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Утвърдил: _________п____________
Денка Михайлова
Упълномощена на основение чл.7, ал.2
от ЗОП от Кмет на Община Силистра
Съгласно Заповед № ЗК-1356/03.08.2017г.

Дата: 11.08.2017 г.

Д О К Л А Д
за резултатите от работата на комисия, определена със Заповед № ЗК1154/05.07.2017 г., издадена от д-р Юлиян Найденов Найденов – Кмет на Община
Силистра и Възложител, съгласно чл.5, ал.2, т.9 от ЗОП, изменена със Заповед №
ЗК-1374/10.08.2017 г. на Денка Димитрова Михайлова, упълномощена на
основание чл. 7, ал.2 от ЗОП със Заповед № ЗК-1356/03.08.2017г.

Уважаема г-жо Михайлова,
На основание чл. 103, ал.3 от ЗОП и чл. 60 от ППЗОП, Ви представяме настоящия
доклад за резултатите от работата на комисия, определена със Заповед № ЗК1154/05.07.2017 г., издадена от д-р Юлиян Найденов Найденов – Кмет на Община
Силистра и Възложител, съгласно чл.5, ал.2, т.9 от ЗОП, изменена с Ваша Заповед №
ЗК-1374/10.08.2017 г. в качеството Ви на упълномощено лице на основание чл. 7, ал.2
от ЗОП със Заповед № ЗК-1356/03.08.2017г.
Комисията изпълни поставената й задача, като работи в следния състав:
Председател: Валери Цезаров Георгиев – Гл. експерт „ЕСЕФ”
Членове:
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1. Радостина Николаева Радева - Ст. експерт „ИП”
2. Константина Славянова Николова – Ст. юрисконсулт
Предвид установена невъзможност Радостина Николаева Радева - Ст. експерт
„ИП”, определена от Д-р Юлиян Найденов със Заповед № ЗК-1154/05.07.2017 г. за член
на комисия за разглеждане и оценка на оферти, да изпълнява задълженията си по
горецитираната заповед, на основание чл. 51, ал.4, т.4 от ППЗОП, на 10.08.2017 г.,
председателят направи предложение същата да бъде замененa с Лилия Людмилова
Траянова – Ст. експерт „ЕПП”. Същата встъпва като член в комисията на основание
Ваша Заповед № ЗК-1374/10.08.2017 г.

1.

Кратко описание на работния процес.

Във връзка с възложената задача, комисията проведе едно открито и пет
закрити заседания. Съставени са 6 (шест) протокола.

2.

Участници в процедурата.

За участие в обществената поръчка са подадени 8 (осем) оферти. На основание
чл.48, ал.1 от ППЗОП, за получените оферти е съставен регистър. Няма оферти,
постъпили след крайния срок.
Съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП и т.4 от Заповед № ЗК-406/24.02.2017 г., с
Приемо-предавателен протокол деловодител на Община Силистра предаде, а
председателят на комисията прие постъпилите 8 (осем) оферти, както следва:
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Списък на получените документи
№ Наш рег. индекс/Дата

ВхК-5252/03.7.2017 г.
1 09:54:52

ВхК-5255/03.7.2017 г.
2 10:20:57
ВхК-5255 #1/03.7.2017 г.
2.1. 15:10:29
ВхК-5255 #2/03.7.2017 г.
2.2. 15:39:08

ВхК-5256/03.7.2017 г.
3 10:20:58

Вид документ

Кореспондент - адрес

ОФ Оферта

30-1246 МИЛИТО ЕООД

ОФ Оферта

30-1242 ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕООД

Ф Факс
30-1242 ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕООД
ИзхП Изходящо
писмо
30-1242 ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕООД

ОФ Оферта

30-1242 ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕООД

Относно
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПОДХОДА НА ВОМР
НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИРГ- СИЛИСТРА И
ПОДГОТОВКА НА СТРАТЕГИЯ ПО
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
ОП 1
ОП2
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПОДХОДА НА ВОМР
НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИРГ- СИЛИСТРА И
ПОДГОТОВКА НА СТРАТЕГИЯ
ОП3
ОТТЕГЛЯНЕ НА ОФЕРТА ЗА ОП № 3
ВЪРНАТА ОФЕРТА, СЪГЛАСНО ПОДАДЕНО
ИСКАНЕ ПО ЧЛ.101, АЛ.7 ОТ ЗОП
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПОДХОДА НА ВОМР
НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИРГ - СИЛИСТРА И
ПОДГОТОВКА НА СТРАТЕГИЯ ПО
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
ОП № 2
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ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПОДХОДА НА ВОМР
НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИРГ- СИЛИСТРА И
ПОДГОТОВКА НА СТРАТЕГИЯ
ВхК-5285/04.7.2017 г.
4 09:27:32

