ПРОТОКОЛ № 1
За дейността на комисия, назначена със Заповед № ЗК- 704 от 19.04.2017 г. на кмета на Община Силистра –
д-р Юлиян Найденов Найденов, за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените за участие
оферти в обществена поръчка с предмет „Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и
изпълнение на СМР на обект ПЗГ „Добруджа”, гр. Силистра” във връзка с реализацията на проект
по Договор №BG16RFOP001-3.002-0014-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
(БФП) по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020”.
На 19.04.2017 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала (ст.202) на административната сграда на Община
Силистра, се проведе публично заседание на комисия назначена със Заповед № ЗК- 704 от 19.04.2017г. на
кмета на Община Силистра – д-р Юлиян Найденов Найденов за отваряне, разглеждане, оценка и класиране
на получените за участие оферти в обществена поръчка с предмет „Изпълнение на инженеринг –
проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект ПЗГ „Добруджа”, гр. Силистра” във
връзка с реализацията на проект по Договор №BG16RFOP001-3.002-0014-С01 за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ (БФП) по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020”.
Определената със Заповед № ЗК- 704 от 19.04.2017г. комисия е в следния състав:
Председател: Николай Михайлов Николов – Директор дирекция „Правна” при Община Силистра
Членове:
1. Юлия Минчева Василева – н-к отдел „Стопански дейности” при Община Силистра;
2. Румяна Георгиева Петрушева – гл. експерт „ТРЗ” при Община Силистра;
3. Павел Иванов Павлов – ст. експерт „Инвестиции и управление на проекти” при Община Силистра;
4. арх. Марин Ганчев Неделчев – ст. експерт „Благоустрояване и опазване културното наследство и
градската среда”.
Срок за работа на комисията – 120 календарни дни.
Председателят на комисията получи от деловодител при община Силистра, Протокола по чл. 48, ал.
6 от ППЗОП, придружен от входящия регистър за лицата подали оферти в едно с офертата получена за
участие. Няма оферти получени след крайния срок.
На заседанието присъства г-н Станчо Ангелов Митев – представляващ участника ДЗЗД „ДИРЕКТ
СТРОЙ” в качеството си на пълномощник, който се вписа в Регистъра на присъствалите лица при отваряне
на офертите.
Г-н Николай Николов – председател на комисията, изчете гласно заповедта за работа на комисията и
Списъка на получените оферти за участие в обществената поръчка, след което председателят и членовете на
комисията попълниха и подписаха Декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
За участие в определения срок е получена една оферта от ДЗЗД „ДИРЕКТ СТРОЙ”, гр. Варна с
Вх.№К- 2958 от 13.04.2017г. в 14:38 ч.
Комисията установи, че офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от
ППЗОП – в запечатана непрозрачна опаковка.
Този документ е създаден в рамките на проект „Предоставяне на качествено образование чрез модернизиране на ПЗГ
,,Добруджа”, с Договор № BG16RFOP001-3.002-0014-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020
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Комисията отвори опаковката и оповести съдържащите се документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от
ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови
параметри". Членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис "Предлагани
ценови параметри". Опаковката съдължа:
1. Опис на документите;
2. заявление за участие;
3. ЕЕДОП на ДЗЗД „ДИРЕКТ СТРОЙ”;
4. ЕЕДОП на „СТОЯНОВ 06” ЕООД;
5. ЕЕДОП на „ДЕКУМАНУС” ООД;
6. Договор за учредяване на ДЗЗД „ДИРЕКТ СТРОЙ”;
7. Анекс към Договор за учредяване на ДЗЗД „ДИРЕКТ СТРОЙ”;
8. Декларация по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПНД от ДЗЗД „ДИРЕКТ СТРОЙ”;
9. Декларация по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПНД от „СТОЯНОВ 06” ЕООД;
10. Декларация по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПНД от „ДЕКУМАНУС” ООД;
11. Техническо предложение на ДЗЗД „ДИРЕКТ СТРОЙ”;
12. Строителна програма;
13. Диаграма на работната ръка;
14. Списък на основните материали;
15. Декларации за съответствие;
16. Списък на механизация, машини и транспортни средства;
17. Декларация за съгласие с клаузите на договора от ДЗЗД „ДИРЕКТ СТРОЙ”;
18. Декларация за съгласие с клаузите на договора от „СТОЯНОВ 06” ЕООД;
19. Декларация за съгласие с клаузите на договора от „ДЕКУМАНУС” ООД;
20. Декларация за срок на валидност на офертата от ДЗЗД „ДИРЕКТ СТРОЙ”;
21. Декларация за срок на валидност на офертата от „СТОЯНОВ 06” ЕООД;
22. Декларация за срок на валидност на офертата от „ДЕКУМАНУС” ООД;
23. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б „д” от ППЗОП от ДЗЗД „ДИРЕКТ СТРОЙ”;
24. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б „д” от ППЗОП от „СТОЯНОВ 06” ЕООД;
25. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б „д” от ППЗОП от „ДЕКУМАНУС” ООД;
