ОБЩИНА СИЛИСТРА
ул. “Симеон Велики” № 33
Силистра-7500
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Дата: 16.08.2016 г.
УТВЪРЖДАВАМ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
ДЕНКА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА
Упълномощена от Кмета на Община Силистра
Д-р Юлиян Найденов Найденов
със Заповед № ЗК-1252/03.08.2016 г.,
на основание чл.7, ал.2 от ЗОП

ПРОТОКОЛ
за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците
На 11.08.2016 г. от 14:00 часа, в заседателната зала на Община Силистра,
комисия, определена със Заповед № ЗК-1288/11.08.2016 г., издадена от Денка
Димитрова Михайлова – Зам. Кмет на Община Силистра, упълномощена на основание
чл.7, ал.2 от ЗОП със Заповед № ЗК-1252/03.08.2016 г. от д-р Юлиян Найденов
Найденов – Кмет на Община Силистра и Възложител, съгласно чл.5, ал.9 от ЗОП, в
състав:
Председател: Николай Михайлов Николов – Директор на Дирекция „Правна”
Членове:
Павел Иванов Павлов – Ст. Специалист „Инвеститорски контрол”
Веселин Събев Георгиев – Гл. експерт „ИСКТ”
се събра със задача да разгледа и оцени офертите, събрани чрез публикуване на обява
за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Доставка на оборудване по обособени позиции:
Обособена позиция №1: Оборудване с видеотехника на класни стаи и кабинети в
СОУ „ Н. Й. Вапцаров”, гр. Силистра
Обособена позиция №2: Доставка на лаптоп
Съгласно чл. 187, ал. 1 от ЗОП на 02.08.2016 г. в профила на купувача на
интернет адрес: http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=342, е публикувана Обява за
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събиране на оферти № ЗК-1225/02.08.2016 г. за горепосочената обществена поръчка
със срок за получаване на офертите 17:00 часа на 10.08.2016 г.
На основание чл.48, ал.1 от ППЗОП, за получените оферти е съставен регистър.
Няма оферти, постъпили след крайния срок.
Съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП и т.4 от Заповед № ЗК-1288/11.08.2016 г., с
Приемо-предавателен протокол деловодител на Община Силистра предаде, а
председателят на комисията прие постъпилите 7 (седем) оферти, както следва:
№ по
ред

Наименование на участника

1
ЕТ ТИНКА 47 - ТИНКА МОСТАНЕВА
2
СМАРТ СОФТ ЕООД
3
КОНТРАКС ЕАД
4
ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД
5
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ АД
6
СТЕМО ООД
7
КООПЕРАЦИЯ "ПАНДА"

Номер, дата и час на
получаване на офертата
ВхК-7176/09.8.2016 г.
10:17:00
ВхК-7232/10.8.2016 г.
10:36:11
ВхК-7243/10.8.2016 г.
11:46:26
ВхК-7244/10.8.2016 г.
11:46:35
ВхК-7245/10.8.2016 г.
11:56:23
ВхК-7247/10.8.2016 г.
13:08:30
ВхК-7248/10.8.2016 г.
13:09:16

Съгласно т.5 от Заповед № ЗК-1288/11.08.2016 г., председателят на комисията
получи документите за провеждане на обществената поръчка.
Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като
установи, че присъстват всички членове на комисията откри заседанието.
Председателят и членовете на комисията се запознаха със списъка на
участниците, подали оферти и попълниха декларации за липса на обстоятелства по чл.
103, ал. 2 от ЗОП.
На заседанието не присъстваха представители на участниците.
Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване и обяви ценовите
предложения, както следва:

№ по
ред

наименование на участника

ОП 1

1 ЕТ ТИНКА 47 - ТИНКА МОСТАНЕВА

Цена без ДДС
ОП 2

9900,00

2

Х
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2 СМАРТ СОФТ ЕООД
3 КОНТРАКС АД

9889,00

729,00

10237,00

714,00

4 ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД

8807,00

5 СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ АД

9947,00

750,00

6 СТЕМО ООД

9498,00

747,00

10574,62

1097,74

7 КООПЕРАЦИЯ "ПАНДА"

Х

След извършване на задължителните действия по чл.97, ал.3 от ППЗОП,
председателят закри заседанието и определи следващо закрито заседание да се
проведе на 12.08.2016 г. от 10:00 часа.

