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ПРОТОКОЛ № 4
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 07.04.2017 г., на основание чл.72, ал.1 от ЗОП, на посочените от участниците
електронни адреси са изпратени писма, подписани с КЕП (квалифициран електронен
подпис) от упълномощен служител на Община Силистра, с искане за предоставяне на
писмена обосновка относно представеното ценово предложение.
В периода 18.04.2017г. - 23.05.2017г., в десет закрити заседания комисията се
събра, за да разгледа и обсъди представените обосновки.

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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Комисията констатира, че в законоустановения срок не е представена
изисканата обосновка от СС - КОНСУЛТ ЕООД по ОП 1 – ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“,
гр. Силистра и ПГСУАУ „Атанас Буров”, гр. Силистра и ОП2 - Детска ясла „Здравец“,
гр. Силистра.
Комисията единодушно реши и предлага на възложителя, на основание чл.
107, т.3 от ЗОП да отстрани от участие в процедурата по двете обособени
позиции СС - КОНСУЛТ ЕООД.
Председателят на комисията изчете гласно представените обосновки. След
обсъждането им, бяха направени следните констатации:
ОП 1 – ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Силистра и ПГСУАУ „Атанас Буров”,
гр. Силистра
1. МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД с ценово предложение 18 800,00 лева
Постъпила е обосновка с вх. № К-2386#2/11.04.2017 г.
Участникът е направил подробна калкулация на формираната стойност, в това
число

печалба,

възнаграждение

на

екипа,

транспортни,

административни

и

управленски разходи. Акцентирано е върху дългогодишния опит на експертите, които
са в трудово правоотношение с дружеството, както и наличието на собствени
транспортни средства, което води до намаляване на разходите.
След обсъждане, комисията единодушно реши и предлага на възложителя, на
основание чл.72, ал.2, т.2 от ЗОП, представената обосновка да бъде приета.

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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2. ДОМРЕМОНТСТРОЙ-99 ЕООД с ценово предложение 22 130,00 лева
Документите са заведени в деловодната система на Община Силистра с вх. № К2420#2/10.04.2017 г.
В представената обосновка за обособена позиция №1 дружеството акцентира
върху това, че седалището е по местонахождение на обекта и няма да има разходи за
наем на офис и командировъчни на ангажираните надзорни специалисти. Налични са
собствени уреди, инструменти и офис оборудване, с което отпада необходимостта да
се заплаща наем за ползване на същите; разходите за администрация, консумативи и
транспорт са сведени до минимум. Посочени са индивидуалните възнаграждения на
специалистите, стойността на разходите и формирана печалба.
След обсъждане, комисията единодушно реши и предлага на възложителя, на
основание чл.72, ал.2, т.2 от ЗОП, представената обосновка да бъде приета.
3. ИНТЕРКОНСУЛТ ЕООД с ценово предложение 21 700,00 лева
Постъпила е обосновка с вх. № К-2332#2/12.04.2017 г.
Участникът е представил писмена обосновка, в която разглежда ценовото си
предложение „сумарно за двете позиции”. По отношение на ангажираността на
експертите е посочено следното:
„Друго важно според нас, касаещо икономическата особеност /в аспекта в
който го разглеждаме/ е факта, че Възложителят е заложил един общ срок за
изпълнение на дейностите по СМР, което обуславя ангажираността на нашите
експерти при упражняване на своя контрол, т.е. повтаряемост на контролните
функции едновременно за няколко обекта/сгради, които в момента се работят.