26. Декларация за конфиденциалност от ДЗЗД „ДИРЕКТ СТРОЙ”;
27. Декларация за конфиденциалност от „СТОЯНОВ 06” ЕООД;
28. Декларация за конфиденциалност от „ДЕКУМАНУС” ООД;
29. ЕЕДОП – 4 бр. от третите лица;
30. Документи доказващи критериите за подбор – удостоверения, дипломе, сертификати, препоръки,
застрахователни полици и др.;
31. Декларации за ангажираност от лицата, които ще изпълняват поръчката.
След извършване на действията по чл. 54, ал. 3-5 от ППЗОП, приключи публичната част от
заседанието на комисията.
Комисията продължи работата си на закрити заседания (от 25.04.2017г. и 03.05.2017г.), за
разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ЗОП, и преценка за съответствието им с изискванията за
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.
При проверката за съответствие на документите на участника, с изискванията за личното състояние
и критериите за подбор в ЕЕДОП на ДЗЗД „ДИРЕКТ СТРОЙ”, поставени от възложителя, комисията
установява, че:
- икономическият оператор ще участва в процедурата заедно с други икономически оператори: „СТОЯНОВ
06” ЕООД и „ДЕКУМАНУС” ООД - Част II, раздел А на ЕЕДОП;
Този документ е създаден в рамките на проект „Предоставяне на качествено образование чрез модернизиране на ПЗГ
,,Добруджа”, с Договор № BG16RFOP001-3.002-0014-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020
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- икономическият оператор се представлява от управител, съгласно данните вписани в регистър Булстат и
дружественият договор за създаването му - Част II, раздел Б на ЕЕДОП;
- икономическият оператор ще използва капацитета на други субекти за да изпълни критериите за подбор и
не възнамерява да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката (подизпълнители) -Част II,
раздел В и Г на ЕЕДОП;
- не са налице основания за отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци или
социално осигурителни вноски, както и основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или
професионално нарушение - Част III, раздел А, Б и В на ЕЕДОП;
- не са налице основания за отстраняване свързани с обстоятелства по чл. 3, т. 8 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Част III, раздел Г на ЕЕДОП.
При прегледа на документа беше констатирано: в Част III, раздел Б на ЕЕДОП, не е посочен уеб
адрес, органа или службата, издаваща документа по отношение на плащането на данъци или социално
осигурителни вноски.
При проверката за съответствие на документите на участника, с изискванията за личното състояние и
критериите за подбор в ЕЕДОП на „СТОЯНОВ 06” ЕООД, поставени от възложителя, комисията
установява, че:
- икономическият оператор ще участва в процедурата заедно с други икономически оператори: ДЗЗД
„ДИРЕКТ СТРОЙ” и „ДЕКУМАНУС” ООД - Част II, раздел А на ЕЕДОП;
- икономическият оператор се представлява от двама управители, съгласно данните вписани в Търговски
регистър към Агенция по вписванията - Част II, раздел Б на ЕЕДОП;
- икономическият оператор няма да използва капацитета на други субекти за да изпълни критериите за
подбор и не възнамерява да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката (подизпълнители) Част II, раздел В и Г на ЕЕДОП;
- не са налице основания за отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци или
социално осигурителни вноски, както и основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или
професионално нарушение - Част III, раздел А, Б и В на ЕЕДОП;
- не са налице основания за отстраняване свързани с обстоятелства по чл. 3, т. 8 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Част III, раздел Г на ЕЕДОП;
- по отношение на изискването за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност в
част IV, раздел А, т. 1 на ЕЕДОП, икономическият оператор посочва данни за вписване в Търговския
регистъра към АВ и в регистъра на Централeн професионален регистър на строителите към Камарата на
строителите в България за съответната категория, удостоверяващ правото да извършва такава дейност
(справка в ЦПР на КСБ), съобразно вида и дела на неговото участие;
- по отношение на изискването за икономическо и финансово състояние в част IV, раздел Б, т. 5 на ЕЕДОП,
икономическият оператор посочва данни за валидна застраховка “Професионална отговорност в
проектирането и строителството” със съответното минимално застрахователно покритие;
- по отношение на техническите и професионални способности в Част IV, раздел В, т. 1а на ЕЕДОП,
икономическият оператор декларира изпълнение на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с
предмета на настоящата поръчка, съобразно вида и дела на неговото участие в заложения от Възложителя
срок, спрямо датата на която е подадена офертата на участника и
в т. 6 от същия раздел вписва Ръководния състав от технически правоспособни лица с определена
компетентност, отговорни за техническото ръководство на строителството;
