68, ал. 4 от ЗОП, като се пристъпи към отваряне на офертите
по реда на тяхното постъпване:
I. Оферта с Вх.№ № 9 962 от 02.12.2015 г. от „Крисбор” ООД, постъпила за участие по
обособена позиция № 7 на обществената поръчка.
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Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ЗОП. Г-жа Росица Димова
отвори офертата и оповести наличието на три отделни запечатани, непрозрачни и обозначени плика с надпис
– плик № 1 „Документи за подбор”, плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и плик № 3
„Предлагана цена”. Трима членове на комисията подписаха плик № 3.
Комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и отново трима от членовете
й и представителите на участниците ДЗЗД „Обществено хранене” и „Лъки Сис” ЕООД подписаха
документите съдържащи се в него.
Г-н Недев отвори плик № 1, оповести документите, които той съдържа и направи проверка за
съответствие със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. Списъкът на приложените документи е подписан от
участника съобразно изискванията на ЗОП. Съдържанието съответства на приложения списък към офертата.
II. Оферта с Вх. № 10 017 от 03.12.2015 г. от „Оливия” ООД, постъпила за участие по
обособена позиция № 1 на обществената поръчка.
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ЗОП. Г-жа Росица Димова
отвори офертата и оповести наличието на три отделни запечатани, непрозрачни и обозначени плика с надпис
– плик № 1 „Документи за подбор”, плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и плик № 3
„Предлагана цена”. Трима членове на комисията подписаха плик № 3.
Комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и отново трима от членовете
й и представителите на участниците ДЗЗД „Обществено хранене” и „Лъки Сис” ЕООД подписаха
документите съдържащи се в него.
Г-н Недев отвори плик № 1, оповести документите, които той съдържа и направи проверка за
съответствие със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. Списъкът на приложените документи е подписан от
участника съобразно изискванията на ЗОП. Съдържанието не съответства на приложения списък към
офертата.
III. Оферта с Вх. № Вх.№ 10 038 от 04.12.2015 г. от „Паралел – 92 Трейд” ЕООД, постъпила за
участие по обособена позиция № 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 на обществената поръчка.
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ЗОП. Г-н Недев отвори
офертата и оповести наличието на петнадесет отделни запечатани, непрозрачни и обозначени плика: един
плик с надпис плик № 1 „Документи за подбор”, седем плика с надпис плик № 2 „Предложение за изпълнение
на поръчката”, съответно по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 и седем плика с надпис плик № 3
„Предлагана цена” по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Трима членове на комисията и представителите
на участниците ДЗЗД „Обществено хранене” и „Лъки Сис” ЕООД подписаха пликове № 3.
Комисията отвори пликове № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” по обособените позиции,
за които е подадена офертата и отново трима от членовете на комисията и представителите на участниците
ДЗЗД „Обществено хранене” и „Лъки Сис” ЕООД подписаха документите съдържащи се в тях.
Г-н Недев отвори плик № 1 и оповести документите, които се съдържат в него. Направи проверка за
съответствие със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. Списъкът на приложените документи е подписан от
участника съобразно изискванията на ЗОП. Съдържанието съответства на приложения списък към офертата.
IV. Оферта с Вх. № 10 063 от 04.12.2015г. от „Стелит 1” ЕООД, постъпила за участие по
обособена позиция № 1, 2, 3, 5 и 6 на обществената поръчка.
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ЗОП. Г-н Недев отвори
офертата и оповести наличието на петнадесет отделни запечатани, непрозрачни и обозначени плика: пет
плика с надпис – плик № 1 „Документи за подбор” по обособени позиции № 1, 2, 3, 5 и 6, пет плика с надпис
№ 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” по обособени позиции № 1, 2, 3, 5 и 6 и съответно пет плика
с надпис № 3 „Предлагана цена” по обособени позиции № 1, 2, 3, 5 и 6. Трима членове на комисията и
представителите на участниците ДЗЗД „Обществено хранене” и „Лъки Сис” ЕООД подписаха пликове № 3.
Комисията отвори последователно по обособени позиции пликове № 2 „Предложение за изпълнение
на поръчката”, като трима от членовете на комисията и представителите на участниците ДЗЗД „Обществено
хранене” и „Лъки Сис” ЕООД подписаха документите съдържащи се тях.
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Г-н Недев отвори плик № 1 с надпис „Документи за подбор” за обособена позиция № 1 и оповести
документите, които се съдържат в него. Направи проверка за съответствие със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от
ЗОП. Списъкът на приложените документи е подписан от участника съобразно изискванията на ЗОП.
Съдържанието съответства на приложения списък.
Комисията продължи с отваряне на пликове № 1 по обособени позиции № 2, 3, 5 и 6. Участникът е
приложил във всеки плик списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП, в който са описани документите за съответната
обособена позиция, приложени в Плик №1 по позицията с най-малък пореден номер. Всеки от списъците на
приложените документи е подписан от участника, съобразно изискванията на ЗОП.
V. Оферта с Вх. № 10 065 от 04.12.2015 г. от „Корект – де” ЕООД, постъпила за участие по
обособена позиция № 4 на обществената поръчка.
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ЗОП. Г-н Недев отвори
офертата и оповести наличието на три отделни запечатани, непрозрачни и обозначени плика с надпис – плик
№ 1 „Документи за подбор”, плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и плик № 3 „Предлагана
цена”. Трима членове на комисията и представителите на участниците ДЗЗД „Обществено хранене” и „Лъки
Сис” ЕООД подписаха плик № 3.
Комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и отново трима от членовете
й и представителите на участниците ДЗЗД „Обществено хранене” и „Лъки Сис” ЕООД подписаха
документите съдържащи се в него.
