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Заличени данни на основание чл.2 от ЗЗЛД

д-р Юлиян Найденов
Кмет на Община Силистра
Дата: 19.12.2016г.

ПРОТОКОЛ № 3
За дейността на комисия, назначена със Заповед № ЗК-1934 от 13.12.2016 г. на кмета на Община
Силистра – д-р Юлиян Найденов Найденов, да разгледа и оцени получените оферти за участие в обществена
поръчка за възлагане, по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет „Избор на изпълнител за
установяване на технически характеристики, изготвяне на технически паспорти и обследвания за
енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради по ул. „Симеон Велики“, гр. Силистра по
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г” и класира участниците.
На 30.11.2016г., при спазване Закона за електронния документ и електронния подпис, комисия
назначена със Заповед № ЗК-1777 от 21.11.2016 г. на кмета на Община Силистра – д-р Юлиян Найденов
Найденов, чрез за кмет Денка Димитрова Михайлова (на основание заповед №ЗК-1775 от 21.11.2016г.), да
разгледа и оцени получените оферти за участие в обществена поръчка за възлагане, по реда на Глава
двадесет и шеста от ЗОП с предмет „Избор на изпълнител за установяване на технически
характеристики, изготвяне на технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност в
многофамилни жилищни сгради по ул. „Симеон Велики“, гр. Силистра по Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014-2020 г” е изпратила Протокол № 1, Протокол № 2 и Допълнение към него до
участниците в настоящата обществена поръчка.
В деловодството на Община Силистра са получени:
1.
от участника „ВИП Проект БГ” ЕООД, писмена обосновка, изискана на основание чл. 72,
ал. 1 от ЗОП с Вх. № К-11052 на 05.12.2016г.;
2.
от участника „Кимтекс ЛС” ООД, писмена обосновка, изискана на основание чл. 72, ал. 1
от ЗОП с Вх. № К-11055 на 05.12.2016г.;
3.
от участника „Богоев консулт” ЕООД, допълнителни документи, относно съответствието
с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя
и писмена обосновка, изискана на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП с Вх. № К-11107 на
06.12.2016г.;
4.
от участника „Енерджидизайн” ЕООД, писмена обосновка, изискана на основание чл. 72,
ал. 1 от ЗОП с Вх. № К-10571#1 на 09.12.2016г..
Поради установена обективна невъзможност на председателя на комисията да изпълнява
задълженията си, със Заповед № ЗК-1934 от 13.12.2016 г. на кмета на Община Силистра – д-р Юлиян
Найденов Найденов, е отменена Заповед № ЗК-1777 от 21.11.2016 г. на кмета на Община Силистра – д-р
Юлиян Найденов Найденов, чрез за кмет Денка Димитрова Михайлова (на основание заповед №ЗК-1775 от
21.11.2016г.) и назначена комисия в следния състав:
Председател: инж. Весела Димитрова Тодорова – н-к отдел „Инвестиционно проектиране и околна
среда” при Община Силистра.
Членове:
1. Константина Славянова Николова – ст. юрисконсулт при Община Силистра;
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2. арх. Марин Ганчев Неделчев – ст. експерт „Благоустрояване и опазване културното наследство и
градската среда”.
В срок до 30 (тридесет) календарни дни, новоназначената комисия следва да разгледа и оцени
получените за участие оферти, класира участниците, както и да изготви протокол за дейността си.
На 14.12.2016г. от 10.00ч., комисия назначена със Заповед № ЗК- 1934 от 13.12.2016 г. на кмета на
Община Силистра – д-р Юлиян Найденов Найденов се събра на закрито заседание в стая № 202
(Заседателната зала) на общинска администрация – Силистра.
На заседанието, комисията не отвори и не разгледа постъпилите гореописаните допълнителни
документи и писмени обосновки от участниците, т.к. в процеса на провеждане на настоящата поръчка бяха
установении следните нарушения:
1. При обявяване на поръчката не е посочено, че все още не е осигурено финансиране по
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., поради което съгласно ЗОП е следвало
„възложителят да посочи това обстоятелство в обявата и документацията и да предвиди в
проекта на договор клауза за отложено изпълнение.“ Приключването на настоящата поръчка с
избор на Изпълнител/и би довело до задължение на Възложителя да пристъпи към изпълнение
на договора/ите, както и да заплати за извършените дейности.
2. По време на своята работа комисията не е спазила изискването на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП,
съгласно което „Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията,
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към
личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола и изпраща
протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача“.Протокол
№ 1 и Протокол №2 са публикувани в профила на купувача на 30.11.2016г. При спазване Закона
за електронния документ и електронния подпис с електронно писмо, подписано с УЕП, издаден
от оправомощен служител на Община Силистра, съгласно Заповед № ЗК-943/20.06.2013г.,
протоколите са изпратени до участниците на 30.11.2016г. На 01.12.2016г. бе установено, че
един от електронните адреси е въведен грешно, поради което съобщението с Протокол № 1 и №
2 е изпратено с един ден по-късно от тези на останалите участници, с което комисията нарушава
Правилника за прилагане на ЗОП.
3. На следващо място комисията установи, че не е спазила и реда за разглеждане на документите
за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя. Вместо първо да изиска нов ЕЕДОП и/или други документи, които да съдържат
променена и/или допълнена информация от единия от участниците и след това обосновки по чл.
72, ал. 1 от ЗОП от участниците, комисията е изискала първо представяне на обосновките и след
това представяне на нов ЕЕДОП.
4. На 13.12.2016г. в деловодството на Община Силистра е изпратено писмо от куриерска фирма,
която се извинява за ненавременното доставяне на пратката на един от участниците, която е
следвало да бъде доставена до Община Силистра в срок до 06.12.2016г., но вместо това е
доставена на 09.12.2016г., с което участникът не е спазил предоставения от Възложителя
законоустановен срок.
След обсъждане и анализ на създалата се ситуация, комисията единодушно реши и предлага, на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки, обществената поръчка да бъде прекратена,
поради установени нарушения при откриването и провеждането на обществената поръчка, които не могат
да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена поръчката.
С това комисията приключи своята работа за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти
за участие в обществената поръчка.
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Настоящият протокол е съставен на 16.12.2016 г. и предаден на Възложителя, заедно с Протоколи №
1, Протокол № 2 и Допълнение към него, както и цялата документация по настоящата обществена поръчка.

Председател: инж. Весела Тодорова

______п________
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Членове:
1. Константина Николова ______п________
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2. арх. Марин Неделчев
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