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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Изложеното до тук, без да се пренебрегват в никакъв случай изискванията
към нас регламентирани в чл.169, ал.1 от Закона за устройство на територията
/ЗУТ/, определя ангажираността на екипа за осъществяване на дейността която
сме посочили в долните таблици. Времетраенето на СМР, респективно и на
нашата ангажираност сме я посочили за максималния срок от 240 дни /≈8мес./,
тъй като срокът от 150дни /≈5мес./, е включен императивно в първия.”
В табличен вид са представени човекочасове и часовите ставки на експертите,
както и общата стойност на разходите. Формираната себестойност е сумарна за двете
обособени позиции.
Комисията обсъди допустимостта да бъде представена една обща обосновка за
двете обособени позиции, както и икономичността на ценовото предложение да бъде
обоснована от участника чрез „сумарно” разглеждане на разходите. Изложени бяха
различни хипотези. В няколко заседания бе разгледана и обсъдена съдебна практика.
Предвид различието в мненията на членовете и невъзможността да се вземе
единодушно решение, председателят на комисията отправи предложение, на
основание чл. 72, ал.3 от ЗОП от участника да бъде изискана уточняваща информация
относно заявените обстоятелства.
Членовете на комисията приеха направеното предложение и единодушно
решиха, че решение относно приемането на представената обосновка ще бъде взето
след представяне от страна на участника на допълнителни пояснения.
4. КИМТЕКС ЛС ООД с ценово предложение 21 852,52 лева
Постъпила е обосновка с вх. № К-2449#2/12.04.2017 г.

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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Дружеството акцентира върху изпълнени договори със сходен предмет и
придобития опит на експертите от екипа. Наличието на специализиран софтуер
допринася „документацията, свързана с изпълнението на поръчката да се съставя
бързо и качествено”.
При формиране на цената е определена „почасова натовареност на експертите в
зависимост от сложността и предвидените СМР за сградата”. Предвидени са дейности
за „240 календарни дни, равняващи се на 168 работни дни”, като „при представяне на
график за изпълнение на СМР от изпълнителя, следва и графика за посещение да бъде
преработен и съобразен със съответните видове строително-монтажни работи”.
При формиране на цената е определена „почасова натовареност на експертите в
зависимост от сложността и предвидените СМР за сградата”. В табличен вид е
представен начина на ценообразуване. Посочени са предвидените разходи и
формираната печалба.
В т.1.6. е посочено:
„Към настоящия момент фирмата изпълнява задълженията си по вече
сключен договор с Община Тервел, което би благоприятствало изпълнението на
настоящата поръчка, предвид разстоянието от Община Силистра и Община
Тервел, което от своя страна дава възможност за бърза реакция от страна на
експертите”.
В т. 2.8. е посочено:
„Към настоящия момент предложения екип от специалисти се намира на
територията на гр. Тервел в изпълнение на задълженията си по сключен договор
на фирмата и икономически най-изгодно е да пътува от гр. Тервел до гр.
Силистра.”

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

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

Същият текст е посочен и в последната подточка на т.2.9., като е допълнено
„…предвид отпадане на необходимостта от средства за командировъчни и
квартирни”.
В т. 1.7. сте посочили:
„Дружеството

е

участник

и

за

Обособена

позиция

2,

което

би

благоприятствало цялостното реализиране на обществената поръчка.”
Комисията обсъди представената обосновка. Участникът се позовава на
икономичност на разходите за транспорт, предвид обстоятелството, че предложеният
екип изпълнява текущ договор, сключен с Община Тервел. В обосновката не са
заложени разходи за командировъчни на екипа.
За посочения договор не е посочен срок за изпълнение (начало и край). Не е
посочен и публичен регистър (например РОП), от който комисията да провери
заявените

от

участника

обстоятелства.

Няма

безспорни

доказателства,

че

изпълнението на цитирания договор ще съвпадне с изпълнението на настоящата
обществена поръчка.
От представената обосновка не става ясно с какво точно участието на
дружеството в Обособена позиция 2 „би благоприятствало цялостното реализиране
на обществената поръчка”.
Комисията единодушно реши на основание чл.72, ал.3 от ЗОП, да изиска
уточняваща информация относно гореизложеното. решение относно приемането на
представената обосновка ще бъде взето след представяне от страна на участника на
допълнителни пояснения.

