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ПРОТОКОЛ № 1
От дейността на комисията, назначена със Заповед № ЗК- 1184 от 12.07.2017 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 Периодични
доставки на материали за нуждите на кметства с. Айдемир, с. Калипетрово,
второстепенни и третостепенни разпоредители с бюджет към община Силистра по
обособени позиции:
първа обособена позиция: Периодични доставки на строителни материали, изделия и
инструменти
втора обособена позиция: Периодични доставки на електрически материали
трета обособена позиция: Периодични доставки на ВиК материали,
На 12.07.2017 г. от 14:00 ч. в Заседателната зала (ст.202) на административната сграда на
Община Силистра, се проведе публично заседание на комисията назначена със Заповед № ЗК1184 от 12.07.2017 г. на кмета на Община Силистра – д-р Юлиян Найденов Найденов за
отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените за участие оферти в обществената
поръчка с горепосоченият предмет.
Комисията заседава в състав:
Председател: Ростислав Светославов Павлов – Секретар на община Силистра
Членове:
1. Валерий Петров Недев – Юрисконсулт при община Силистра;
2. инж. Желязко Димитров Димитров – Началник отдел „АИО и УС“ при община
Силистра
Срок за работа на комисията – 120 календарни дни.
Председателят на комисията получи Протокола по чл. 48, ал. 6 от Правилника за
прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП), заедно с регистъра на получените
оферти за участие.
В залата присъства г-н Свилен Стоянов – управител на „Лъки Сис“ ЕООД. Не присъстваха
представители на средствата за масово осведомяване.
Г-н Павлов – 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 Закона за
обществените поръчки (ЗОП).
За участие в определения срок са получени оферти от:
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№
по
ред

Наименование на участника

1

Дени лайнитг ЕООД,
гр. Бургас
Лъки сис ЕООД,
гр. Силистра
Жоан ЕООД,
гр. Силистра

2
3
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Обособена
позиция за
която се
подава
офертата
№2

Вх.№ на офертата и
дата на получаване

час на
постъпване

№ 5496/10.07.2017г.

13:47ч;

№1;2;3

№ 5540/11.07.2017г.

13:18ч;

№ 1;2;3

№ 5552/11.07.2017г.

16: 41ч;

