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

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

Утвърдил: ________п__________
(осн. чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с чл.22б от ЗОП)
д -р Юлиян Найденов
Кмет на Община Силистра
Дата:01.02.16г.

ПРОТОКОЛ № 3
За дейността на комисия, назначена със Заповед № ЗК- 1969 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 детска кухня и детски
ясли 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 25.07.2014 г.;
5. Пресни плодове, зеленчуци и подправки;
6. Пакетирани стоки;
7. Хляб и хлебни изделия.
На 14.01.2016 г. от 11.00 ч., комисия назначена със Заповед № ЗК- 1969 от 07.12.2015 г. се събра на
публично заседание в стая № 202 (Заседателната зала) на административната сграда на Община Силистра,
за да отвори и оповести съдържанието на Плик № 3 „Предлагана цена” от офертите на допуснатите до този
етап участници, както и да ги оцени и класира по обособени позиции.
Комисията заседава в състав:
Председател: Денка Димитрова Михайлова - на длъжност: зам. кмет „Хуманитарни дейности” на
Община Силистра.
Членове:
1. Валерий Петров Недев – юрист при Община Силистра;
2. Симеонка Иванова Илиева - на длъжност: гл. счетоводител „Детски ясли и ДДЗ” при Община
Силистра;
3. Недялка Господинова Раева – на длъжност: Директор „Детска кухня” при Община Силистра;
4. Елиза Артюн Кузуян - на длъжност: инструктор „Хранене” при Община Силистра
В залата присъстваха: г-жа Нермен Божилова – представител на участника ДЗЗД „Обществено
хранене”, г-жа Ангелина Мирчева – представител на участника „Паралел 92 Трейд” ЕООД и г-жа Бисерка
Белчева – представител на участника „Лъки Сис” ЕООД - надлежно упълномощени, които се вписаха в
Регистър на лицата, присъствали при отварянето на плик № 3 „Предлагана цена”.
След гласно изчитане на заповедта за работа на комисията от председателя на комисията и част от
Протокол № 2, относно допуснатите участниците до етап разглеждане на плик № 3 „Предлагана цена”, г-жа
Д. Михайлова пристъпи към отваряне на Пликове № 3 „Предлагана цена” по реда на постъпване на
офертите на допуснатите до оценка участници и оповестяване на ценовите предложения.
За обособена позиция № 4 „Консерви – плодови и зеленчукови, замразени зеленчуци и др. хранителни
продукти, определени в Утвърден списък на МС с Решение № 551 от 25.07.2014 г.” офертите - Плик № 3 на
отстранените участници и участниците, които не са вписани в регистъра на специализираните предприятия
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и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хора с увреждания, не се разглеждат
(съгласно разпоредбата на чл. 16г, ал. 9, т.1 от ЗОП).
„Крисбор" ООД
Участникът предлага цена за изпълнение на обособена позиция № 7 на обществената поръчка –
2 086,25 (две хиляди и осемдесет и шест лева и 25 ст.) лева без ДДС.
„Паралел – 92 Трейд” ЕООД
Участникът предлага цена за изпълнение на:
Обособена позиция № 2 – 3 069,90 (три хиляди шестдесет и девет лева и 90 ст.) лева без ДДС;
Обособена позиция № 3 – 30 314,06 (тридесет хиляди триста и четиринадесет лева и 06 ст.) лева без
ДДС;
Обособена позиция № 6 – 13 212,02 (тринадесет хиляди двеста и дванадесет лева и 02 ст.) лева без
ДДС;
Обособена позиция № 7 – 2 397,65 (две хиляди триста деветдесет и седем лева и 65 ст.) лева без
ДДС.
„Стелит 1” ЕООД
Участникът предлага цена за изпълнение на:
Обособена позиция № 1 – 28 819,10 (двадесет и осем хиляди осемстотин и деветнадесет лева 10 ст.)
лева без ДДС;
Обособена позиция № 2 – 3 773,70 (три хиляди седемстотин седемдесет и три лева и 70 ст.) лева без
ДДС;
Обособена позиция № 3 – 32 485,06 (тридесет и две хиляди четиристотин осемдесет и пет лева и 06
ст.) лева без ДДС;
Обособена позиция № 5 – 22 246,30 (двадесет и две хиляди двеста четиридесет и шест лева и 30 ст.)
лева без ДДС;
Обособена позиция № 6 – 13 241,32 (тринадесет хиляди двеста четиридесет и един лева и 32 ст.)
лева без ДДС.
„Корект – де” ЕООД
Участникът предлага цена за изпълнение на обособена позиция № 4 на обществената поръчка –
12 832,84 (дванадесет хиляди осемстотин тридесет и два лева и 84 ст.) лева без ДДС.
„Лъки Сис” ЕООД
Участникът предлага цена за изпълнение на:
Обособена позиция № 1 – 25 000,00 (двадесет и пит хиляди) лева без ДДС;
Обособена позиция № 2 – 3 198,00 (три хиляди сто деветдесет и осем) лева без ДДС;
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Обособена позиция № 3 – 30 999,87 (тридесет хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и 87ст.)