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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ОП2 - Детска ясла „Здравец“, гр. Силистра
1. ДОМРЕМОНТСТРОЙ-99 ЕООД с ценово предложение 7 278,00 лева
Документите са заведени в деловодната система на Община Силистра с вх. № К2420#2/10.04.2017 г.
В представената обосновка за обособена позиция №2 дружеството акцентира
върху това, че седалището е по местонахождение на обекта и няма да има разходи за
наем на офис и командировъчни на ангажираните надзорни специалисти. Налични са
собствени уреди, инструменти и офис оборудване, с което отпада необходимостта да
се заплаща наем за ползване на същите; разходите за администрация, консумативи и
транспорт са сведени до минимум. Посочени са индивидуалните възнаграждения на
специалистите, стойността на разходите и формирана печалба.
След обсъждане, комисията единодушно реши и предлага на възложителя, на
основание чл.72, ал.2, т.2 от ЗОП, представената обосновка да бъде приета..
2. ИНТЕРКОНСУЛТ ЕООД с ценово предложение 7 000,00 лева.
Аналогично на обособена позиция № 1.
3. КИМТЕКС ЛС ООД с ценово предложение 7 272,00 лева
Постъпила е обосновка с вх. № К-2386#3/12.04.2017 г.
Дружеството акцентира върху изпълнени договори със сходен предмет и
придобития опит на експертите от екипа. Наличието на специализиран софтуер
допринася за „документацията, свързана с изпълнението на поръчката да се съставя
бързо и качествено”.

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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При формиране на цената е определена „почасова натовареност на експертите в
зависимост от сложността и предвидените СМР за сградата”. Предвидени са дейности
за „150 календарни дни, равняващи се на 105 работни дни”, като „при представяне на
график за изпълнение на СМР от изпълнителя, следва и графика за посещение да бъде
преработен и съобразен със съответните видове строително-монтажни работи”.
В табличен вид е представен начина на ценообразуване. Посочени са
предвидените разходи и формираната печалба.
В т.1.6. е посочено:
„Към настоящия момент фирмата изпълнява задълженията си по вече
сключен договор с Община Тервел, което би благоприятствало изпълнението на
настоящата поръчка, предвид разстоянието от Община Силистра и Община
Тервел, което от своя страна дава възможност за бърза реакция от страна на
експертите”.
В т. 2.8. е посочено:
„Към настоящия момент предложения екип от специалисти се намира на
територията на гр. Тервел в изпълнение на задълженията си по сключен договор
на фирмата и икономически най-изгодно е да пътува от гр. Тервел но гр.
Силистра.”
Същият текст е посочен и в последната подточка на т.2.9., като е допълнено
„…предвид отпадане на необходимостта от средства за командировъчни и
квартирни”.
В т. 1.7. е посочено:
„Дружеството

е

участник

и

за

Обособена

позиция

1,

което

би

благоприятствало цялостното реализиране на обществената поръчка, като се
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има предвид, че екипа от специалисти предлагани за ОП1 е същият предвиден за
реализиране на ОП2.”
Комисията обсъди представената обосновка. Участникът се позовава на
икономичност на разходите за транспорт, предвид обстоятелството, че предложеният
екип изпълнява текущ договор, сключен с Община Тервел. В обосновката не са
заложени разходи за командировъчни на екипа.
За посочения договор не е посочен срок за изпълнение (начало и край). Не е
посочен и публичен регистър (например РОП), от който комисията да провери
заявените

от

участника

обстоятелства.

Няма

безспорни

доказателства,

че

изпълнението на цитирания договор ще съвпадне с изпълнението на настоящата
обществена поръчка.
От представената обосновка не става ясно с какво точно участието на
дружеството в Обособена позиция 1 „би благоприятствало цялостното реализиране
на обществената поръчка”.
Комисията единодушно реши на основание чл.72, ал.3 от ЗОП, да изиска
уточняваща информация относно гореизложеното. Решение относно приемането на
представената обосновка ще бъде взето след представяне от страна на участника на
допълнителни пояснения.
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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 23.05.2017 г. и подписан, както следва:

Председател:
Денка Димитрова Михайлова

__________п___________

Членове:
Николай Михайлов Николов

__________п___________

Весела Димитрова Тодорова

__________п___________
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