ОБЩИНА СИЛИСТРА
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Утвърдил: ________п__________
(осн. чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с чл.22б от ЗОП)
д -р Юлиян Найденов
Кмет на Община Силистра
Дата: 03.02.16г.

ПРОТОКОЛ № 4
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 на писмените обосновки за начина на образуване
на предложената цена за изпълнение на обособена позиция № 2 „Риба и рибни продукти” от участниците
„Стелит 1” ЕООД и „Паралел – 92 Трейд” ЕООД и оцени и класира допуснатите оферти 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 25.07.2014 г.;
5. Пресни плодове, зеленчуци и подправки;
6. Пакетирани стоки;
7. Хляб и хлебни изделия.
На 28.01.2016 г. от 15.00 ч., комисия назначена със Заповед № ЗК- 1986 от 07.12.2015 г. се събра на
закрито заседание в стая № 202 (Заседателната зала) на административната сграда на Община Силистра, за
да разгледа писмените обосновки за начина на образуване на предложената цена за изпълнение на
обособена позиция № 2 „Риба и рибни продукти” от участниците „Стелит 1” ЕООД и „Паралел – 92
Трейд” ЕООД, както и да оцени и класира допуснатите оферти в настоящата обществена поръчка.
Комисията заседава в състав:
Председател: Денка Димитрова Михайлова – на длъжност: зам. кмет „Хуманитарни дейности” 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.
На основание чл. 70, ал.1 от ЗОП, комисията изиска от участниците „Стелит 1” ЕООД и „Паралел – 92
Трейд” ЕООД подробна писмена обосновка за начина на образуването на предлагана цена за изпълнение
на обособена позиция № 2 „Риба и рибни продукти” на процедурата.
Писмените обосновки са постъпили в срок, в следния ред:
1. „Паралел 92 Трейд” ЕООД с №Вх.К-472#1 от 27.01.2016г. в 13:43 ч.
2. „Стелит 1” ЕООД с №Вх.К-472# 2 от 27.01.2016г. в 14:51ч.
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Г-жа Д. Михайлова отвари писмените обосновки по реда на постъпването им:
Участникът „Паралел 92 Трейд” ЕООД, обосновава своята предложена цена за обособена позиция № 2
„Риба и рибни продукти”, като излага мотиви, че изпълнява договори за доставка на хранителни продукти
с различни общини, стопанисва няколко магазина за търговия с хранителни продукти, поради което всяка
календарна година договаря цени за реализирана продукция с доставчици на хранителни продукти, което
им позволява да предложат тези цени.
Комисията след обсъждане и анализ прие единодушно писмената обосновка на участника, като смята,
че тя попада във визираната в чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП хипотеза и допуска предложението до оценка в
съответствие с предварително обявените условия, тъй като са налице изключително благоприятни
условия за участника. Тези условия се дължат на организацията му на търговския процес по закупуването
и съответно пласирането на стоките от директните им доставчици или производители, поради което,
спрямо реализираните им продажби имат възможност да купуват на по-ниски цени доставяните стоки и
съответно да оферират по-ниски такива на Възложителя.
Участникът „Стелит 1” ЕООД, обосновава своята предложена цена за обособена позиция № 2 „Риба и
рибни продукти”, като излага мотиви, свързани със стабилността на дружеството, дългогодишния опит и
утвърдени междутърговски отношения с партньори – производители на хранителни стоки, включително
риба и рибни продукти. Също така участникът е изложил аргументи, свързани с поддържане на складова
наличност, ползване на договорени преференциални условия (по – ниски цени за по – големи количества)
с контрагенти, нисък процент печалба и наличието на отворена кредитна линия за оборотни средства и
издаване на банкови гаранции. Подробно е описан начина на ценообразуване на артикулите, включени в
техническата спецификация на обособената позиция, като: доставна цена, процент печалба, транспортни
разходи. В подкрепа участника е приложил заверени копия на фактури – 2 бр., от които е видна
доставната цена на стоките.
Комисията след обсъждане и анализ прие единодушно писмената обосновка на участника, като
смята, че тя попада във визираните в чл. 70, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗОП хипотези и допуска предложението до
оценка в съответствие с предварително обявените условия, тъй като са налице техническо решение и
изключително благоприятни условия за участника. Те се дължат на постигнатите от участника в
търговската му дейност преференциални цени за закупуване на въпросните стоки от доставчици или
производители и на ниския процент печалба, който начислява, поради което Комисията смята, че са
обосновани предложените на Възложителя ниски цени от дружеството.
Предвид гореизложеното, направените констатации отразени в Протоколи № 1, № 2 и № 3 от работата
на комисията и критерия за оценка „най–ниска цена” предложена за изпълнение, комисията направи
следната класация по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 Месо и месни продукти
I място - „Лъки Сис” ЕООД, с предлагана цена 54 999,70 (петдесет и четири хиляди деветстотин
деветдесет и девет лева и 70 ст.) лева без ДДС;
II място - „Стелит 1” ЕООД, с предлагана цена 56 966,45 (петдесет и шест хиляди деветстотин
шестдесет и шест лева и 45 ст.) лева без ДДС;
III място - ДЗЗД „Обществено хранене”, с предлагана цена 57 064,05 (петдесет и седем хиляди
шестдесет и четири лева и 05 ст.) лева без ДДС;
IV място - „Оливия” ООД, с предлагана цена 60 520,50 (шестдесет хиляди петстотин и двадесет
лева и 50 ст.) лева без ДДС;
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V място -„Паралел – 92 Трейд” ЕООД, с предлагана цена 60 675,70 (шестдесет хиляди шестстотин
седемдесет и пет лева и 70 ст.) лева без ДДС.