лева без ДДС;
Обособена позиция № 5 – 17 969,99 (седемнадесет хиляди деветстотин шестдесет и девет лева и 99
ст.) лева без ДДС;
Обособена позиция № 6 – 13 000,00 (тринадесет хиляди) лева без ДДС;
Обособена позиция № 7 – 2 500,80 (две хиляди и петстотин лева и 80 ст.) лева без ДДС.
ДЗЗД „Обществено хранене”
Участникът предлага цена за изпълнение на:
Обособена позиция № 1 – 26 084,60 (двадесет и шест хиляди осемдесет и четири лева и 60 ст.) лева
без ДДС;
Обособена позиция № 2 – 3 239,40 (три хиляди двеста тридесет и девет лева и 40 ст.) лева без ДДС;
Обособена позиция № 3 – 31 695,92 (тридесет и една хиляди шестстотин деветдесет и пет лева и 92
ст.) лева без ДДС;
Обособена позиция № 5 – 19 120,64 (деветнадесет хиляди сто и двадесет лева и 64 ст.) лева без
ДДС;
Обособена позиция № 6 – 13 836,44 (тринадесет хиляди осемстотин тридесет и шест лева и 44 ст.)
лева без ДДС;
Обособена позиция № 7 – 3 102,10 (три хиляди сто и два лева и 10 ст.) лева без ДДС.
С това приключи публичната част от заседанието на комисията. Комисията насрочи следващо закрито
заседание за разглеждане, оценка и класиране на гореописаните ценови предложения за 20.01.2016 г. от
10.30 ч. в заседателната зала на общинска администрация - Силистра.
На 20.01.2016 г. от 10,30 ч., комисията в същия състав продължи своята работа на закрито заседание за
разглеждане съдържанието на отворените ценови предложения по обособени позиции, оценка и класиране
на допуснатите до оценка оферти.
Комисията констатира, че за обособени позиции № 1 „Месо и месни продукти”, № 2 „Риба и рибни
продукти” и № 5 „Пресни плодове, зеленчуци и подправки”, Ценовите предложения на участника „Стелит
1” ЕООД, надвишават предваритлно обявеният от Възложителя максимален финансовия ресурс, който той
може да осигури. Предвид това на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, комисията предлага на Възложителя,
участникът да бъде отстранен от участие по съответните обособени позиции на процедурата.
При разглеждане на Ценовите предложения на останалите участници, комисията не откри несъответствия,
включително аритметични несъответствия между посочените единични цени и калкулираната обща цена,
както и липса на офериран продукт/артикул. Предложените цени за изпълнение по обособени позиции са в
рамките на максимално допустимия финансов ресурс, определен предварително от Възложителя.
Съгласно критерия за оценка „най–ниска цена” предложена за изпълнение и гореизложеното,
комисията направи следната класация по обособени позиции:
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Обособена позиция № 1 Месо и месни продукти
I място - „Лъки Сис” ЕООД с предлагана цена 25 000,00 (двадесет и пит хиляди) лева без ДДС;
II място - ДЗЗД „Обществено хранене”, с предлагана цена 26 084,60 (двадесет и шест хиляди
осемдесет и четири лева и 60 ст.) лева без ДДС.
Обособена позиция № 2 Риба и рибни продукти
I място - „Паралел – 92 Трейд” ЕООД, с предлагана цена 3 069,90 (три хиляди шестдесет и девет
лева и 90 ст.) лева без ДДС;
II място - „Лъки Сис” ЕООД, с предлагана цена 3 198,00 (три хиляди сто деветдесет и осем) лева без
ДДС;
III място - ДЗЗД „Обществено хранене” с предлагана цена 3 239,40 (три хиляди двеста тридесет и
девет лева и 40 ст.) лева без ДДС.
Обособена позиция № 3 Мляко и млечни продукти
I място - „Паралел – 92 Трейд” ЕООД, с предлагана цена 30 314,06 (тридесет хиляди триста и
четиринадесет лева и 06 ст.) лева без ДДС;
II място - „Лъки Сис” ЕООД, с предлагана цена 30 999,87 (тридесет хиляди деветстотин деветдесет и
девет лева и 87ст.) лева без ДДС;
III място - ДЗЗД „Обществено хранене”, с предлагана цена 31 695,92 (тридесет и една хиляди
шестстотин деветдесет и пет лева и 92 ст.) лева без ДДС;
IV място - „Стелит 1” ЕООД, с предлагана цена 32 485,06 (тридесет и две хиляди четиристотин
осемдесет и пет лева и 06 ст.) лева без ДДС.
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.
I място - „Корект – де” ЕООД, с предлагана цена 12 832,84 (дванадесет хиляди осемстотин тридесет и
два лева и 84 ст.) лева без ДДС.
Обособена позиция № 5 Пресни плодове, зеленчуци и подправки
I място - „Лъки Сис” ЕООД, с предлагана цена 17 969,99 (седемнадесет хиляди деветстотин
шестдесет и девет лева и 99 ст.) лева без ДДС;
II място - ДЗЗД „Обществено хранене”, с предлагана цена 19 120,64 (деветнадесет хиляди сто и
двадесет лева и 64 ст.) лева без ДДС.
Обособена позиция № 6 Пакетирани стоки
I място - „Лъки Сис” ЕООД, с предлагана цена 13 000,00 (тринадесет хиляди) лева без ДДС;
