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ПРОТОКОЛ № 5
за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците
на комисия, определена със Заповед № ЗК-1154/05.07.2017 г., издадена от д-р Юлиян
Найденов Найденов – Кмет на Община Силистра и Възложител, съгласно чл.5, ал.2, т.9
от ЗОП, в състав:
Председател: Валери Цезаров Георгиев – Гл. експерт „ЕСЕФ”
Членове:
Радостина Николаева Радева - Ст. експерт „ИП”
Константина Славянова Николова – Ст. Юрисконсулт

При спазване разпоредбата на чл.61, т.4 и т.7 от ППЗОП, в две закрити
заседания, комисията разгледа документите, свързани с личното състояние и
критериите за подбор, на участниците в низходящ ред спрямо получените оценки,
както следва:
ОП 1 – Изработка Изработка и доставка на стоки, включени в списъка по
чл.12, ал.1 от ЗОП
№
по
ред

УЧАСТНИК

предложена цена

1 МИЛИТО ЕООД

2634,50

2 ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД

2687,00
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МИЛИТО ЕООД

Участникът е подал оферта за участие в обособена позиция № 1 и обособена
позиция № 2.
Комисията направи следните констатации:
1.1.Опис – коректно попълнен.
1.2.Декларация по чл.44, ал.1 от ППЗОП – коректно попълнена.
1.3.ЕЕДОП:
В III.1.3) Технически и професионални възможности, Изисквано минимално/ни
ниво/а, възложителят е посочил: „Предвид обстоятелството, че критериите за подбор
по отделните обособени позиции не са еднакви, за всяка обособена позиция се
представя отделно заявление.” Изискването е посочено и в Документацията, Раздел ІІІ
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА ИМ, т. 4 Заявяване на
участие и съдържание на офертите.
Участникът е представил общо заявление за обособена позиция № 1 и обособена
позиция № 2. Предвид обстоятелството, че поставените критерии за подбор не са
еднакви, следва да се представи отделен ЕЕДОП за всяка обособена позиция, като:
1.3.1. В Част ІІ Информация за икономическия оператор, раздел А: Информация
за икономическия оператор, следва да се попълни само относимата
обособена позиция;
1.3.2. В Част ІV Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални
способности, т.1б) следва да се посочат само доставки, относими за
съответната обособена позиция.
Останалите данни от документа са попълнени коректно.
1.4.Декларация по ЗИФОДРЮПДРС – коректно попълнена.
Комисията извърши проверка в Търговския регистър относно актуалното
състояние на дружеството. Декларираните данни в документите на участника
съответстват на вписаната в регистъра информация.
Предвид гореизложеното, комисията реши:
На основание чл. 61. т.5 от ППЗОП, писмено да уведоми участника МИЛИТО
ЕООД относно установената нередовност. Документите, свързани с личното състояние
и критериите за подбор, на участника, ще бъдат разгледани на следващо закрито
заседание, след представянето им от участника.
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ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД

2.

Комисията направи следните констатации:
2.1.Опис – коректно попълнен.
2.2.Декларация по чл.44, ал.1 от ППЗОП – коректно попълнена.
2.3.ЕЕДОП:
2.3.1. Част VІ: Заключителни положения.
Участникът не е попълнил:
- препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз;
- референтен номер
2.4.Декларация по ЗИФОДРЮПДРС – коректно попълнена.
Комисията извърши проверка в Търговския регистър относно актуалното
състояние на дружеството. Декларираните данни в документите на участника
съответстват на вписаната в регистъра информация.
Предвид гореизложеното, комисията реши:
На основание чл. 61. т.5 от ППЗОП, писмено да уведоми участника ДИ ЕМ АЙ
ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД относно установената нередовност. Документите, свързани с
личното състояние и критериите за подбор, на участника, ще бъдат разгледани на
следващо закрито заседание, след представянето им от участника.
ОП2 – Популяризиране на подхода ВОМР и организиране и провеждане на
обучения на територията на МИРГ Силистра
№
по
ред

УЧАСТНИК

предложена цена

1 ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕООД

5860,00

2 МИЛИТО ЕООД

6309,00

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------------------Проект „Помощ за изготвяне на стратегия за МИРГ на Община Силистра“, финансиран от Програмата за
морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и
рибарство

3

ОБЩИНА СИЛИСТРА
ул. “Симеон Велики” № 33
Силистра-7500

1.