Г-н Недев отвори плик № 1, оповести документите, които той съдържа и направи проверка за
съответствие със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. Списъкът на приложените документи е подписан от
участника съобразно изискванията на ЗОП. Съдържанието съответства на приложения списък към офертата.
VI. Оферта с Вх.№ 10 089 от 04.12.2015г. от „Лъки Сис” ЕООД, постъпила за участие по
обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 на обществената поръчка.
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ЗОП. Г-н Недев отвори
офертата и оповести наличието на двадесет и един отделни запечатани, непрозрачни и обозначени плика:
седем плика с надпис – плик № 1 „Документи за подбор” по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7, седем
плика с надпис № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 и
съответно седем плика с надпис № 3 „Предлагана цена” по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Трима
членове на комисията и представителят на участника ДЗЗД „Обществено хранене” подписаха пликове № 3.
Комисията отвори последователно по обособени позиции пликове № 2 „Предложение за изпълнение
на поръчката”, като трима от членовете на комисията и представителя на участника ДЗЗД „Обществено
хранене” подписаха документите съдържащи се тях.
Г-н Недев отвори плик № 1 с надпис „Документи за подбор” за обособена позиция № 1 и оповести
документите, които се съдържат в него. Направи проверка за съответствие със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от
ЗОП. Списъкът на приложените документи е подписан от участника съобразно изискванията на ЗОП.
Съдържанието съответства на приложения списък.
Последователно отвори и пликове № 1 по обособени позиции № 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Участникът е
приложил във всеки плик списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП, в който са описани документите, приложени в
съответния Плик №1. Всеки от списъците на приложените документи е подписан от участника, съобразно
изискванията на ЗОП. Комисията не откри несъответствие между съдържанието на плик № 1 по обособена
позиция № 2, 3, 4, 5, 6 и 7 и приложените в тях списъци по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.
VII. Оферта с Вх.№ 10 090 от 04.12.2015 г. от „Деливъри Русе” ЕООД, постъпила за участие по
обособена позиция № 4 на обществената поръчка.
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ЗОП. Г-н Недев отвори
офертата и оповести наличието на три отделни запечатани, непрозрачни и обозначени плика с надпис – плик
№ 1 „Документи за подбор”, плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и плик № 3 „Предлагана
цена”. Трима членове на комисията и представителите на участниците ДЗЗД „Обществено хранене” и „Лъки
Сис” ЕООД подписаха плик № 3.
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Комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и отново трима от членовете
на комисията и представителите на участниците ДЗЗД „Обществено хранене” и „Лъки Сис” ЕООД
подписаха документите съдържащи се в него.
Г-н Недев отвори плик № 1, оповести документите, които той съдържа и направи проверка за
съответствие със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. Списъкът на приложените документи е подписан от
участника съобразно изискванията на ЗОП. Съдържанието съответства на приложения списък към офертата.
VIII. Оферта с Вх.№ 10 093 от 04.12.2015 г. от ДЗЗД „Обществено хранене”, постъпила за
участие по обособена позиция № 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 на обществената поръчка.
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ЗОП. Г-н Недев отвори
офертата и оповести наличието на двадесет и един отделни запечатани, непрозрачни и обозначени плика:
седем плика с надпис – плик № 1 „Документи за подбор” по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7, седем
плика с надпис № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 и
съответно седем плика с надпис № 3 „Предлагана цена” по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Трима
членове на комисията и представителя на участника „Лъки Сис” ЕООД подписаха пликове № 3.
Комисията отвори последователно по обособени позиции пликове № 2 „Предложение за изпълнение
на поръчката”, като трима от членовете на комисията и представителя на участника „Лъки Сис” ЕООД
подписаха документите съдържащи се в тях.
Г-н Недев отвори плик № 1 с надпис „Документи за подбор” за обособена позиция № 1 и оповести
документите, които се съдържат в него. Направи проверка за съответствие със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от
ЗОП. Списъкът на приложените документи е подписан от участника съобразно изискванията на ЗОП.
Съдържанието съответства на приложения списък.
Последователно отвори и пликове № 1 по обособени позиции № 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Участникът е
приложил във всеки плик списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП, в който са описани документите, приложени в
съответния Плик № 1. Всеки от списъците на приложените документи е подписан от участника, съобразно
изискванията на ЗОП. Комисията не откри несъответствие между съдържанието на плик № 1 по обособена
позиция № 2, 3, 4, 5, 6 и 7 и приложените в тях списъци по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.
След извършване на задължителните действия по чл. 68, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП, приключи публичната
част от заседанието на комисията.
С това комисията приключи своята работа и насрочи следващо, закрито заседание за разглеждане на
документите и информацията в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя
за 11.12.2015г. от 09,30 ч. в стая № 202 (Заседателната зала) на административната сграда на Община
Силистра.
На 11.12.2015 г. от 09,30 ч. комисията в горепосочения състав, назначена със Заповед № ЗК- 1986 от
07.12.2015 г. се събра на закрито заседание за продължаване работата по изпълнение разпоредбите на чл. 68,
ал. 7 от ЗОП. Комисията пристъпи към разглеждане на офертите по реда на тяхното постъпване.Направени
бяха следните констатации:
I. Оферта на „Крисбор” ООД
Плик № 1 „Документи за подбор”:

Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - образец № 3 е попълнени неправилно от управителя на
дружеството.
Участникът, следва да представи Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - образец № 3 в оригинал,
попълнена коректно от управителя на дружеството, съгласно указанията съдържащи се в декларацията.
II. Оферта на „Оливия” ООД
Плик № 1 „Документи за подбор”:

Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - образец № 3 е попълнена неправилно от управителите на
дружеството.
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В Списък на документите и информацията съдържащи се в офертата – Образец № 1, не е
посочено приложеното в офертата платежно нареждане за внесена гаранция за участие по обособена позиция
№ 1.
Участникът, следва да представи:
- Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - образец № 3 в оригинал, попълнена коректно от управителите
на дружеството, съгласно указанията съдържащи се в декларацията;
- Списък на документите и информацията съдържащи се в офертата – Образец № 1, включващ
платежно нареждане за внесена гаранция за участие по обособена позиция № 1.
Съгласно разпоредбата на чл. 68, ал. 9 от ЗОП, участникът може в съответствие с
изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи или да
представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор в
срок до 5 (пет) работни дни от получаването на настоящия протокол.
III. Оферта на „Паралел – 92 Трейд” ЕООД:
Плик № 1 „Документи за подбор”:

Декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - образец № 3 е попълнена неправилно от управителя на
дружеството.
Участникът, следва да представи Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - образец № 3 в оригинал,
попълнена коректно от управителя на дружеството, съгласно указанията съдържащи се в декларацията.
IV. Оферта на „Стелит 1” ЕООД
В Плик № 1”Документи за подбор” за обособена позиция № 1 на обществената поръчка, участникът е
приложил необходимите документи отнасящи се за всяка от обособените позиции за които участва, в
съответствие с изискванията на възложителя и поставените критериите за подбор.
Във всеки Плик № 1 „Документи за подбор” - съответно за обособена позиция № 2; № 3, № 5 и № 6 на
обществената поръчка, участникът е приложил Списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП, в който е уточнено, че
документите за съответната обособена позиция са поставени в Плик № 1 „Документи за подбор” на позицията
с най – малък пореден номер, т. е в Плик № 1 на обособена позиция № 1 на обществената поръчка.
Комисията не констатира липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор, и/или
друга нередовност.
От приложените документи за доказване техническите възможности на участника, комисията
установи, че същият отговаря на минималните изисквания, поставени от Възложителя за изпълнение на
обществената поръчка.
V. Оферта на „Корект – де” ЕООД
Плик № 1 „Документи за подбор”:

участникът е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с
увреждания, поддържан от Агенцията за хора с увреждания.