II място - „Паралел – 92 Трейд” ЕООД , с предлагана цена 13 212,02 (тринадесет хиляди двеста и
дванадесет лева и 02 ст.) лева без ДДС;
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III място - „Стелит 1” ЕООД, с предлагана цена – 13 241,32 (тринадесет хиляди двеста четиридесет и
един лева и 32 ст.) лева без ДДС;
IV място - ДЗЗД „Обществено хранене”, с предлагана цена 13 836,44 (тринадесет хиляди осемстотин
тридесет и шест лева и 44 ст.) лева без ДДС.
Обособена позиция № 7 Хляб и хлебни изделия
I място - „Крисбор” ООД, с предлагана цена 2 086,25 (две хиляди и осемдесет и шест лева и 25 ст.)
лева без ДДС;
II място - „Паралел – 92 Трейд” ЕООД с предлагана цена 2 397,65 (две хиляди триста деветдесет и
седем лева и 65 ст.) лева без ДДС;
III място – „Лъки Сис” ЕООД, с предлагана цена 2 500,80 (две хиляди и петстотин лева и 80 ст.) лева
без ДДС;
IV място – ДЗЗД „Обществено хранене”,,с предлагана цена 3 102,10 (три хиляди сто и два лева и 10
ст.) лева без ДДС.
Предвид гореизложеното и резултатите от работата на комисията до момента, комисията направи
следната класация и предлага на Възложителя:
1. На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, да отстрани от процедурата участника „Деливъри Русе”
ЕООД.
Мотиви: Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на
Възложителя. След анализ и обсъждане на създалата се ситуация членовете на комисията единодушно
стигнаха до заключението, че с непредставянето на документи, изискани на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП,
участника не доказва наличието на необходимите технически възможности за изпълнение на настоящата
обществена поръчка и не покрива заложените от възложителя технически възможности, базирани на
разпоредбата на чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП.
2. На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, да отстрани участника „Стелит 1” ЕООД по обособени
позиции № 1 „Месо и месни продукти”, № 2 „Риба и рибни продукти” и № 5 „Пресни плодове, зеленчуци и
подправки” на процедурата.
Мотиви: Ценовите предложения на участника по обособени позиции № 1 „Месо и месни продукти”, №
2 „Риба и рибни продукти” и № 5 „Пресни плодове, зеленчуци и подправки”, надвишават предварително
обявеният от Възложителя максимален финансов ресурс, който той може да осигури.
3. Да определи за изпълнител на:
Обособена позиция № 1 Месо и месни продукти - участника „Лъки Сис” ЕООД.
Мотиви: предложена най – ниска цена за изпълнение на обособената позиция.
Обособена позиция № 2 Риба и рибни продукти – участника „Паралел – 92 Трейд” ЕООД.
Мотиви: предложена най – ниска цена за изпълнение на обособената позиция.
Обособена позиция № 3 Мляко и млечни продукти – участника „Паралел – 92 Трейд” ЕООД.
Мотиви: предложена най – ниска цена за изпълнение на обособената позиция.
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. –
участника „Корект – де” ЕООД.
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Мотиви: единствения участник по съответната обособена позиция, вписан в регистъра на специализираните
предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хора с увреждания , чиято
оферта отговаря на изискванията на възложителя. Предложената цена за изпълнение на обособената
позиция е в рамките на максимално допустимия финансов ресурс, определен предварително от
Възложителя.
Обособена позиция № 5 Пресни плодове, зеленчуци и подправки - участника „Лъки Сис” ЕООД.
Мотиви: предложена най – ниска цена за изпълнение на обособената позиция.
Обособена позиция № 6 Пакетирани стоки – участника „Лъки Сис” ЕООД.
Мотиви: предложена най – ниска цена за изпълнение на обособената позиция.
Обособена позиция № 7 Хляб и хлебни изделия - участника „Крисбор” ООД.
Мотиви: предложена най – ниска цена за изпълнение на обособената позиция.
Комисията приключи своята работа за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за
участие в настоящата процедура в 11.30 ч. на същия ден.
Настоящият протокол е съставен на 28.01.2016 г. и предаден на Възложителя, заедно с Протоколи № 1
и № 2 както и цялата документация по настоящата обществена поръчка.

Председател: Денка Михайлова

Членове:

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

1. Валерий Недев

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

2. Симеонка Илиева

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

3. Недялка Раева

________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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