Комисията установи, че всички оферти са представени в съответствие с разпоредбата на
чл. 47, ал. 2 от ППЗОП – в запечатани непрозрачни опаковки.
Г-н Недев поясни на присъстващите в залата, че съгласно Раздел ІV. 2.7) на Обявлението
за поръчката, възложителят допуска оценка на ценовите предложения на участниците, преди
разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор, съгласно разпоредбите
на чл. 181, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Проверката за наличие на
основания за отстраняване и за съответствие с критериите за подбор се извършва по начин,
който не се влияе от резултатите от оценката на техническите и ценовите предложения.
Комисията продължи своята работа при условията на чл. 61 от Правилника за прилагане
на закона за обществените поръчки (ППЗОП), като пристъпи към отваряне на запечатаните
непрозрачни опаковки по реда на тяхното постъпване и оповестяване на тяхното съдържание,
включително предложенията на участниците по съответният показател за оценка на офертите
най – ниска предлагана цена.
I. Оферта с №Вх. К-5496 от 10.07.2017 г. на участника „ДЕНИ ЛАЙТИНГ” ЕООД.
Подадена е оферта за участие само по втора обособена позиция: Периодична доставка на
електрически материали.
Документите са представени в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП.
Комисията отвори опаковката и оповести съдържащите се документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от
Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП) и опис на
представените документи.
Г-н Валерий Недев обяви ценовото предложение за периодични доставки на електрически
материали, като сбор от единичните цени на ел. материалите посочени в техническата
спецификация, в размер на 3 807.01 лева (три хиляди осемстотин и седем лева и една ст.) без
ДДС.
Членовете на комисията подписаха Техническото и Ценово предложение за изпълнение.
Представителят на „Лъки Сис“ ЕООД, г-н Стоянов също положи подпис върху техническото и
ценово предложение на участника.
II. Оферта с №Вх. К-5540 от 11.07.2017 г. на участника „ЛЪКИ СИС” ЕООД.
Подадена е оферта за участие по трите обособени позиции.
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Документите са представени в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП.
Комисията отвори опаковката и оповести съдържащите се документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от
Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП) и описа на
представените документи.
Предложенията по обособени позиции са, както следва:
първа обособена позиция: Периодични доставки на строителни материали, изделия и
инструменти, предлагана цена като сбор от ед. цени в размер на 12 597.07 (дванадесет хиляди
петстотин деветдесет и седем лева и седем ст.) без ДДС;
втора обособена позиция: Периодични доставки на електрически материали, предлагана
цена като сбор от ед. цени в размер на 3 190.55 (три хиляди сто и деветдесет лева и петдесет и
пет ст.) без ДДС;
трета обособена позиция: Периодични доставки на ВиК материали, предлагана цена като
сбор от ед. цени в размер на 4 877.36 (четири хиляди осемстотин седемдесет и седем лева и
тридесет и шест ст.) без ДДС;
Членовете на комисията подписаха Техническото и Ценово предложение за изпълнение.
III. Оферта с №Вх. К-5552 от 11.07.2017 г. на участника „Жоан“ ЕООД. Подадена е
оферта за участие и за трите обособени позиции.
Документите са представени в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП.
Комисията отвори опаковката и оповести съдържащите се документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от
ППЗОП.
Предложенията по обособени позиции са, както следва:
първа обособена позиция: Периодични доставки на строителни материали, изделия и
инструменти, предлагана цена като сбор от ед. цени в размер на 13 236.07 (тридесет хиляди
двеста тридесет и шест лева и седем ст.) без ДДС;
втора обособена позиция: Периодични доставки на електрически материали, предлагана
цена като сбор от ед. цени в размер на 3 177.63 (три хиляди сто седемдесет и седем лева и
шестдесет и три ст.) без ДДС;
трета обособена позиция: Периодични доставки на ВиК материали, предлагана цена като
сбор от ед. цени в размер на 5 589.61 (пет хиляди петстотин осемдесет и девет лева и
шестдесет и една ст.) без ДДС;
Членовете на комисията подписаха Техническото и Ценово предложение за изпълнение по
отделните обособени позиции. Представителя на „Лъки сис“ ЕООД, също положи подпис
върху техническото и ценово предложение по отделните обособени позиции.
След извършване на действията по чл. 61, т. 1 и т. 2 от ППЗОП, приключи публичната
част от заседанието на комисията. Комисията насрочи следващо заседание за разглеждане на
представените оферти по реда на чл. 61, т. 3 от ППЗОП за 18.07.2017 г..
Работата на комисията продължи на 18.07.2017 г. от 10:30 ч. в Заседателната зала
(ст.202) на административната сграда на Община Силистра с разглеждане на представените
оферти за съответствие с предварително обявените условия и поставяне на оценка съгласно
избрания критерий за възлагане.
Комисията започна с разглеждане на офертите по реда на тяхното постъпване, съгласно
условията разписани в чл. 61, т. 3 от Правилника за прилагане на закона за обществените
поръчки (ППЗОП).
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І. „ДЕНИ ЛАЙТИНГ” ЕООД
Представени са следните документи: опис на документите, подписан от управителя,
Декларация по чл. 44 ал. 1 от ППЗОП, ЕЕДОП в същият са констатирани следните
несъответствия:
- в раздел ІV, буква В Технически и професионални способности т. 1 б) участника е
посочил брой години, съгласно обявлението, но списък на доставките е приложен отделно
- не е попълнена необходимата информация в раздел VІ: Заключителни положения
Приложени са: Препоръка от община Горна Малина, Референция от столична община,
Удостоверение за добро изпълнение от община Угърчин, Референция от община Каспичан,
Препоръка от БНТ.
- Техническо предложение:
- Срок за доставка 3 дни;
- Срок за подмяна 72 часа;
- Декларират, че са съгласни с клаузите на проекта на договор.
- Декларират срок на валидност от шест месеца;
От страна на комисията беше извършена проверка в Търговски регистър, относно
обстоятелствата по чл. 101, ал. 11 от ЗОП и чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона
за обществените поръчки (ППЗОП).
ІІ. „ЛЪКИ СИС” ЕООД
Представени са документи по трите обособени позиции:
По първа обособена позиция: опис на документите, декларация по чл. 44, ал. 1 от
ППЗОП, ЕЕДОП допуска се представяне на един ЕЕДОП, като това обстоятелство е посочено
в обявлението за обществена поръчка.
Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка: срок за доставка 3
дни, срок за замяна на некачествени стоки три часа, срок на валидност на офертата шест
месеца.
По втора обособена позиция: опис на документите, декларация по чл. 44, ал. 1 от
ППЗОП.
Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка: срок за доставка 3
дни, срок за замяна на некачествени стоки три часа, срок на валидност на офертата шест
месеца.
По трета обособена позиция: опис на документите, декларация по чл. 44, ал. 1 от ППЗОП
Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка: срок за доставка 3
дни, срок за замяна на некачествени стоки три часа, срок на валидност на офертата шест
месеца.
От страна на комисията беше извършена проверка в Търговски регистър, относно
обстоятелствата по чл. 101, ал. 11 от ЗОП и чл. 44, ал. 1 от ППЗОП.
ІІІ. „ЖОАН“ ЕООД
Представени са следните документи: Опис на представените документи; Декларация по
чл. 44, ал. 1 от ППЗОП; ЕЕДОП - допуска се един ЕЕДОП по трите обособени позиции, като
това обстоятелство е отразено в обявлението за обществена поръчка.
Представени са документи по изпълнение на доставки със сходен предмет /възложителят
не е изисквал такъв вид документи при участие в обществената поръчка, същите се изискват и
представят преди сключването на договора за изпълнение/.
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По първа обособена позиция: Техническо предложение за изпълнение на обществената
поръчка: посочен е номер на обособената позиция, предмета на обособената позиция и
предложенията: срок за доставка три дни, срок за замяна седемдесет и два часа, срок на
валидност.
По втора обособена позиция: Техническо предложение за изпълнение на обществената
поръчка: посочен е номер на обособената позиция, предмета на об. позиция и предложенията:
срок за доставка три дни, срок за замяна седемдесет и два часа, срок на валидност.
По трета обособена позиция: Техническо предложение за изпълнение на обществената
поръчка: посочен е номер № 3 за обособената позиция, но предмета на обособената позиция
не съответства на обявеното от възложителя наименование: „Периодични доставки на ВиК
материали“. Участника „Жоан“ ЕООД е вписал, като наименование на обособената позиция:
„Периодични доставки на електрически материали“, което наименование съответства на втора
обособена позиция.
Комисията след обсъждане и анализ на създалата се ситуация счита, че така
представеното техническо предложение по трета обособена позиция, не отговаря на
предварително обявените условия и участника „Жоан“ ЕООД следва да се отстрани от участие
по трета обособена позиция „Доставка на ВиК материали“, тъй като допуснатата грешка
нарушава императивната норма на чл. 47, ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за
обществените поръчки.
От страна на комисията беше извършена проверка в Търговски регистър, относно
обстоятелствата по чл. 101, ал. 11 от ЗОП и чл. 44, ал. 1 от ППЗОП.
Комисията продължи с проверка, относно наличие на обстоятелствата по чл. 72 ЗОП
приложимо по втора обособена позиция, не е констатирано наличието на двадесет на сто поблагоприятно ценово предложение от предложенията на останалите участници по втора
обособена позиция.
При спазване на разпоредбата на чл. 61, т. 4 и т. 7 от Правилника за прилагане на закона за
обществените поръчки ППЗОП, комисията разгледа документите, свързани с личното
състояние и критериите за подбор на участниците, спрямо получените оценки, както следва:
първа обособена позиция: Периодични доставки на строителни материали, изделия и
инструменти
№ по
ред

