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ПРОТОКОЛ № 5
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

25.05.2017

г.,

на

основание

чл.72,

ал.3

от

ЗОП,

до

участниците

ИНТЕРКОНСУЛТ ЕООД и КИМТЕКС ЛС ООД са изпратени писма с искане за представяне
на уточняваща информация относно представени обосновки по чл.72, ал.1 от ЗОП.
На 08.06.2017 г. в закрито заседание комисията се събра, за да разгледа и
обсъди представените от участниците документи. Същите бяха изчетени гласно от
председателят на комисията. След обсъждането им, бяха направени 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
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ОП 1 – ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Силистра и ПГСУАУ „Атанас Буров”, гр.
Силистра

1. ИНТЕРКОНСУЛТ ЕООД.
Документите са заведени в деловодната система на Община Силистра с вх. № К2332#4/30.05.2017 г.
Участникът е посочил: „В контекста на „Икономическата обособеност” на
която

ние

стъпваме

при

оформяне на

ценовото

предложение,

а

именно

„ЕДНОВРЕМЕННОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА ЗА
ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”, разглеждам дейностите по изпълнение на нашите
задължения общо за двете позиции ЕДНОВРЕМЕННО…”
„…разглеждам/обосновавам ценовото ни предложение като сума от двете ни
ценови предложения…”
„… нашата логика при формиране на ценовите ни предложения и за двете ОП
се обуславя от характера на изпълнение на СМР и тяхното времево „застъпване”…
Предвид гореизложеното, комисията направи следното заключение:
Поръчката е разделена на обособени позиции с посочена максимално допустима
стойност и за всяка от тях ще бъде сключен отделен договор с избрания изпълнител.
Съгласно чл.47, ал.9 от ППЗОП, „когато участник подава оферта за повече от една
обособена позиция, в опаковката по ал. 2 за всяка от позициите се представят
поотделно комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и отделни
непрозрачни пликове с надпис "Предлагани ценови параметри", с посочване на

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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позицията, за която се отнасят”. Аналогично на цитираната разпоредба, участникът е
следвало да представи отделни обосновки за ценово предложение по всяка обособена
позиция.
Съгласно чл.46, ал.5 от ЗОП, „когато възложителите са посочили, че оферти
могат да се подават за няколко или за всички обособени позиции, те имат право да
ограничат броя на обособените позиции, които се възлагат на един изпълнител”. В т.
VI.3) Допълнителна информация от обявлението на настоящата обществена поръчка
възложителят е посочил: „Максималният брой позиции, които ще се възложат на един
участник, е 1 (една) обособена позиция”. В обявлението и в документацията по чл.31,
ал.1 от ЗОП към настоящата поръчка, възложителят никъде не е посочил, че СМР на
двата обекта ще стартира едновременно. Следователно, в представената обосновка не
следва да се разглежда хипотеза, че участникът разполага с необходимите ресурси да
изпълни договорите и по двете обособени позиции едновременно, което ще доведе до
намаляване на разходите.
Видно от представената обосновка и допълнителните пояснения, участникът не
е запознат нито с нормативните изисквания, нито с условията на поръчката.
Представена е една обща обосновка, в която всички разходи за нейното изпълнение се
разглеждат сумарно за двете обособени позиции.
Комисията единодушно реши и предлага на възложителя представената
обосновка по чл.72, ал.1 от ЗОП и представените пояснения към нея да не бъдат
приети и на основание чл.107, т.2, буква „а” от ЗОП, във връзка с чл.72, ал.3,
изречение трето от ЗОП, да отстрани от участие в процедурата ИНТЕРКОНСУЛТ ЕООД.
2. КИМТЕКС ЛС ООД.

