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_____П______
Заличени данни на осн. чл.2 от ЗЗЛД

Утвърдил:

Денка Михайлова
За Кмет на Община Силистра
На осн. Заповед № ЗК- 1356 от 03.08.2017г.
Дата: 11.08.2017г.

ДОКЛАД

За резултатите от работа на комисия, назначена със Заповеди № ЗК- 1156 от 06.07.2017 г. и № ЗК –
1159 от 06.07.2017 г на кмета на Община Силистра – д-р Юлиян Найденов Найденов, както и Заповед
№ ЗК – 1365 от 08.08.2017 г. на Денка Димитрова Михайлова – За Кмет на Община Силистра, на
основание Заповед № ЗК – 1356 от 03.08.2017 г. за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на
получените за участие оферти в обществена поръчка с предмет: „Ремонтни дейности на пътна
настилка в Община Силистра”.
Уважаеми г-н Кмет,
На основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 60 от ППЗОП, Ви представяме настоящия доклад за
резултатите от работата на комисия, назначена с горецитираните заповеди.
С Ваша Заповед №ЗК – 1156 от 06.07.2017 г., Комисията бе определена в следния състав:
Председател: инж. Йорданка Стоянова Чамурджиева - Добрева – Директор дирекция „Устройство на
територията” при Община Силистра.
Членове:
1. Боян Кирилов Боянов - общински съветник в Общински съвет – Силистра;
2. Йордан Борисов Владимиров - общински съветник в Общински съвет – Силистра;
3. Стоянка Йорданова Енева – Дойчева – общински съветник в Общински съвет - Силистра;
4. инж. Весела Димитрова Тодорова – н-к отдел „Инвестиционно проектиране и околна среда” при
Община Силистра;
5. Николай Михайлов Николов – Директор дирекция „Правна”;
6. Пламен Стоянов Петров – гл. специалист „Строителство и контрол” при Община Силистра.
Срок за работа на комисията – 120 календарни дни.
В хода на работата на комисията, в състава й настъпиха промени, както следва:
1. С Ваша Заповед № ЗК – 1159 от 06.07.2017 г., на основание чл. 51, ал. 4, т. 4 от ППЗОП, бе заменена г-жа
Стоянка Йорданова Енева – Дойчева – общински съветник в Общински съвет - Силистра с арх. Марин
Ганчев Неделчав – ст. експерт „БОНКНГС”;
2. Със Заповед № ЗК – 1365 от 08.08.2017 г., на Денка Димитрова Михайлова - За Кмет на Община
Силистра, на основание Заповед №ЗК – 1356 от 03.08.2017г., на основание чл. 51, ал. 4, т. 4, бе заменена
инж. Весела Димитрова Тодорова – н-к отдел „Инвестиционно проектиране и околна среда” с Петя
Стефанова Върбанова – гл. специалист „АТО на населението”.
На 06.06.2017г. в 14:00 ч., комисията започна своята работа с открито заседание в стая 202 –
Заседателна зала на административната сграда на община Силистра.
На заседанието присъстваха г-жа Зорица Стоянова Иванова – упълномощен представител на участника
„Пътперфект - Т” ЕАД и г-н Лъчезар Тихомиров Чокоев – упълномощен представител на участника
„Пътстроймонтаж” ООД, които се вписаха в Регистъра на присъствалите лица при отваряне на офертите.
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За участие в определения срок са получени оферти от:
1. „Пътно строителство” АД, гр. Добрич, с Вх. № К – 5365 от 05.07.2017 г. в 10:37 ч.;
2. „Пътперфект - Т” ЕАД, гр. Силистра, с Вх. № К – 5380 от 05.07.2017 г. в 14:30 ч.;
3. „Пътстроймонтаж” ООД, гр. Силистра, с Вх. № К – 5384 от 05.07.2017 г. в 16:06 ч.
Няма оферти получени след крайния срок.
Комисията установи, че всички оферти са представени в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2
от ППЗОП – в запечатани непрозрачни опаковки.