(086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

3 АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД

6779,00

4 ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД

7177,40

5 НЮ АЙ АД

7611,00

ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕООД

Комисията направи следните констатации:
1.1.Опис – коректно попълнен.
1.2.Декларация по чл.44, ал.1 от ППЗОП – коректно попълнена.
1.3.ЕЕДОП:
1.3.1. Част І.
Не е попълнен номер на обявлението в Официален вестник на Европейския
съюз;
1.3.2. Част VІ: Заключителни положения.
Участникът не е попълнил:
- препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз;
- референтен номер
1.4.Декларация по ЗИФОДРЮПДРС – коректно попълнена.
Комисията извърши проверка в Търговския регистър относно актуалното
състояние на дружеството. Декларираните данни в документите на участника
съответстват на вписаната в регистъра информация.
Предвид гореизложеното, комисията реши:
На основание чл. 61. т.5 от ППЗОП, писмено да уведоми участника ТРИЕРА
КОМЮНИКЕЙШЪНС АД относно установената нередовност. Документите, свързани с
личното състояние и критериите за подбор, на участника, ще бъдат разгледани на
следващо закрито заседание, след представянето им от участника.
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2.

Участникът е подал оферта за участие в обособена позиция № 1 и обособена
позиция № 2 и е представил общо заявление. Информацията е идентична с описаната
извършена проверка в ОП 1.
На основание чл. 61. т.5 от ППЗОП, писмено да уведоми участника МИЛИТО
ЕООД относно установената нередовност. Документите, свързани с личното състояние
и критериите за подбор, на участника, ще бъдат разгледани на следващо закрито
заседание, след представянето им от участника.
ОП3 - Проучване, анализ, подготовка и изготвяне на стратегия за
територията на МИРГ на Община Силистра
№
по
ред

УЧАСТНИК

предложена
цена

1 АКВА БГ КОНСУЛТИНГ ЕООД

9693,33

2 ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД

9915,00

3 ГЕОГРАФИКА ООД

10200,00

4 ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ ООД

11878,00

5 АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД

14263,33

6 НЮ АЙ АД

15049,00
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АКВА БГ КОНСУЛТИНГ ЕООД

Комисията направи следните констатации:
1.1.Опис – коректно попълнен.
1.2.Декларация по чл.44, ал.1 от ППЗОП – коректно попълнена.
1.3.ЕЕДОП:
1.3.1. Част І.
Не е попълнен номер на обявлението в Официален вестник на Европейския
съюз;
1.3.2. Част VІ Заключителни положения
1.3.2.1. Не посочена „съответната част, раздел/точка/и” от ЕЕДОП, за
които декларатора дава съгласие на Община Силистра да получи
документите, подкрепящи информацията, която е предоставена;
1.3.2.2. Участникът не е попълнил:
- препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз;
- референтен номер
1.4.Декларация по ЗИФОДРЮПДРС – коректно попълнена.
Комисията извърши проверка в Търговския регистър относно актуалното
състояние на дружеството. Декларираните данни в документите на участника
съответстват на вписаната в регистъра информация.
Предвид гореизложеното, комисията реши:
На основание чл. 61. т.5 от ППЗОП, писмено да уведоми участника МИЛИТО
ЕООД относно установената нередовност. Документите, свързани с личното състояние
и критериите за подбор, на участника, ще бъдат разгледани на следващо закрито
заседание, след представянето им от участника.

2.

ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД
Комисията направи следните констатации:
2.1.Опис – коректно попълнен.
2.2.Декларация по чл.44, ал.1 от ППЗОП – коректно попълнена.
2.3.ЕЕДОП:
2.3.1. Част VІ: Заключителни положения.
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Участникът не е попълнил:
- препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз;
- референтен номер
2.4.Декларация по ЗИФОДРЮПДРС – коректно попълнена.
Комисията извърши проверка в Търговския регистър относно актуалното
състояние на дружеството. Декларираните данни в документите на участника
съответстват на вписаната в регистъра информация.
Предвид гореизложеното, комисията реши:
На основание чл. 61. т.5 от ППЗОП, писмено да уведоми участника ДИ ЕМ АЙ
ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД относно установената нередовност. Документите, свързани с
личното състояние и критериите за подбор, на участника, ще бъдат разгледани на
следващо закрито заседание, след представянето им от участника.

В изпълнение на т.8 от ЗК-1154/05.07.2017 г. на Кмета на Община Силистра д-р
Юлиян Найденов, действията на комисията са протоколирани от Ирина Николова, гл.
експерт „Обществени поръчки”.
Настоящия протокол е изготвен на 01.08.2017 г. и подписан, както следва:

Председател:
Валери Цезаров Георгиев

_________п____________

Членове:
Радостина Николаева Радева

_________п____________

Константина Славянова Николова

_________п____________
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