На 12.08.2016 г. комисията продължи своята работа на закрито заседание за
разглеждане на представените оферти за участие в обществената поръчка.
Във връзка с обявените ценови предложения на участниците, комисията направи
следните констатации:
1.
Ценовото предложение на КОНТРАКС АД по първа обособена позиция надвишава
максимално допустимия ресурс на Възложителя.
Комисията единодушно реши и предлага на Възложителя, на основание чл. 107,
т.2, буква „а” от ЗОП да отстрани от участие в обществената поръчка по Обособена
позиция №1: Оборудване с видеотехника на класни стаи и кабинети в СОУ „ Н. Й.
Вапцаров”, гр. Силистра участника КОНТРАКС АД.
2.
Ценовото предложение на КООПЕРАЦИЯ "ПАНДА" и по двете обособени позиции
надвишава максимално допустимия ресурс на Възложителя.
Комисията единодушно реши и предлага на Възложителя, на основание чл. 107,
т.2, буква „а” да отстрани от участие в обществената поръчка КООПЕРАЦИЯ "ПАНДА" по
двете обособени позиции.
Комисията премина към разглеждане на офертите по реда на тяхното
постъпване. Всеки от членовете лично разгледа представените документи.
Предложенията бяха обсъдени и бяха направени следните констатации:
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I. ЕТ ТИНКА 47 - ТИНКА МОСТАНЕВА.
1.

Офертата на участника не е номерирана.

2.
В Образец № 2 не е посочено наименованието на обществената поръчка и
обособените позиции, за които участникът подава оферта. Документът не е подписан
от представляващия. Извършена е справка в Търговския регистър относно актуалното
състояние на участника.
3.

Образци № 5 и 6 са попълнени коректно.

4.
Представеното техническо предложение по Обособена
Предложените параметри покриват минималните изисквания,
Възложителя.
5.

позиция №1.
поставени от

Ценовото предложение е в съответствие с изискванията на Възложителя.

Предвид констатираните неточности в офертата на участника, комисията
единодушно реши и предлага на Възложителя, на основание чл. 107, т.2, буква „а” от
ЗОП да отстрани от участие в обществената поръчка по Обособена позиция №1:
Оборудване с видеотехника на класни стаи и кабинети в СОУ „ Н. Й. Вапцаров”, гр.
Силистра участника ЕТ ТИНКА 47 - ТИНКА МОСТАНЕВА.

II. СМАРТ СОФТ ЕООД.
1.
Образец № 2 е попълнен коректно. Подадена е оферта за двете обособени
позиции. Описаните доставки покриват критериите за подбор на Възложителя.
Извършена е справка в Търговския регистър относно актуалното състояние на
участника.
2.

Образци № 5 и 6 са попълнени коректно.

3.
Представени са технически предложения по двете обособени позиции.
Предложените параметри покриват минималните изисквания, поставени от
Възложителя.
4.
Ценовите предложения по двете обособени позиции са в съответствие с
изискванията на Възложителя.

III. КОНТРАКС АД.
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Комисията разгледа офертата на участника за съответствие с изискванията на
Възложителя по отношение на Обособена позиция №2: Доставка на лаптоп и направи
следните констатации:
1.
Образец № 2 е попълнен коректно. Подадена е оферта за двете обособени
позиции. Предвид предложението на комисията за отстраняване на участника по първа
обособена позиция, същата единодушно реши да разгледа само документите,
представени за втора обособена позиция.
Описаните доставки покриват критериите за подбор на Възложителя. Извършена
е справка в Търговския регистър относно актуалното състояние на участника.
2.
Приложено е нотариално заверено копие от нотариално заверено пълномощно на
лице, упълномощено да представлява участника.
3.

