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ПРОТОКОЛ № 2/03.02.2017г.
от дейността на комисията, назначена със Заповед № ЗК- 136 от 23.01.2017 г. на кмета на
Община Силистра – д-р Юлиян Найденов Найденов за отваряне, разглеждане, оценка и
класиране на получените за участие оферти по обществена поръчка с предмет: Доставка на
санитарно –хигиенни, перилни и почистващи препарати за нуждите на Община Силистра и
подразделенията й по обособени позиции
ОП №1 - Доставка на санитарно –хигиенни, перилни и почистващи препарати за сгради на
общинска администрация и Общинско предприятие „РДБО - Силистра”,Общинско
предприятие „Общински пазари и паркинги”
ОП №2- Доставка на санитарно–хигиенни, перилни и почистващи препарати за „Детски
ясли и ДДЗ”
ОП №3 - Доставка на санитарно –хигиенни, перилни и почистващи препарати за
социалните поделения към отдел „Обществено здраве, социална политика и спорт”
ОП №4 – Доставка на санитарно –хигиенни, перилни и почистващи препарати за
поделенията към функция „Образование” („ОДК”, „НАО”, ”Други дейности по
образованието”)
Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП комисията предостави възможност на участниците, по
отношение на който е констатирано несъответствие или липса на информация, в срок от пет
работни дни от получаване на протокол № 1 да представят нов ЕЕДОП и/или други
документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Участник по отношение
на който е констатирано несъответствие е „Паралел 92 Трейд“ ЕООД, гр. Силистра.
Комисията констатира, че в законоустановеният срок, съгласно разпоредбите на чл. 54
ал.9 ППЗОП, са представени допълнително документи от участника „Паралел 92 Трейд“
ЕООД , гр. Силистра с № Вх К – 603#1/01.02.2017г.
Допълнително са представени съответно нов ЕЕДОП, документи по отношение
изискването на възложителя за доказване на извършени доставки на почистващи и хигиенни
препарати.
Комисията не установи основания за отстраняване на участника по така представените
допълнителни документи.
На основание гореизложеното, комисията единодушно заключи, че участникът „Паралел 92
Трейд" ЕООД, гр.Силистра, съответства на определените изисквания от възложителя за лично
състояние на участниците и покрива критериите за подбор.
Дейността на комисията продължи с разглеждане на техническите предложения на
участниците, както следва:
1.
„Августа“ ЕООД,гр. Варна предложенията са съответно за първа, втора, трета и
четвърта обособени позиции представени са отделни документи по образец на
възложителя с еднакво съдържание:
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1.
Срок на изпълнение след постъпила заявка 48 четиридесет и осем часа, след получаване
на заявката
2.
Съгласни сме, в случай че бъдем определени за изпълнител по обособените позиции
№1,2,3 и 4 да се считаме ангажирани с изпълнение на поръчката за срок от 12 дванадесет
.месеца
3.
Срок за рекламации 2 два работни дни от датата на установяване на рекламацията
Участника декларира в техническото си предложение, че при изпълнение на доставките
същите ще бъдат придружени с документи за качество, произход и годност и ще отговарят на
Националните/Европейските/Международните стандарти за съответния вид продукт (ако има
такива приложими за него).
Предлаганият срок на валидност е четири месеца.
2.
„Панда Експерт “ ООД,гр. Варна предложенията са съответно за първа, втора,
трета и четвърта обособени позиции представени са отделни документи по образец на
възложителя с еднакво съдържание:
1.
Срок на изпълнение след постъпила заявка 48 четиридесет и осем часа, след получаване
на заявката
2.
Съгласни сме, в случай че бъдем определени за изпълнител по обособените позиции
№1,2,3 и 4 да се считаме ангажирани с изпълнение на поръчката за срок от 12 дванадесет
.месеца
3.
Срок за рекламации един работен ден от датата на установяване на рекламацията
Участника декларира в техническото си предложение, че при изпълнение на доставките
същите ще бъдат придружени с документи за качество, произход и годност и ще отговарят на
Националните/Европейските/Международните стандарти за съответния вид продукт (ако има
такива приложими за него).
Предлаганият срок на валидност е четири месеца.
3.
„Паралел 92 Трейд“ ЕООД,гр. Силистра предложенията са съответно по трета и
четвърта обособени позиции, представени са отделни документи по образци на
възложителя със следното съдържание:
1. Срок на изпълнение след постъпила заявка 24 двадесет и четири часа, след получаване
на заявката
2. Съгласни сме, в случай че бъдем определени за изпълнител по обособени позиции № 3
и 4 да се считаме ангажирани с изпълнение на поръчката за срок от 12 дванадесет .месеца
3. Срок за рекламации един работен ден от датата на установяване на рекламацията
Участника декларира в техническото си предложение, че при изпълнение на доставките
същите ще бъдат придружени с документи за качество, произход и годност и ще отговарят на
Националните/Европейските/Международните стандарти за съответния вид продукт (ако има
такива приложими за него).
Предлаганият срок на валидност е четири месеца.
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Комисията констатира, че Техническите предложения за изпълнение на участниците са в
съответствие с изискванията на Възложителя и отговарят на поставените условия за
изпълнение на поръчката.
Комисията приключи своята работа на този етап и насрочи следващо заседание за
отваряне на ценовите предложения и оповестяване на предлаганите цени за изпълнение, за
14.02.2017 г. от 14:00 ч. в заседателна зала на общинска администрация - Силистра.
Съобщение относно датата, часа и мястото на отварянето се обявява в Профил на
купувача - http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=362.
Настоящият протокол е съставен на 03.02.2017 г.
Председател: ________________ Ростислав Павлов

заличена инф на осн чл.42 ал5 ЗОП

чл.2ЗЗЛД

Членове:
1. _________________ Николай Николов

заличена инф на осн чл.42 ал5 ЗОП

чл.2ЗЗЛД

2. _________________ инж. Желязко Димитров заличена

инф на осн чл.42 ал5

ЗОП чл.2ЗЗЛД
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