ОФ Оферта

30-2884 АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД

ВхК-5286/04.7.2017 г.
5 09:28:40

ОФ Оферта

30-194 ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД

ВхК-5312/04.7.2017 г.
6 10:20:16

ОФ Оферта

30-537 ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ ООД

ВхК-5313/04.7.2017 г.
7 10:21:07

ОФ Оферта

30-2885 ГЕОГРАФИКА ООД

ВхК-5314/04.7.2017 г.
8 10:24:43

ОФ Оферта

30-1872 НЮ АЙ АД

ОП2
ОП3
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПОДХОДА НА ВОМР
НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИРГ - СИЛИСТРА И
ПОДГОТОВКА НА СТРАТЕГИЯ ПО
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
ОП № 1, № 2 И № 3
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПОДХОДА НА ВОМР
НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИРГ - СИЛИСТРА И
ПОДГОТОВКА НА СТРАТЕГИЯ ПО
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
ОП № 3
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПОДХОДА НА ВОМР
НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИРГ- СИЛИСТРА И
ПОДГОТОВКА НА СТРАТЕГИЯ
ОП3
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПОДХОДА НА ВОМР
НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИРГ - СИЛИСТРА И
ПОДГОТОВКА НА СТРАТЕГИЯ ПО
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
ОП № 2 И № 3
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9 13:14:56
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30-1954 АКВА БГ КОНСУЛТИНГ ЕООД

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПОДХОДА НА ВОМР
НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИРГ - СИЛИСТРА И
ПОДГОТОВКА НА СТРАТЕГИЯ ПО
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
ОП № 3

------------------------------------------------------ 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

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

Видно от списъка, участникът ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕООД е подал две
оферти за участие в процедурата, като в последствие едната е оттеглена на основание
чл. 101, ал. 7 от ЗОП.
3.
Действията, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от
офертите.
Комисията започна работа, след катато получи представените оферти и
протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.
На 05.07.2017 г., в заседателната зала на Община Силистра, на публично
заседание, комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни
опаковки и оповести тяхното съдържание, включително предложенията на участниците
по съответните показатели за оценка на офертите. Предложенията на участниците са
отразени в Протокол № 1.
При спазване разпоредбата на чл.61, т.2 от ППЗОП, техническото и ценовото
предложение на всеки от участниците бяха подписани от членовете на комисията.
Ценовите предложения бяха подписани и от представител на участник.
За разглеждане на представените оферти на тези участници, които отговарят на
предварителните условия и оценяването им, съгласно избрания от възложителя
критерий за възлагане, комисията проведе три закрити заседания. Всеки от членовете
на комисията лично разгледа документите и взе участие при вземането на решения и
поставянето на оценки на офертите.
Резултатите от дейността на комисията са отразени в Протоколи №№ 2, 3 и 4.
Проведени са и две закрити заседания за разглеждане на документите, свързани
с личното състояние и критериите за подбор на участниците в низходящ ред спрямо
критерия за подбор – „Най- ниска цена”.
Резултатите са отразени в Протокол № 5 и Протокол № 6.
4.

Класиране на участниците.

При спазване разпоредбата на чл.61, т.7 от ППЗОП, комисията класира двама
участници по всяка обособена позиция, както следва:
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ОП 1 – Изработка Изработка и доставка на стоки, включени
в списъка по чл.12, ал.1 от ЗОП
място в
участник
класирането
МИЛИТО ЕООД

І

ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД

ІІ

ОП2 – Популяризиране на подхода ВОМР и организиране и
провеждане на обучения на територията на МИРГ Силистра
място в
участник
класирането
ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕООД

І

МИЛИТО ЕООД

ІІ

ОП3 - Проучване, анализ, подготовка и изготвяне на
стратегия за територията на МИРГ на Община Силистра
място в
участник
класирането
АКВА БГ КОНСУЛТИНГ ЕООД

І

ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД

ІІ

5.

Предложение за отстраняване на кандидати или участници.

Неприложимо.
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Мотивите за допускане или отстраняване на всеки кандидат или участник.
6.1.

МИЛИТО ЕООД.

Участникът е подал оферта за двете обособени позиции. Представените
технически предложения и ценови предложения покриват изискванията на
възложителя.
Участникът е представил общо заявление за обособена позиция № 1 и обособена
позиция № 2. Предвид обстоятелството, че поставените критерии за подбор по двете
обособени позиции не са еднакви, комисията отчете това като нередовност. След
изпратено писмено уведомление по чл. 61. т.5 от ППЗОП, нередовността е отстранена в
законоустановения срок, съгласно чл.61, т.6 от ППЗОП.
Не са на лице основания за отстраняване от процедурата.
6.2.

ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕООД.

