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ПРОТОКОЛ № 3
за извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и
класирането на офертите

на комисия, определена със Заповед № ЗК-615/29.03.2017 г, издадена от д-р Юлиян
Найденов Найденов – Кмет на Община Силистра и Възложител, съгласно чл.5, ал.9 от
ЗОП и упълномощен от Дочка Милушева – Директор на ПГСУАУ „Атанас Буров”, гр.
Силистра на основание чл.7, ал.1 от ЗОП, във връзка със сключено споразумение по
чл.8, ал.1 от ЗОП, в състав:
Председател: Денка Димитрова Михайлова – Зам. Кмет „ХД” и Ръководител на
проекта
Членове:
Николай Михайлов Николов – Директор Дирекция „Правна”
Весела Димитрова Тодорова – Нач. отдел „ИПОС”

На 05.04.2017 г. и 07.04.2017 г., комисията проведе две закрити заседания за
разглеждане на представените ценови предложения в оферти за участие в
обществената поръчка. Всяка от офертите беше разгледана и коментирана от всеки
член на комисията. След обсъждането, комисията направи следните констатации:

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил
и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, 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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ОП 1 – ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Силистра и ПГСУАУ „Атанас Буров”,
гр. Силистра
1.

ДОМРЕМОНТСТРОЙ-99 ЕООД.
В т.1 от представеното ценово предложение, общата цена за изпълнение на

договора без ДДС не е изписана словом.
В т. 1.1. цената е изписана словом
След обсъждане, комисията единодушно реши, че пропускът на участника е
несъществен и не е пречка офертата да бъде допусната до оценка.

2.

ИНТЕРКОНСУЛТ ЕООД.
В т.1 от представеното ценово предложение, общата цена за изпълнение на

договора без ДДС не е изписана словом.
В т. 1.1. цената е изписана словом
След обсъждане, комисията единодушно реши, че пропускът на участника е
несъществен и не е пречка офертата да бъде допусната до оценка.

3.

ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ ООД.
В представеното ценово предложение, т.1.1.1. и т.1.1.2. цената за изпълнение

не е изписана словом.

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил
и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, 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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След обсъждане, комисията единодушно реши, че пропускът на участника е
несъществен и не е пречка офертата да бъде допусната до оценка.
4.

ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ ООД
В т.1 от представеното ценово предложение, общата цена за изпълнение на

договора без ДДС не е изписана словом.
В т. 1.1. цената е изписана словом
След обсъждане, комисията единодушно реши, че пропускът на участника е
несъществен и не е пречка офертата да бъде допусната до оценка.

ОП2 - Детска ясла „Здравец“, гр. Силистра
1.

ДОМРЕМОНТСТРОЙ-99 ЕООД.
Цената за изпълнение с ДДС цифром е изписана 8733,60 лв, а словом осем

хил.седемстотин тридесет и три хил. и 60 ст.
След обсъждане, комисията единодушно реши, че става въпрос за техническа
грешка, която е несъществена и не е пречка офертата да бъде допусната до оценка.

Комисията премина към проверка на ценовите предложения от офертите на
участниците, допуснати до оценка, за наличие на обстоятелства по чл.72, ал.1 от ЗОП.
Направени бяха следните констатации:

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил
и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, 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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ОП 1 – ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Силистра и ПГСУАУ „Атанас Буров”, гр.
Силистра
Най-ниска ценова оферта – 18 800,00 лева
Средна стойност на останалите участници – 32497,21 лева
20 на сто от средната стойност – 27 081,01 лева
Комисията единодушно реши на основание чл.72, ал.1 от ЗОП, да изиска
писмени обосновки, както следва:
1. МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД с ценово предложение 18 800,00 лева
2. ДОМРЕМОНТСТРОЙ-99 ЕООД с ценово предложение 22 130,00 лева
3. ИНТЕРКОНСУЛТ ЕООД с ценово предложение 21 700,00 лева
4. СС - КОНСУЛТ ЕООД с ценово предложение 22 868,00 лева
5. КИМТЕКС ЛС ООД с ценово предложение 21 852,52 лева
ОП2 - Детска ясла „Здравец“, гр. Силистра
Най-ниска ценова оферта – 7 000,00 лева
Средна стойност на останалите участници – 8 952,24 лева
20 на сто от средната стойност – 7 460,20 лева
Комисията единодушно реши на основание чл.72, ал.1 от ЗОП, да изиска
писмени обосновки, както следва:
1. ДОМРЕМОНТСТРОЙ-99 ЕООД с ценово предложение 7 278,00 лева
2. ИНТЕРКОНСУЛТ ЕООД с ценово предложение 7 000,00 лева
3. СС - КОНСУЛТ ЕООД с ценово предложение 7 150,00 лева
4. КИМТЕКС ЛС ООД с ценово предложение 7 272,00 лева

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил
и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, 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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Председателят на комисията обяви, че следващо закрито заседание ще бъде
насрочено след получаване на изисканите обосновки.
В изпълнение на т.8 от горе цитираната Заповед № ЗК-615/29.03.2017 г.,
действията на комисията са протоколирани от Ирина Николова, гл. експерт
„Обществени поръчки”.
Настоящият протокол е изготвен на 07.04.2017 г. и подписан, както следва:

Председател:
Денка Димитрова Михайлова

__________п___________

Членове:
Николай Михайлов Николов

__________п___________

Весела Димитрова Тодорова

__________п___________

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил
и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, 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
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