УЧАСТНИК
11

Лъки сис ЕООД,
гр. Силистра

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА БЕЗ ДДС
12 597.07 лв

Жоан ЕООД,
гр. Силистра
22

13 236.07 лв
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втора обособена позиция: Периодични доставки на електрически материали
№ по ред

УЧАСТНИК

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА БЕЗ ДДС

Дени лайнитг ЕООД,
1 гр. Бургас

3 807.01 лв

Лъки сис ЕООД,
2 гр. Силистра

3 190,55 лв.

3

Жоан ЕООД,
гр. Силистра

3 177.63 лв.

трета обособена позиция: Периодични доставки на ВиК материали
№ по ред

УЧАСТНИК

Лъки сис ЕООД,
1 гр. Силистра

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА БЕЗ ДДС
4 877.36 лв

Жоан ЕООД,
гр. Силистра
5 589.61 лв.

2

Констатации на комисията по отношение на личното състояние и критериите за подбор на
участниците:
„Жоан“ ЕООД
В представеният ЕЕДОП, участника ЖОАН ЕООД не е вписал необходимата информация
в Част ІІ. Информация за икономическия оператор, Буква А, Обособени позиции: Когато е
приложимо, означение на обособената позиция, за които икономическият оператор желае да
направи оферта. Не е посочен отговор, не е вписана информация относно обособените
позиции.
На основание чл. 61, т. 5 от ППЗОП, комисията реши писмено да уведоми участника, във
връзка с установените несъответствия, непълнота или липса на информация по отношение на
личното състояние и/или критериите за подбор.
След представяне на изискуемите документи, работата на комисията ще продължи с
разглеждане на документите до установяване на съответствие с изискванията за лично
състояние и/или критериите за подбор на участниците, които класира на първо и второ място.
Настоящият протокол е съставен на 21.07.2017г.
Председател: Ростислав Павлов

_______/п/_______

Членове:
1. Валерий Недев

_______/п/_______

2. инж. Желязко Димитров _______/п/_______
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