участникът не е приложил документи за доказване на техническите възможности по чл. 51 от
ЗОП - Списък на доставките по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП, придружен от доказателства за извършената доставка
и Декларация за техническото оборудване, съдържаща списък на транспортните средства за превоз на
суровини и храни.
Участникът следва да представи:
- Списък на доставките по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП, които са еднакви или сходни с предмета на
обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на
офертата, като се посочват предмета, стойностите, период на изпълнение и получателите, придружен от
доказателствата за извършената доставка. Съгласно чл. 51, ал. 4 от ЗОП, доказателството за
извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от
компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за
доставката.
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- Декларация за техническото оборудване, съдържаща списък на транспортните средства за превоз
на суровини и храни.
Съгласно разпоредбата на чл. 68, ал. 9 от ЗОП, участникът може в съответствие с
изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи или да
представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор в
срок до 5 (пет) работни дни от получаването на настоящия протокол.
VI. Оферта на „Лъки Сис” ЕООД
В Плик № 1 „Документи за подбор” за обособена позиция № 1 на обществената поръчка, участникът е
приложил всички необходими документи, отнасящи се за обособената позиция в съответствие с изискванията
на възложителя и поставените критериите за подбор.
Всеки от останалите Пликове № 1 - съответно за обособена позиция № 2, № 3, № 4, № 5, №6 и № 7 на
обществената поръчка, съдържат всички необходими документи, отнасящи се за обособената позиция в
съответствие с изискванията на възложителя и поставените критериите за подбор, включително Списък по чл.
56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.
Комисията не констатира липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор, и/или
друга нередовност.
От приложените документи за доказване техническите възможности на участника, комисията
установи, че същият отговаря на минималните изисквания, поставени от Възложителя за изпълнение на
обществената поръчка.
VII. Оферта на „Деливъри Русе” ЕООД
Плик № 1 „Документи за подбор”:

участникът е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с
увреждания, поддържан от Агенцията за хора с увреждания.

Декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - образец № 3 е попълнени неправилно от управителя на
дружеството.
Участникът, следва да представи Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - образец № 3 в оригинал,
попълнена коректно от управителя на дружеството, съгласно указанията съдържащи се в декларацията.

участникът не е приложил документи за доказване на техническите възможности по чл. 51 от
ЗОП - Списък на доставките по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП, придружен от доказателства за извършената доставка
и Декларация за техническото оборудване, съдържаща списък на транспортните средства за превоз на
суровини и храни.
Участникът следва да представи:
- Списък на доставките по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП, които са еднакви или сходни с предмета на
обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на
офертата, като се посочват предмета, стойностите, период на изпълнение и получателите, придружен от
доказателствата за извършената доставка. Съгласно чл. 51, ал. 4 от ЗОП, доказателството за
извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от
компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за
доставката.
- Декларация за техническото оборудване, съдържаща списък на транспортните средства за превоз
на суровини и храни.
Съгласно разпоредбата на чл. 68, ал. 9 от ЗОП, участникът може в съответствие с
изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи или да
представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор в
срок до 5 (пет) работни дни от получаването на настоящия протокол.
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VIII. Оферта на ДЗЗД „Обществено хранене”
Плик № 1 „Документи за подбор”:
 От приложения нотариално заверен договор за учредяване на Консорциум по ЗЗД е видно, че
съдружници са - „ХЛЕБОЗАВОД РУСЕ” ООД и „ВЕЛА М” ООД.
 Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - образец № 3, представена за всяка от обособените позиции
за които се участва, от управителите на дружествата - съдружници в консорциума е попълненa
неправилно.
Участникът, следва да представи Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - образец № 3 в оригинал,
попълнена коректно от управителите на дружествата, съдружници в консорциума, съгласно указанията
съдържащи се в декларацията.
Във връзка с гореизложеното, комисията изисква допълнителните документи от участниците
„Крисбор” ООД, „Оливия” ООД, „Паралел – 92 Трейд” ЕООД, „Корект – де” ЕООД, „Деливъри Русе” ЕООД
и ДЗЗД „Обществено хранене” да се представят в запечатан непрозрачен плик с надпис: „Допълнителни
документи към открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на
хранителни продукти за целодневни детски градини (ЦДГ) и обединени детски заведения (ОДЗ) при
Община Силистра”” в деловодството на Община Силистра, в срок 5 (пет) работни дни от получаването на
настоящия протокол.
За второто открито заседание на комисията и отваряне на Плик № 3 – „Предлагана цена”, участниците
ще бъдат уведомени чрез съобщение, публикувано в Профил на купувача на електронната страница на
Община Силистра - http://poruchki.silistra.bg/news.php?readmore=283.
Комисията приключи своето закрито заседание в 10:50 ч. на 11.12.2015 г.
Настоящият протокол е съставен на 16.12.2015г.

Председател: Росица Димова

_________п_________(осн. чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с чл.22б от ЗОП)

Членове:
1. Валерий Недев

_________п_________(осн. чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с чл.22б от ЗОП)

2. Добринка Атанасова

_________п_________(осн. чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с чл.22б от ЗОП)

3. Грета Михайлова

_________п_________(осн. чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с чл.22б от ЗОП)

4. Елиза Кузуян

_________п_________(осн. чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с чл.22б от ЗОП)
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