Обособена позиция № 2 Риба и рибни продукти
I място - „Стелит 1” ЕООД, с предлагана цена 11 167,40 (единадесет хиляди сто шестдесет и седем
лева и 40 ст.) лева без ДДС;
II място - „Паралел – 92 Трейд” ЕООД, с предлагана цена 13 248,00 (тринадесет хиляди двеста
четиридесет и осем лева и 00 ст.) лева без ДДС;
III място -„Лъки Сис” ЕООД, с предлагана цена 19 967,00 (деветнадесет хиляди деветстотин
шестдесет и седем лева и 00 ст.) лева без ДДС;
IV място - ДЗЗД „Обществено хранене”, с предлагана цена 27 329,40 (двадесет и седем хиляди
триста двадесет 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 76 550,60 (седемдесет и шест хиляди
петстотин и петдесет лева и 60 ст.) лева без ДДС;
II място - ДЗЗД „Обществено хранене”, с предлагана цена 87 530,75 (осемдесет и седем хиляди
петстотин и тридесет лева и 75 ст.) лева без ДДС;
III място - „Лъки Сис” ЕООД, с предлагана цена 87 999,95 (осемдесет и седем хиляди деветстотин
деветдесет и девет лева и 95 ст.) лева без ДДС;
IV място -„Стелит 1” ЕООД, с предлагана цена 95 425,50 (деветдесет и пет хиляди четиристотин
двадесет и пет лева и 50 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 30 737,88 (тридесет хиляди седемстотин тридесет
и седем лева и 88 ст.) лева без ДДС.
Обособена позиция № 5 Пресни плодове, зеленчуци и подправки
I място - „Лъки Сис” ЕООД с предлагана цена 50 000,00 (петдесет хиляди лева и 00 ст.) лева без
ДДС;
II място - ДЗЗД „Обществено хранене”,, с предлагана цена 51 442,61 (петдесет и една хиляди
четиристотин четиридесет и два лева и 61 ст.) лева без ДДС;
III място - „Стелит 1” ЕООД, с предлагана цена 56 337,04 (петдесет и шест хиляди триста тридесет
и седем лева и 04 ст.) лева без ДДС;
IV място „Паралел – 92 Трейд” ЕООД, с предлагана цена 60 333,50 (шестдесет хиляди триста
тридесет и три лева и 50 ст.) лева без ДДС.
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Обособена позиция № 6 Пакетирани стоки
I място - „Стелит 1” ЕООД, с предлагана цена 26 966,75 (двадесет и шест хиляди деветстотин
шестдесет и шест лева и 75 ст.) лева без ДДС;
II място - „Лъки Сис” ЕООД, с предлагана цена 28 000,00 (двадесет и осем хиляди лева и 00 ст.)
лева без ДДС;
III място - „Паралел – 92 Трейд” ЕООД, с предлагана цена – 28 148,23 (двадесет и осем хиляди сто
четиридесет и осем лева и 23 ст.) лева без ДДС;
IV място - ДЗЗД „Обществено хранене”, с предлагана цена 31 128,51 (тридесет и една хиляди сто
двадесет и осем лева и 51 ст.) лева без ДДС.
Обособена позиция № 7 Хляб и хлебни изделия
I място - „Крисбор” ООД, с предлагана цена 16 461,60 (шестнадесет хиляди четиристотин
шестдесет и един лева и 60 ст.) лева без ДДС;
II място - ДЗЗД „Обществено хранене”, с предлагана цена 18 311,95 (осемнадесет хиляди триста и
единадесет лева и 95 ст.) лева без ДДС;
III място – „Лъки Сис” ЕООД, с предлагана цена 18 400,00 (осемнадесет хиляди и четиристотин
лева и 00 ст.) лева без ДДС;
IV място - „Паралел – 92 Трейд” ЕООД, с предлагана цена 18 432,40 (осемнадесет хиляди
четиристотин тридесет и два лева и 40 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. Да определи за изпълнител на:
2.1. Обособена позиция № 1 Месо и месни продукти - участника „Лъки Сис” ЕООД.
Мотиви: предложена най – ниска цена за изпълнение на обособената позиция.
2.2. Обособена позиция № 2 Риба и рибни продукти – участника „Стелит 1” ЕООД.
Мотиви: предложена най – ниска цена за изпълнение на обособената позиция.
2.3. Обособена позиция № 3 Мляко и млечни продукти – участника „Паралел – 92 Трейд” ЕООД.
Мотиви: предложена най – ниска цена за изпълнение на обособената позиция.
2.4. 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.
2.5. Обособена позиция № 5 Пресни плодове, зеленчуци и подправки - участника „Лъки Сис”
ЕООД.
Мотиви: предложена най – ниска цена за изпълнение на обособената позиция.
2.6.Обособена позиция № 6 Пакетирани стоки – участника „Стелит 1” ЕООД.
Мотиви: предложена най – ниска цена за изпълнение на обособената позиция.
2.7.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 16.10 ч. на същия ден.
Настоящият протокол е съставен на 01.02.2016 г. и предаден на Възложителя, заедно с Протоколи № 1,
№ 2 и № 3 както и цялата документация по настоящата обществена поръчка.

Председател: Денка Михайлова ________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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