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

(086) 82 42 43Факс:(086) 82 33 43
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ПРОТОКОЛ № 2
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.
С писмо изх. № К-5816 от 16.12.2015 г., спазвайки разпоредбата на чл. 68, ал. 8 от ЗОП, при спазване
Закона за електронния документ и електронния подпис, комисията е изпратила Протокол № 1 до
участниците в настоящата обществена поръчка с електронно писмо (Email) на 16.12.2015г, подписано с
УЕП, издаден на оправомощен служител на Община Силистра, съгласно Заповед № ЗК-943/20.06.2013 г. и
чрез куриер до участниците „Деливъри Русе” ЕООД и ДЗЗД „Обществено хранене”. Участника „Оливия”
ООД получава Протокол №1 (заверено копие) лично.
На 05.01.2016 г. от 10.30 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 допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите
за подбор поставени от възложителя, в следния 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.
С Протокол № 2 са изискани допълнителни документи от участниците „Крисбор” ООД, „Оливия”
ООД, „Паралел – 92 Трейд” ЕООД, „Корект – де” ЕООД, „Деливъри Русе” ЕООД и ДЗЗД „Обществено
хранене”. Допълнителните документи са получени в законоустановения срок.
След гласно изчитане на заповедта за работа на комисията и Списъка на получените допълнителни
документи от г-жа Денка Михайлова – председател на комисията, комисията продължи своята работа с
изпълнение разпоредбите на чл. 68, ал. 10 от ЗОП, като се пристъпи към разглеждане на документите по
реда на тяхното постъпване.
Направени бяха следните констатации:
I. Допълнителни документи с Вх. №К – 10 482 от 17.12.2015 г. от участника „Корект – де” ЕООД:
Участникът представя:
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- 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 са посочени предмета, стойностите, период на изпълнение и получателите на доставките, придружен
от доказателства за извършената доставка - удостоверение, издадено от получателя на една от посочените
доставки.
- Декларация за техническото оборудване, съдържаща списък на транспортните средства за превоз
на суровини и храни, придружен от заверени копия на договор за наем, удостоверения за регистрация на
транспортните средства и свидетелства за регистрация на същите.
Комисията не констатира липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор, и/или
друга нередовност.
От приложените документи в Плик № 1 и допълнително представените документи, комисията
установи, че участникът отговаря на минималните изисквания и критериите за подбор, поставени от
Възложителя за изпълнение на обществената поръчка.

ІІ. Допълнителни документи с Вх. №К – 10 502 от 18.12.2015 г. от участника „Крисбор” ООД:
Участникът представя Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - образец № 3 в оригинал, попълнена
коректно от управителя на дружеството, съгласно указанията съдържащи се в декларацията.
Комисията не констатира липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор, и/или
друга нередовност.
От приложените документи в Плик № 1 и допълнително представените документи, комисията
установи, че участникът отговаря на минималните изисквания, поставени от Възложителя за изпълнение
на обществената поръчка.

III. Допълнителни документи с Вх. №К – 10 516 от 18.12.2015 г. от участника „Паралел – 92 Трейд”
ЕООД:

Участникът представя Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - образец № 3 в оригинал, попълнена
коректно от управителя на дружеството, съгласно указанията съдържащи се в декларацията.
Комисията не констатира липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор, и/или
друга нередовност.
От приложените документи в Плик № 1 и допълнително представените документи, комисията
установи, че участникът отговаря на минималните изисквания, поставени от Възложителя за изпълнение
на обществената поръчка.

IV. Допълнителни документи с Вх. №К – 10 525 от 18.12.2015 г. от участника „Оливия” ООД:
Участникът представя:
- 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.
Комисията не констатира липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор, и/или
друга нередовност
От приложените документи в Плик № 1 и допълнително представените документи, комисията
установи, че участникът отговаря на минималните изисквания и критериите за подбор, поставени от
Възложителя за изпълнение на обществената поръчка.

V. Допълнителни документи с Вх. №К – 10 623 от 22.12.2015 г. от участника „Деливъри Русе”
ЕООД:
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Участникът представя Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - образец № 3 в оригинал, попълнена
коректно от управителя на дружеството, съгласно указанията съдържащи се в декларацията.
С Протокол № 1 от работата на комисията се изискват документи за доказване на съответствието
на участника с обявените от възложителя критерии за подбор. Участникът не представя Списък на
доставките по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП, доказателства за извършена/и доставка/и и Декларация за
техническото оборудване, съдържаща списък на транспортните средства за превоз на суровини и храни.
След обсъждане на създалата се ситуация, членовете на комисията единодушно стигнаха до извода,
че с непредставянето на изискваните документи, 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.
Предвид това, на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, комисията предлага за отстраняване от
процедурата участника „Деливъри Русе” ЕООД, който е представил оферта, която не отговаря на
предварително обявените условия на възложителя.