Комисията продължи своята работа, като пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното
постъпване и оповести съдържанието им. След извършване на действията по чл. 54, ал. 3-5 от ППЗОП,
приключи публичната част от заседанието. Комисията продължи работата си на закрити заседания
(06.07.2017г.; 07.07.2017г.; 12.07.2017г. и 17.07.2017г.), с разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от
ЗОП, и преценка за съответствието им с изискванията за личното състояние и критериите за подбор,
поставени от Възложителя.
При проверката за съответствие на документите на участниците, с изискванията за личното
състояние и критериите за подбор, комисията установи следните непълноти и несъответствия:
I. Оферта с Вх.№К- 5365 от 05.07.2017 г. на участника „Пътно строителство” АД, гр. Добрич.
1. Липсва опис на представените документи, съгласно разпоредбата на чл.47, ал. 3 от ППЗОП. Същото
условие е записано и в Раздел V, т.3 от документацията за участие.
2. В Част III, раздели А, Б и В на ЕЕДОП, не са посочени уеб адрес, орган или служба, издаващи
съответните документи, по отношение на посочените обстоятелства, в случай че същите са налични в
електронен формат.
3. В Част VІ, на ЕЕДОП, липсва кратко описание, препратка към публикацията в Официален вестник на
Европейския съюз, референтен номер, съгласно образеца на документа.
IІ. Оферта с Вх.№К- 5380 от 05.07.2017 г. на участника „Пътперфект - Т” ЕАД, гр. Силистра.
1. В Част VІ, на ЕЕДОП на „Пътперфект - Т” ЕАД, не е попълнено изискването за препратка към
публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер, съгласно образеца на
документа.
2. В Част VІ, на ЕЕДОП на „Пътинженерингстрой - Т” ЕАД, не е попълнено изискването за препратка към
публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер, съгласно образеца на
документа.
ІІI. Оферта с Вх.№К - 5384 от 05.07.2017 г. на участника „Пътстроймонтаж” ООД, гр. Силистра.
1. В Част ІІ, раздел А на ЕЕДОП на „Пътстроймонтаж” ООД и на „Пътно поддържане” ООД не е посочена
формата на участие на второто дружество, съгласно образеца на документа.
2. В Част III, раздели А, Б и В на ЕЕДОП на „Пътстроймонтаж” ООД и на „Пътно поддържане” ООД, не са
посочени уеб адреси, орган или служба, издаващи съответните документи, по отношение на посочените
обстоятелства.
3. В Част ІV, раздели Б, В и Г на ЕЕДОП на „Пътстроймонтаж” ООД не са посочени уеб адреси, орган или
служба, издаващи съответните документи, по отношение на посочените обстоятелства.
Предвид гореизложеното, на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, във връзка с установените липси,
непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или
несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията посочи
същите в Протокол №1. Документът се изпрати на всички участници в деня на публикуването му в
профила на купувача. В срок до 5 /пет/ работни дни от получаването на Протокола, участниците могат да
представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена
информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които
са настъпили след крайния срок за получаване на оферти за участие.
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Работата на комисията на този етап приключи на 21.07.2017 г. с подписването на Протокол № 1.
Всички резултати са отразени в същия.
На 24.07.2017 г., на основание чл. 54, ал.8 от ППЗОП, при спазване Закона за електронния документ и
електронния подпис, комисията изпрати Протокол № 1 от своята работа до всички участниците в
настоящата обществена поръчка посредством електронно писмо (E-mail) подписано с УЕП (издаден на
упълномощен потребител) в деня на публикуването му в профила на купувача.
На 01.08.2017 г. от 11.00 ч., комисията се събра на закрито заседание в стая № 202 (Заседателната зала)
на административната сграда на Община Силистра, за да отвори и разгледа допълнително представените
документи в реда на тяхното постъпване, относно съответствието на участниците с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор и разгледа техническите предложения на допуснатите
участници.
Допълнително представените от участниците документи са заведени в деловодната система на
Община Силистра в следния ред:
1. „Пътперфект - Т” ЕАД, гр. Силистра, с Вх. № К – 3075#1 от 27.07.2017 г. в 11:54 ч.;
2. „Пътстроймонтаж” ООД, гр. Силистра, с Вх. № К – 3075#2 от 27.07.2017 г. в 14:37 ч.;
3. „Пътно строителство” АД, гр. Добрич, с Вх. № К – 3075#3 от 31.07.2017 г. в 10:56 ч.