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил
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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
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Документите са заведени в деловодната система на Община Силистра с вх. № К2449#5/01.06.2017 г.
В обосновката си по чл.72, ал.1 от ЗОП, дружеството е мотивирало икономичност
на разходите, като посочва, че предложеният екип е същият, който към настоящия
момент осъществява дейност по текущ договор, сключен с Община Тервел и поради
този факт са заложени по-ниски транспортни разходи и не са предвидени разходи за
командировъчни на екипа. Предвид направеното твърдение, комисията е изискала
следните пояснения:
„Молим за Вашите пояснения относно датата на сключване на цитирания
договор, начало и край на изпълнение. Съгласно чл.72, ал.3, изречение трето,
можете да представите доказателства.”
В отговор, дружеството посочва, че „…има сключен договор с частна фирма
във връзка с реализацията на проект…”.
„Реализирането на проекта е в пряка взаимовръзка с Община Тервел, което
от своя страна поставя дружеството в непреки договорни взаимоотношения с
Община Тервел.”
„Представянето на сключения договор, като доказателство би било
некоректно от наша страна предвид конфиденциалния характер на информацията
съдържаща се в него.”
Участникът също така посочва и следното: „Отпадането на необходимостта
от средства за командировъчни и квартирни е записано във връзка с това, че за
вече сключения договор същите са осигурени на специалистите, което от своя
страна е и икономически благоприятния фактор допринасящ за по-ниското ценово
предложение”.

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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Относно изисканото пояснение с какво точно участието на дружеството в
Обособена

позиция

2

„би

благоприятствало

цялостното

реализиране

на

обществената поръчка”, участникът е посочил, че се е възползвал от предоставената
възможност от възложителя опция оферти да бъдат подавани за всички обособени
позиции, като допълва: „Екипа за реализацията на двете обособени позиции е
идентичен и в тази връзка е цитирано участието и за ОП 2, което е поикономически по изгодно на дружеството и по-компактното отчитане на
проектите”.
Видно от гореизложеното, участникът представя противоречива информация. В
представената обосновка е посочено, че цитираният договор е сключен с Община
Тервел, а в пояснението към нея – частна фирма. В изпратеното писмо до дружеството
комисията е изискала „пояснения относно датата на сключване на цитирания
договор, начало и край на изпълнение” и никъде не е поставяла условие за
предоставяне на копие от договора. При спазване разпоредбата на чл.72, ал.3 от ЗОП,
на участника е предоставена възможност да представи доказателства, за да обоснове
предложената цена, като комисията е предоставила възможност участникът сам да
прецени тяхната форма и съдържание. Доказателства не са представени и е на лице
само твърдение.
Съгласно чл.46, ал.5 от ЗОП, „когато възложителите са посочили, че оферти
могат да се подават за няколко или за всички обособени позиции, те имат право да
ограничат броя на обособените позиции, които се възлагат на един изпълнител”. В т.
VI.3) Допълнителна информация от обявлението на настоящата обществена поръчка
възложителят е посочил: „Максималният брой позиции, които ще се възложат на един

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
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участник, е 1 (една) обособена позиция”. В обявлението и в документацията по чл.31,
ал.1 от ЗОП към настоящата поръчка, възложителят никъде не е посочил, че СМР на
двата обекта ще стартира едновременно. Следователно, в представената обосновка и
пояснението към нея не следва да се разглежда хипотеза, че за дружеството е „поикономически по изгодно” реализацията на двете обособени позиции.
Комисията единодушно реши и предлага на възложителя представената
обосновка по чл.72, ал.1 от ЗОП и представените пояснения към нея да не бъдат
приети и на основание чл.107, т.2, буква „а” от ЗОП, във връзка с чл.72, ал.3,
изречение трето от ЗОП, да отстрани от участие в процедурата по обособена позиция №
1 КИМТЕКС ЛС ООД.
ОП2 - Детска ясла „Здравец“, гр. Силистра
1. КИМТЕКС ЛС ООД.
Документите са заведени в деловодната система на Община Силистра с вх. № К2449#6/01.06.2017 г.
В обосновката по чл.си дружеството е мотивирало икономичност на разходите,
като посочва, че предложеният екип е същият, който към настоящия момент
осъществява дейност по текущ договор, сключен с Община Тервел и поради този факт
са заложени по-ниски транспортни разходи и не са предвидени разходи за
командировъчни на екипа. Предвид направеното твърдение, комисията е изискала
следните пояснения:

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил
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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
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„Молим за Вашите пояснения относно датата на сключване на цитирания
договор, начало и край на изпълнение. Съгласно чл.72, ал.3, изречение трето,
можете да представите доказателства.”
В отговор, дружеството посочва, че „…има сключен договор с частна фирма
във връзка с реализацията на проект…”.
„Реализирането на проекта е в пряка взаимовръзка с Община Тервел, което
от своя страна поставя дружеството в непреки договорни взаимоотношения с
Община Тервел.”
„Представянето на сключения договор, като доказателство би било
некоректно от наша страна предвид конфиденциалния характер на информацията
съдържаща се в него.”
Участникът също така посочва и следното: „Отпадането на необходимостта
от средства за командировъчни и квартирни е записано във връзка с това, че за
вече сключения договор същите са осигурени на специалистите, което от своя
страна е и икономически благоприятния фактор допринасящ за по-ниското ценово
предложение”.
Относно изисканото пояснение относно с какво точно участието на дружеството
в Обособена позиция 1 „би благоприятствало цялостното реализиране на
обществената поръчка”, участникът е посочил, че се е възползвал от предоставената
възможност от възложителя опция оферти да бъдат подавани за всички обособени
позиции, като допълва: „Екипа за реализацията на двете обособени позиции е
идентичен и в тази връзка е цитирано участието и за ОП 1, което е поикономически по изгодно на дружеството и по-компактното отчитане на
проектите”.

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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Видно от гореизложеното, участникът представя противоречива информация. В
представената обосновка е посочено, че цитираният договор е сключен с Община
Тервел, а в пояснението към нея – частна фирма. В изпратеното писмо до дружеството
комисията е изискала „пояснения относно датата на сключване на цитирания
договор, начало и край на изпълнение” и никъде не е поставяла условие за
предоставяне на копие от договора. При спазване разпоредбата на чл.72, ал.3 от ЗОП,
на участника е предоставена възможност да представи доказателства, за да обоснове
предложената цена, като комисията е предоставила възможност участникът сам да
прецени тяхната форма и съдържание. Доказателства не са представени и е на лице
само твърдение.
Съгласно чл.46, ал.5 от ЗОП, „когато възложителите са посочили, че оферти
могат да се подават за няколко или за всички обособени позиции, те имат право да
ограничат броя на обособените позиции, които се възлагат на един изпълнител”. В т.
VI.3) Допълнителна информация от обявлението на настоящата обществена поръчка
възложителят е посочил: „Максималният брой позиции, които ще се възложат на един
участник, е 1 (една) обособена позиция”. В обявлението и в документацията по чл.31,
ал.1 от ЗОП към настоящата поръчка, възложителят никъде не е посочил, че СМР на
двата обекта ще стартира едновременно. Следователно, в представената обосновка и
пояснението към нея не следва да се разглежда хипотеза, че за дружеството е „поикономически по изгодно” реализацията на двете обособени позиции.
Комисията единодушно реши и предлага на възложителя представената
обосновка по чл.72, ал.1 от ЗОП и представените пояснения към нея да не бъдат
приети и на основание чл.107, т.2, буква „а” от ЗОП, във връзка с чл.72, ал.3,
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изречение трето от ЗОП, да отстрани от участие в процедурата по обособена позиция №
2 КИМТЕКС ЛС ООД.
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 08.06.2017 г. и подписан, както следва:

Председател:
Денка Димитрова Михайлова

__________п___________

Членове:
Николай Михайлов Николов

__________п___________

Весела Димитрова Тодорова

__________п___________
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