VI. Допълнителни документи с Вх. №К – 10 624 от 22.12.2015 г. от участника ДЗЗД „Обществено
хранене”:

Участникът представя 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.
Комисията не констатира липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор, и/или
друга нередовност.
От приложените документи в Плик № 1 и допълнително представените документи, комисията
установи, че участникът отговаря на минималните изисквания, поставени от Възложителя за изпълнение
на обществената поръчка.
Предвид направените констатации отразени в настоящия протокол и Протокол № 1, комисията
единодушно реши и предлага на възложителя Участниците „Крисбор” ООД, „Оливия” ООД, „Паралел –
92 Трейд” ЕООД, „Стелит 1” ЕООД, „Корект – де” ЕООД, „Лъки Сис” ЕООД и ДЗЗД „Обществено
хранене”, да бъдат допуснати до следващ етап от процедурата – разглеждане на документите в Плик № 2 –
„Предложение за изпълнение на поръчката”, т.к представените от тях оферти отговарят на критериите за
подбор, заложени от възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които
не отговарят на критериите за подбор.
Комисията премина към следващия етап от процедурата - разглеждане на документите в Плик № 2
„Предложение за изпълнение на поръчката” по реда на постъпване на офертите за участие в обществената
поръчка.
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.” офертите Плик № 2 на участниците, които не са вписани в регистъра на специализираните предприятия 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).
I. Участник „Крисбор" ООД:
Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за обособена позиция № 7 от офертата на
участника съдържа Техническото предложение за изпълнение на участника за съответната обособена
позиция – Образец № 10, придружено от приложение, съдържащо вида на продуктите, търговското им
наименование и производител в съответствие с техническата спецификация на възложителя.
II. Участник „Оливия” ООД:
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Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за обособена позиция № 1 от офертата на
участника съдържа Техническото предложение за изпълнение на участника за съответната обособена
позиция – Образец № 10, придружено от приложение, съдържащо вида на продуктите, търговското им
наименование и производител в съответствие с техническата спецификация на възложителя.
III. Участник „Паралел – 92 Трейд” ЕООД:
Пликове № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за обособени позиции № 1, 2, 3, 5, 6 и 7 от
офертата на участника съдържат Техническо предложение за изпълнение на участника за съответната
обособена позиция – Образец № 10, придружени от приложение, съдържащо вида на продуктите,
търговското им наименование и производител в съответствие с техническите спецификации на
възложителя.
IV. Участник „Стелит 1” ЕООД:
Пликове № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за обособени позиции № 1, 2, 3, 5 и 6 от
офертата на участника съдържат Техническо предложение за изпълнение на участника за съответната
обособена позиция – Образец № 10, придружени от приложение, съдържащо вида на продуктите,
търговското им наименование и производител в съответствие с техническите спецификации на
възложителя.
V. Участник „Корект – де” ЕООД:
Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за обособена позиция № 4 от офертата на
участника съдържа Техническото предложение за изпълнение на участника за съответната обособена
позиция – Образец № 10, придружено от приложение, съдържащо вида на продуктите, търговското им
наименование и производител в съответствие с техническата спецификация на възложителя.
VI. Участник „Лъки Сис” ЕООД:
Пликове № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за обособени позиции № 1, 2, 3, 5, 6 и 7 от
офертата на участника съдържат Техническо предложение за изпълнение на участника за съответната
обособена позиция – Образец № 10, придружени от приложение, съдържащо вида на продуктите,
търговското им наименование и производител в съответствие с техническите спецификации на
възложителя.
VII. Участник ДЗЗД „Обществено хранене”:
Пликове № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за обособени позиции № 1, 2, 3, 5, 6 и 7 от
офертата на участника съдържат Техническо предложение за изпълнение на участника за съответната
обособена позиция – Образец № 10, придружени от приложение, съдържащо вида на продуктите,
търговското им наименование и производител в съответствие с техническите спецификации на
възложителя.
След като разгледа и се запозна с Техническите предложения за изпълнение на поръчката на
допуснатите до разглеждане на Плик № 2 участници, комисията установи, че същите отговарят на
изискванията поставени от Възложителя, приема ги и допуска същите до следващ етап от процедурата –
разглеждане на Плик № 3 „Предлагана цена”.
С това комисията приключи своята работа и насрочи следващо открито заседание за оповестяване
съдържанието на Плик № 3 „Предлагана цена” от офертите на допуснатите участници за 15.01.2016 г. от
11.00 ч. в заседателната зала на общинска администрация - Силистра.
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При спазване разпоредбата на чл. 69, ал. 3 от ЗОП, съобщение относно датата, часа и мястото на
отваряне на ценовите оферти ще се публикува на уеб страницата на Община Силистра – профил на
купувача: http://poruchki.silistra.bg/news.php?readmore=283.
Настоящият протокол е съставен на 07.01.2016 г.

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. 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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