При извършената проверка на допълнително представените документи, както и на тези съдържащи се
в опаковката на участниците, предвид констатациите в Протокол № 1 и № 2, комисията установи, че
всички участници, доказват съответствието си с изискванията за лично състояние и критериите за подбор,
и допуска същите до следващ етап в процедурата.
Комисията взе решение да продължи своята работа
на 02.08.2017 г., с разглеждане и оценяване на техническите предложения на допуснатите участници.
Работата на комисията на този етап приключи на 01.08.2017 г. с подписването на Протокол № 2.
Всички резултати са отразени в същия.
На 02.08.2017 г. от 10:00 ч., комисията се събра на закрито заседание в Заседателната зала (ст.202) на
административната сграда на Община Силистра, за да разгледа техническите предложения на участниците
за съответствие с предварително обявените условия в реда на постъпване на офертите, както следва:
„Пътно строителство” АД
В Техническото предложение за изпълнение на поръчката, участникът декларира:
1. Срок за изпълнение 117 (сто и седемнадесет) календарни дни, считано от датата на получаване на
Възлагателно писмо от страна на Възложителя.
2. Гаранционен срок за изпълнените ремонтни дейности 2 (две) години, в съответствие с чл. 20, ал.4, т. 8 от
Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните
гаранционни срокове за изпълнение на СРР, съоръжения и строителни обекти.
Приложени и коректно попълнени са следните Декларации: за съгласие с клаузите на приложения проект
на договор; за срок на валидност на офертата; за конфиденциалност по чл. 102, ал.1 от ЗОП
(неприложима); за съгласие за участие като подизпълнител във връзка с чл.66, ал.1 от ЗОП (неприложима);
за спазване на специалните условия за изпълнение на поръчката по чл.47, ал. 3 от ЗОП.
„Пътперфект - Т” ЕАД
В Техническото предложение за изпълнение на поръчката, участникът декларира:
1. Срок за изпълнение 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от датата на получаване на
Възлагателно писмо от страна на Възложителя.
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2. Гаранционен срок за изпълнените ремонтни дейности 2 (две) години, в съответствие с чл. 20, ал.4, т. 8 от
Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните
гаранционни срокове за изпълнение на СРР, съоръжения и строителни обекти.
Приложени и коректно попълнени са следните Декларации: за съгласие с клаузите на приложения проект
на договор; за срок на валидност на офертата; за конфиденциалност по чл. 102, ал.1 от ЗОП; за съгласие за
участие като подизпълнител във връзка с чл.66, ал.1 от ЗОП (неприложимо); за спазване на специалните
условия за изпълнение на поръчката по чл.47, ал. 3 от ЗОП.
„Пътстроймонтаж” ООД
В Техническото предложение за изпълнение на поръчката, участникът декларира:
1. Срок за изпълнение 85 (осемдесет и пет) календарни дни, считано от датата на получаване на
Възлагателно писмо от страна на Възложителя.
2. Гаранционен срок за изпълнените ремонтни дейности 2 (две) години, в съответствие с чл. 20, ал.4, т. 8 от
Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните
гаранционни срокове за изпълнение на СРР, съоръжения и строителни обекти.
Приложени и коректно попълнени са следните Декларации: за съгласие с клаузите на приложения
проект на договор; за срок на валидност на офертата; за спазване на специалните условия за изпълнение на
поръчката по чл.47, ал. 3 от ЗОП.
Комисията продължи своята работа, като всеки член се запозна лично с цялостното съдържание на
предложенията на участниците. След обсъждане и анализ на изложената информация, комисията излага
следните мотиви и аргументи:
1.От представеното Техническо предложение на „Пътно строителство” АД става ясно, че същото е
изготвено при съблюдаване на поставените изисквания в документацията за участие и отговаря общо на
предварително обявените условия. Предложението е изготвено по образеца на възложителя и съдържа
всички изискуеми реквизити, но същото е бланкетно и обема на информация и данни, удостоверяващи
възможността на участника да изпълни качествено и в срок е общ (недостатъчно конкретизиран), съгласно
нормативните изисквания. Същото е в съответствие с техническата спецификация за всички видове работи
по предмета на поръчката. Съобразно методиката за оценка, комисията оцени техническото предложение
на участника, като отсъди 25 т. /двадесет и пет/ точки.
