ПРОТОКОЛ
№1/09.10.2014г.
Днес 09.10.2014г. комисия назначена със заповед № 383/09.10.2014г. на Кмета
на община СИТОВО в състав:
Председател

Андриан Андреев

-

-

Административен секретар в Община

Ситово
Членове: Ирена Русчева

- Антонова- Юрист
Драгостина Друмева - старши счетоводител в Община Ситово
Йовка Траянова - общински съветник
Иванка Петрова - финансов контрольор в Община Ситово

На

основание чл.68,

ал.7 от ЗОП разгледа постъпилите предложения за

участие в изпълнение на обществена поръчка с предмет: <<доставка на хранителни
и нехранителни продукти за детски

и учебните

финансирани от бюджета на Община Ситово»

заведния

,

в Община Ситово

,

.

Всички членове на комисията са попълнили декларации за необвързаност и

конфиденциалност по чл.35 от ЗОП. На заседанието присъстваха представители на
«ЛЪКИ СИС» ЕООД

нотариално заверено

Свилен Иванов Стоянов, упълномощен с пълномощно

-

с рег.

№

637/

17.01.2011г.

от нотариус Румен Тодоров,

регистриран в НК под №

105 с район на действие СРС и Ангелина Димитрова
Мирчева, с ЕГН 7510025630, упълномощена с пълномощно , нотариално заверено
с рег. № 5936/201 lг. от нотариус Румен Тодоров, регистриран в НК под № 105, с
район на действие СРС .
Документацията е закупена от:

1. "ЛЪКИ СИС" ЕООД-гр.Силистра
2. "Паралел 92 Трейд "ЕООД - гр.Силистра
Подадени са оферти и от двете фирми:

1.

"Паралел

Трейд" ЕООД

92

-

гр.Силистра

,

със седалище и адрес на

управление: град Силистра, ул.„Хараламби Джамджиев" № 1 представлявано от
Димитър Василев Петранов, с БИК

11.10 часа.
2. "ЛЪКИ
град

СИС" ЕООД

-

201474640,

Комисията

вх. №92 -П-72/08.10.2014г.

-

гр.Силистра, със седалище и адрес на управление:

Силистра, ул. „Хараламби Джамджиев" №

Милчев Тодоров, БИК

с

201324078,

1,

представлявано от Владислав

с вх. № 92-Л-9/ 08.10.2014г.

- 15.00

часа.

на основание чл.68, ал.4 от ЗОП пристъпи към отварянето им по

реда на тяхното постъпване.

На първо
"Паралел

92

место

комисията пристъпи

Трейд" ЕООД.

към

отваряне

офертата на фирма

Пликът е запечатан, непрозрачен. В него се съдържат

три плика-№1 , №2 и №3.

Изпълнена беше в този случай процедурата, касаеща подписване на плик №3 в
з апечатано състояние, както от трима членове на комисията, така и от присъстващия

представител на фирма "ЛЪКИ СИС" ЕООД

Отворен бе плик №2

, който

пълнмощоника Свилен Стоянов

-

съдържаше отделни седем плика под №

в тях отново са подписани от четирима души

-

2и

.

документите

трима от комисията и г-н Стоянов

.

Пристъпи се към отваряне на плик №1, съдържащ документи за подбор . Този
участник

не е представил

справка

предмет на настоящата поръчка
комисията счита,

и

9

-

декларация

за оборота на стоките ,които

/ 2011 - 20121 , но
приложението на чл. 68 ал. 8

за последните две години

че този пропуск не следва да води до

от ЗОП, тъй като е представена декларация

хранителни

продукти

,

които

са

еднакви

изпълнени през последните три години
на доставката в лева без ДДС

или

със списък на доставките на

сходни

с

предмета на

поръчката

,

1образец12/, в която в колона „Стойност

се съдържат исканите

,

са

данни за оборота от сходни

поръчки.

От предварително обявените като изисквания, комисията констатира, че този
кандидат е заявил участие за следните позиции: „Месо, месни продукти и риба",
„Плодове

и

зеленчуци",

„Консерви",

„

Млечни

продукти",

„Хляб

и

тестени

продукти", «Други хранителни продукти» и «Хигиенни материали».

Комисията приема, че този

участник също е представил всички изискуеми

документи.

Комисията
СИС"ЕООД.

пристъпи

към

отваряне

офертата

и

на втората

фирма "Лъки

Пликът е запечатан, непрозрачен. В него се съдържат три плика

- №1,

№2и№З.
Изпълни
състояние

се

процедурата,

касаеща подписване

Ангелина Мирчева. Отворен бе плик №2
под №

2и

на плик

№3

в

запечатано

от трима членове на комисията и от пълномощника на другият участник.

който съдържаше отделни седем плика

,

документите в тях отново са подписани от трима членове на комисията и

г-жа Марчева. Пристъпи се към отваряне на плик №1, съдържащ документи за
подбор .