Образци № 5 и 6 са попълнени коректно.

4.
Представеното техническо предложение по Обособена позиция №2 покрива
минималните изисквания, поставени от Възложителя.
5.
Ценовото предложение по Обособена позиция №2 е в съответствие с
изискванията на Възложителя.

IV. ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД.
1.
В Образец № 2 не е попълнена информация относно изпълнени дейности с
предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните три години
от датата на подаване на офертата. Информацията е изискуема от възложителя и е
записана в обявата. Извършена е справка в Търговския регистър относно актуалното
състояние на участника. Дружеството се представлява от трима управители – заедно и
поотделно.
2.
Образец № 5 е представен само от единия от представляващите. Променен е
текстът в т.1 и т.2.
3.

Образец № 6 е попълнен коректно.

4.
Предвид несъответствието с критериите за подбор, техническото и ценовото
предложение не са разгледани.
Като взе под внимание констатираните неточности в офертата на участника и
несъответствието с критериите за подбор, комисията единодушно реши и предлага на
Възложителя, на основание чл. 107, т.1 от ЗОП да отстрани от участие в обществената
5

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

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

поръчка по Обособена позиция №1: Оборудване с видеотехника на класни стаи и
кабинети в СОУ „ Н. Й. Вапцаров”, гр. Силистра участника ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД.

V. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ АД.
1.
Образец № 2 е попълнен коректно. Подадена е оферта за двете обособени
позиции. Описаните доставки покриват критериите за подбор на Възложителя.
Извършена е справка в Търговския регистър относно актуалното състояние на
участника. Дружеството е с едностепенна система на управление и е с един
представител.
2.

Образци № 5 и 6 са попълнени коректно.

3.
Представени са технически предложения по двете обособени позиции.
Предложените параметри покриват минималните изисквания, поставени от
Възложителя.
4.
Ценовите предложения по двете обособени позиции са в съответствие с
изискванията на Възложителя.

VI. СТЕМО ООД.
1.
Образец № 2 е попълнен коректно. Подадена е оферта за двете обособени
позиции. Описаните доставки покриват критериите за подбор на Възложителя.
Извършена е справка в Търговския регистър относно актуалното състояние на
участника. Дружеството се представлява от трима управители – заедно и поотделно.
2.
Образци № 5 и 6 са попълнени коректно и представени от тримата управители на
дружеството.
3.
Представени са технически предложения по двете обособени позиции.
Предложените параметри покриват минималните изисквания, поставени от
Възложителя.
4.
Ценовите предложения по двете обособени позиции са в съответствие с
изискванията на Възложителя.
VII. КООПЕРАЦИЯ "ПАНДА".
Участникът е отстранен, на основание чл. 107, т.2, буква „а” от ЗОП.
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На основание гореизложеното, комисията пристъпи към класиране на
участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, по критерия “НАЙНИСКА ЦЕНА”:

Обособена позиция №1: Оборудване с видеотехника на класни стаи и кабинети в
СОУ „ Н. Й. Вапцаров”, гр. Силистра
Място
класирането
І
ІІ
ІІІ

в Участник

Предложена цена
Без ДДС
СТЕМО ООД
9498,00
СМАРТ СОФТ ООД
9889,00
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ
9947,00
АД

Обособена позиция №2: Доставка на лаптоп
Място
класирането
І
ІІ
ІІІ
ІV

в Участник

Предложена цена
Без ДДС
КОНТРАКС АД
714,00
СМАРТ СОФТ ООД
729,00
СТЕМО ООД
747,00
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ
750,00
АД

Комисията проведе 2 (две) заседания по разглеждане и оценка на получените
оферти.
За работата си комисията състави и подписа настоящия протокол в 1 (един)
оригинален екземпляр.
Комисията предаде на Възложителя настоящия протокол, заедно с цялата
документация по разглежданата обществена поръчка.
Председател:
Николай Михайлов Николов

_____________________

Членове:
Павел Иванов Павлов

_____________________

Веселин Събев Георгиев

_____________________
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