Участникът е подал две оферти за участие в процедурата, като в последствие
едната е оттеглена на основание чл. 101, ал. 7 от ЗОП. Комисията единодушно реши,
че не е налице нарушение на чл. 101, ал.8 от ЗОП.
Разгледана е оферта, подадена за участие по обособена позиция № 2.
Представеното техническо предложение и ценово предложение покриват изискванията
на възложителя.
В представения ЕЕДОП не е попълнена част от изискуемата информация. След
изпратено писмено уведомление по чл. 61. т.5 от ППЗОП, нередовността е отстранена в
законоустановения срок, съгласно чл.61, т.6 от ППЗОП.
Не са налице основания за отстраняване от процедурата.
6.3.

АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД.

Участникът е подал оферта за обособена позиция № 2 и обособена позиция № 3.
Представените технически предложения и ценови предложения покриват изискванията
на възложителя.
Документите за лично състояние и подбор не са разглеждани, съгласно чл. 61,
т. 7 от ППЗОП.
Не са налице основания за отстраняване от процедурата.
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ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД.

Участникът е подал оферта за трите обособени позиции. Представеното
техническо предложение и ценово предложение покриват изискванията на
възложителя.
В представения ЕЕДОП по обособена позиция № 1 и обособена позиция № 3 не е
попълнена част от изискуемата информация. След изпратено писмено уведомление по
чл. 61. т.5 от ППЗОП, нередовността е отстранена в законоустановения срок, съгласно
чл.61, т.6 от ППЗОП.
Документите за лично състояние и подбор по обособена позиция № 2 не са
разглеждани, съгласно чл. 61, т. 7 от ППЗОП.
Не са налице основания за отстраняване от процедурата.
6.5.

ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ ООД.

Участникът е подал оферта за обособена позиция № 3. Представените
технически предложения и ценови предложения покриват изискванията на
възложителя.
Документите за лично състояние и подбор не са разглеждани, съгласно чл. 61,
т. 7 от ППЗОП.
Не са налице основания за отстраняване от процедурата.
6.6.

ГЕОГРАФИКА ООД.

Участникът е подал оферта за обособена позиция № 3. Представеното
техническо предложение и ценово предложение покриват изискванията на
възложителя.
Документите за лично състояние и подбор не са разглеждани, съгласно чл. 61,
т. 7 от ППЗОП.
Не са налице основания за отстраняване от процедурата.
6.7.

НЮ АЙ АД.

Участникът е подал оферта за обособена позиция № 2 и обособена позиция № 3.
Представеното техническо предложение покрива изискванията на възложителя.
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Документите за лично състояние и подбор не са разглеждани, съгласно чл. 61,
т. 7 от ППЗОП.
Не са налице основания за отстраняване от процедурата.
6.8.

АКВА БГ КОНСУЛТИНГ ЕООД.

Участникът е подал оферта за обособена позиция № 3. Представеното
техническо предложение и ценово предложение покриват изискванията на
възложителя.
На основание чл.72, ал.1 от ЗОП е изискана писмена обосновка на предложената
цена. Същата е приета на основание чл.72, ал.2, т.2 от ЗОП.
В представения ЕЕДОП не е попълнена част от изискуемата информация. След
изпратено писмено уведомление по чл. 61. т.5 от ППЗОП, нередовността е отстранена в
законоустановения срок, съгласно чл.61, т.6 от ППЗОП.
Не са налице основания за отстраняване от процедурата.

7.
Предложение за сключване на договор с класирания на първо място
участник или за прекратяване на процедурата със съответното правно основание,
когато е приложимо.
На основание направената класация, комисията предлага на възложителя да
сключи договор с участника, класиран на първо място, както следва:
ОП 1 – Изработка и доставка на стоки, включени в списъка по чл.12, ал.1 от
ЗОП - МИЛИТО ЕООД;
ОП2 – Популяризиране на подхода ВОМР и организиране и провеждане на
обучения на територията на МИРГ Силистра - ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС
ЕООД;
ОП3 - Проучване, анализ, подготовка и изготвяне на стратегия за
територията на МИРГ на Община Силистра - АКВА БГ КОНСУЛТИНГ ЕООД.

8.

Описание на представените мостри и/или снимки.
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В настоящата обществена поръчка не са изисквани мостри и/или снимки.

На основание чл. 106, ал.1, изречение първо от ЗОП, чл.60, ал.3 от ППЗОП,
Докладът на комисията се подписа от всички членове и се предава на възложителя
заедно с цялата документация.
Приложения: Съгласно чл. 106, ал.1, изречение второ от ЗОП и чл.60, ал.2 от
ППЗОП, неразделна част от настоящия доклад са Протоколи №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6.
В изпълнение на т.8 от Заповед № 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”.

Председател:
Валери Цезаров Георгиев

_________п____________

Членове:
Лилия Людмилова Траянова

_________п____________

Константина Славянова Николова

_________п____________

Настоящия доклад е предаден на 11.08.2017 г.
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