Представени

участник

са

не е представил

всички

документи,

справка

предмет на настоящата поръчка

-

изисквани

декларация

9

продукти

,

които

са

еднакви

изпълнение през последните три години
на доставката в лева без ДДС

,

Този

са

за последните две години

от ЗОП, тъй като е представена декларация

хранителни

възложителя,

за оборота на стоките ,които

/ 2011 - 2012/ , но
приложението на чл. 68 ал. 8

комисията счита че този пропуск не следва да води до
и

от

или

със списък на доставките на

сходни

с

предмета

на

поръчката

,

1образец12/, в която в колона „Стойност

се съдържат исканите

данни за оборота от сходни

поръчки.

От предварително обявените като изисквания, комисията констатира, че този

кандидат е заявил участие за следните позиции: „Месо, месни продукти и риба",
„Плодове

и

зеленчуци",

„Консерви",

„

Млечни

продукти",

„Хляб

и

тестени

продукти", «Други хранителни продукти» и «Хигиенни материали».
Комисията

приема,

че

и

вторият

участник

също

е

представил

всички

изискуеми документи.

Към настоящият момент комисията счита,

допуснат до по
оферти,

след

-

че няма законова пречка да се

нататъшно разглеждане офертите, а именно отваряне на ценовите

като

изискванията на
v

.....

изпълнителя по критерии „наи

-

възложителя
-

ниска цена

,,

се

свеждат до

определяне

на

.
2

Водим от горното, комисията

РЕШИ:

ДОПУСКА

ДО

РАЗГЛЕЖДАНЕ

НА

ЦЕНОВИТЕ

ОФЕРТИ

НА

УЧАСТВАЩИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА:

2. "ПАРАЛЕЛ 92 ТРЕЙД" ЕООД
3. „ЛЪКИ СИС"ЕООД
Отварянето

на

ценовите

оферти

бе

в

поредността

на

отваряне

на

предложенията като се има предвид, че процедурата е с критерий „най-ниска цена".

Първо бе отворена офертата на
констатира, че в плик №

3

-

92

Трейд" ЕООД, като комисията

са поставени седем отделни запечатани плика за всяка от

позициите, които се подписаха

Стоянов

"Паралел

от трима от членовете на комисията и Свилен

представител на друга фирма

-

участник. След отваряне на пликовете,

всеки от листата, съдържащи се в тях се подписа от същите лица. Фирма "Паралел

92

Трейд" ЕООД, участва

за всички позиции, като предлага следните оферти: за

- „- 8.2°/о" отстъпка , за 2 позиция - „ - 3.1 °/о" отстъпка , за 3
позиция - „- 9.9 °/о" отстъпка , за 4 позиция - „- 8.6 °/о" отстъпка , за 5 позиция
- „ - 7.3°/о" отстъпка, за 6 позиция - „ - 10.2 °/о" отстъпка и за 7 позиция - „
6.5°/о" отстъпка . Всички отстъпки са от базовите цени на „САПИ" ЕООД за
първа позиция

всички артикули.

Втора

бе отворена офертата на

констатира, че в плик №
позициите,

които

се

3

"ЛЪКИ СИС" ЕООД, като комисията

са поставени седем отделни запечатани плика за всяка от

подписаха

от

трима

от

членовете

на

комисията

и

от

г-жа

Мирчева. След отваряне на пликовете, всеки от листата съдържащи се в тях се

подписа от същите лица. Фирма "ЛЪКИ СИС" ЕООД, участва

също за всички

- „- 5.50°/о" отстъпка ,
за 2 позиция - „ - 4.50 °/о" отстъпка , за 3 позиция - „- 5.50 °/о" отстъпка , за 4
позиция - „- 2.10 °/о" отстъпка, за 5 позиция - „ - 5.1°/о" отстъпка, за 6 позиция
- „ - 3.3 °/о" отстъпка и за 7 позиция - „- 2°/о"отстъпка . Всички отстъпки са от
позиции, като предлага следните оферти: за първа позиция

базовите цени на „САПИ" ЕООД за всички артикули.
Предвид резултатите от горното, комисията РЕШИ:

ПОЗИЦИЯ №

1:

„Месо, месни продукти и риба"

КЛАСИРА НА ПЪРВО МЯСТО: „ПАРАЛЕЛ - 92
доставка на „Месо, месни продукти и риба"

с отстъпка

- 8.2

ТРЕЙД" ЕООД

за

/минус осем цяло и

две десети/% отстъпка от базовите цени на „САПИ'' ЕООД за всеки артикул.
КЛАСИРА НА ВТОРО МЯСТО
месни продукти и риба"

с отстъпка

: „ЛЪКИ СИС" ЕООД за доставка на „Месо,
- 5.50 % /Минус пет цяло и пет десети %/

отстъпка от базовите цени на „САПИ" ЕООД за всеки артикул.