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При прегледа на документа беше констатирано: в Част III, раздел Б на ЕЕДОП, не е посочен уеб
адрес, органа или службата, издаваща документа по отношение на плащането на данъци или социално
осигурителни вноски.
При проверката за съответствие на документите на участника, с изискванията за личното състояние и
критериите за подбор в ЕЕДОП на „ДЕКУМАНУС” ООД, поставени от възложителя, комисията установява,
че:
- икономическият оператор ще участва в процедурата заедно с други икономически оператори: ДЗЗД
„ДИРЕКТ СТРОЙ”и „СТОЯНОВ 06” ЕООД - Част II, раздел А на ЕЕДОП;
- икономическият оператор се представлява от един управител, съгласно данните вписани в Търговски
регистър към Агенция по вписванията - Част II, раздел Б на ЕЕДОП;
- икономическият оператор ще използва капацитета на други субекти за да изпълни критериите за подбор и
не възнамерява да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката (подизпълнители) -Част II,
раздел В и Г на ЕЕДОП;
- не са налице основания за отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци или
социално осигурителни вноски, както и основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или
професионално нарушение - Част III, раздел А, Б и В на ЕЕДОП;
- по отношение на изискването за икономическо и финансово състояние в част IV, раздел Б, т. 5 на ЕЕДОП,
икономическият оператор посочва данни за валидна застраховка “Професионална отговорност в
проектирането” със съответното минимално застрахователно покритие;
- по отношение на техническите и професионални способности в Част IV, раздел В, т. 1б на ЕЕДОП,
икономическият оператор декларира изпълнение на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с
предмета на настоящата поръчка, съобразно вида и дела на неговото участие в заложения от Възложителя
срок, спрямо датата на която е подадена офертата на участника и
- в т. 6 от същия раздел вписва екипа от проектанти за изпълнение на проектирането, с професионална
квалификация по отделните части на проекта (справка в КАБ и КИИП).
При прегледа на документа, бяха констатирани следните непълноти и несъответствия:
- в Част III, раздел Б на ЕЕДОП, не е посочен уеб адрес, органа или службата, издаваща документа по
отношение на плащането на данъци или социално осигурителни вноски.
- в Част III, раздел Г на ЕЕДОП икономическият оператор отбелязва отговор - отметка „Да” и в същото
време допълва полето с текст, че дружеството не е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен
режим съгласно т. 3 от ЗИФОДРЮПНД. Следва да се отстрани противоречието, като се посочат верните
обстоятелства, относими към него;
- част VI – Заключителни положения на ЕЕДОП, не са посочени всички относими части/раздели/точки.
Предвид предоставената информация в раздел В на Част II от ЕЕДОП, „ДЕКУМАНУС” ООД заявява,
че ще използва капацитета на други субекти – долупосочените, за да изпълни критериите за подбор.Предвид
това за доказване на съответствието с критериите за подбор, за всяко от тези лица икономическият оператор
представя отделен ЕЕДОП, в който посочва информация, изисквана съгласно раздели А и Б на части II и III
на същия и част IV.
При прегледа на документа - ЕЕДОП на Йелмъз Мурад, Константин Атанасов, Стефан Маринов,
Николай Маринов, бяха констатирани следните непълноти и несъответствия:
- в Част III, раздел Б на ЕЕДОП, не е посочен уеб адрес, органа или службата, издаваща документа по
отношение на плащането на данъци или социално осигурителни вноски.
- част VI – Заключителни положения на ЕЕДОП, не са посочени всички относими части/раздели/точки.
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Предвид гореизложеното, комисията реши:
На основание чл. 54, ал.8 от ППЗОП, във връзка с установени липса, непълнота или несъответствие на
информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към
личното състояние или критериите за подбор, посочва същите в настоящия протокол. Документът се
изпраща на участника в деня на публикуването му в профила на купувача.
В срок до 5 /пет/ работни дни от получаването на настоящия протокол, участника може да представи
на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.
Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили
след крайния срок за получаване на оферти за участие.
Настоящият протокол е съставен на 09.05.2017 г.

Председател: Николай Николов ______П________Заличени дани на осн. чл.2 от ЗЗЛД
Членове:
1. Юлия Василева

______П________ Заличени дани на осн. чл.2 от ЗЗЛД

2. Румяна Петрушева

______П________ Заличени дани на осн. чл.2 от ЗЗЛД

3. Павел Павлов

______П________ Заличени дани на осн. чл.2 от ЗЗЛД

4. арх. Марин Неделчев

______П________ Заличени дани на осн. чл.2 от ЗЗЛД

Този документ е създаден в рамките на проект „Предоставяне на качествено образование чрез модернизиране на ПЗГ
,,Добруджа”, с Договор № BG16RFOP001-3.002-0014-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020
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