ПОЗИЦИЯ №

2:

„Плодове и зеленчуци"

3

КЛАСИРА
НА ПЪРВО МЯСТО
„Плодове и зеленчуци"
с отстъпка
процента / % отстъпка за всеки артикул.

: „ЛЪКИ СИС" ЕООД за доставка на
- 4.5% /минус четири цяло и пет десети

КЛАСИРА НА ВТОРО МЯСТО: „ПАРАЛЕЛ- 92 ТРЕЙД" ЕООД за доставка
на

„Плодове

процента

/%

и зеленчvци"

с отстъпка

- 3.1/минус три цяло и една десета

отстъпка за всеки артикул.

ПОЗИЦИЯ №

3:

„Консерви"

КЛАСИРА НА ПЪРВО МЯСТО: „„ПАР АЛЕЛ доставка на „Консерви "с отстъпка

- 9.9 /

ТРЕЙД" ЕООД за

92

минус девет цяло и девет десети

процента/ % от базовите цени на „САПИ" ЕООД за всеки артикул.
КЛАСИРА НА ВТОРО МЯСТО: ,,
ЛЪКИ СИС" ЕООД за доставка на
„Консерви"

с отстъпка

- 5.50

/минус пет цяло и пет десети/% от базовите цени на

„СА.ПИ" ЕООД за всеки артикул.

ПОЗИЦИЯ №

4:

„Млечни продУкти

"

КЛАСИРА НА ПЪРВО МЯСТО: "fТАР АЛЕЛ 92 ТРЕЙД"ЕООД за доставка на
„Млечни продукти "с отстъпка

- 8.6

/минус осем цяло и шест десет процента/

%

от базовите цени на „СА.ПИ" ЕООД за всеки артикул.

КЛАСИРА НА ВТОРО МЯСТО: "ЛЪКИ СИС" ЕООД
„Млечни продукти" с отстъпка

- 2.1 /

-

за доставка на

минус две цяло и една десета процента

/%

от базовите цени на „СА.ПИ" ЕООД за всеки артикул.
ПОЗИЦИЯ №

5:

,,Хляб и тес'Iени продукти"

КЛАСИРА НА ПЪРВО МЯСТО: „ПАРАЛЕЛ - 92
доставка на. „Хляб и тестени продукти" с отстъпка

три десети процента

/ %

ТРЕЙД" ЕООД

- 7.3 /

за

минус седем цяло и

от базовите цени на „САПИ" ЕООД за всеки артикул.

КЛАСИРА НА ВТОРО МЯСТО: „ЛЪКИ СИС" ЕООД за доставка на „Хляб и

тестени продукти" с отстъпка

- 5.10/

минус пет цяло и десет десети процента/%

от базовите цени на „СА.ПИ" ЕООД за всеки артикул.
ПОЗИЦИЯ №

6:

,,Други хранителни продукти

"

КЛАСИРА НА ПЪРВО МЯСТО: " „ПАР АЛЕЛ - 92
доставка на „Други хранителни продvкти ",с отстъпка
и две десети процента

/%

ТРЕЙД" ЕООД

- 10.2

за

/минус десет цяло

от базовите пени на „СА.ПИ" ЕООД за всеки артикул.

КЛАСИРА НА ВТОРО МЯСТО: „ЛЪКИ СИС" ЕООД за доставка на „Други

хранителни продукти"

%

с отстъпка

- 3.3

/минус три цяло и три десети процента

/

от базовите цени на „СА.ПИ" ЕООД за всеки артикул.

ПОЗИЦИЯ №

7:

„Хигиенни материали"

КЛАСИРА НА ПЪРВО МЯСТО: „ПАРАЛЕЛ 92 ТРЕЙД„ ЕООД за доставка
на

„Хигиенни материали"

с отстъпка

- 6.5 /

минус шест цяло и пет десети

процента /%от базовите цени на „САПИ" ЕООД за всеки артикул.
4

КЛАСИРА НА ВТОРО

„Хигиенни материшzи"

МЯСТО: „ЛЪКИ СИС" ЕООД

с отстъпка

минус две

- 21

цяло

за доставка на

процента

/ %

от

базовите цени на „САПИ" ЕООД за всеки артикул.

Поради изчерпване на Дневният ред и изпълнение на възложената работа
комисията закрива своето заседание, като протокола се състави в

- 1 брой за

възложителя и

2 броя за

3

екземпляра

комисията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.................... .
/А. Андреев /

ЧЛЕНОВЕ:

1................................. .
/И. Русчева-Антонова/

3 ................................ .
/ Й Траянова /

2 ................... „ „ ......... .

4 ... „

/Д. Друмева

/

....................... „ ... .

/ И.

Днес, 09.10.2014г. копие от протокол

Петрова

№

1/

/

09.10.2014г.

се връчи на

възложителя.

Предал:
А. Андреев

Приел

инж. Николай Неделчев

-

Кмет на Община Ситово
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