2. От представеното Техническо предложение на „Пътперфект - Т” ЕАД става ясно, че същото е
изготвено при съблюдаване на всички поставени изисквания в документацията за участие и отговаря
напълно на предварително обявените условия. Предложението е изготвено по образеца на Възложителя и
съдържа всички изискуеми реквизити, обем информация и данни, удостоверяващи напълно възможността
на участника да изпълни качествено и в срок, съгласно нормативните изисквания и в съответствие с
техническата спецификация всички видове работи по предмета на поръчката. Съобразно методиката за
оценка, комисията оцени техническото предложение на участника, като отсъди 50 т. /петдесет/ точки.
3. От представеното Техническо предложение на „Пътстроймонтаж” ООД става ясно, че същото е
изготвено при съблюдаване на поставените изисквания в документацията за участие и отговаря на
предварително обявените условия. Предложението е изготвено по образеца на възложителя и съдържа
всички изискуеми реквизити, обем информация и данни. Участникът предвижда значително по-кратък
срок на изпълнение във времево отношение спрямо останалите участници, което от своя страна не
гарантира по-качествено и по-пълно изпълнение на поръчката. Технологичната последователност и
сроковете за «узряване» на асфалта са намалени, което от своя страна може да доведе до по-бързо
износване на същия.
Предвид гореизложеното, съобразно методиката за оценка, комисията оцени техническото
предложение на участника, като отсъди 25 т. /двадесет и пет/ точки.
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Предвид Изложеното в Протокол № 3, в хода на проведените заседания (02.08.2017 – 07.08.2017г.),
комисията разгледа и оцени техническите предложения на допуснатите участници, извършвайки всички
необходими проверки и действия, произтичащи от разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. Оценка се извърши
при условията и по реда на методиката за оценка, подробно описана в Приложение № 2 от документацията
за участие в настоящата обществена поръчка.
Комисията насрочи следващо заседание за отваряне на ценовите предложения и оповестяване на
предлаганите цени за изпълнение за 10.08.2017 г. от 11:00 ч. в ст. 202 (заседателна зала) на общинска
администрация - Силистра.
Съобщение относно датата, часа и мястото на отварянето бе обявявено в Профила на купувача http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=384.
Работата на комисията на този етап приключи на 07.08.2017 г. с подписването на Протокол № 3.
Всички резултати са отразени в същия.
Комисията изпълни разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП и на 10.09.2017г. от 11.00ч. се събра на
публично заседание в стая № 202 (Заседателната зала) на общинска администрация - Силистра, за да
отвори ценовите предложения и оповести предлаганите цени за изпълнение на участниците в настоящата
процедура.
Участникът „Пътно строителство” АД, предлага цена за изпълнение в размер на 1 400 388,74 лв. (един
милион четиристотин хиляди триста осемдесет и осем лева и седемдесет и четири стотинки) без ДДС.
Участникът „Пътперфект - Т” ЕАД, предлага цена за изпълнение в размер на 1 636 025,61 лв. (един
милион шестстотин тридесет и шест хиляди двадесет и пет лева и шестдесет и една стотинки) без ДДС.
Участникът „Пътстроймонтаж” ООД, предлага цена за изпълнение в размер на 1 434 247,83 лв. (един
милион четиристотин тридесет и четири хиляди двеста четиридесет и седем лева и осемдесет и три
стотинки) без ДДС.
След обявяване на ценовите предложения, комисията продължи работата си на закрито заседание,
като направи следните констатации: Ценовите предложения на участниците отговарят на предварително
заложените изисквания на Възложителя – приложени са Количествено – стойностни сметки, отразяващи
образуването на общата цена за изпълнение без включен ДДС, съобразно посочените количества и обем,
придружени с анализи на ценообразуване на хартиен и електронен носител. Не са открити аритметични
несъответствия. Приложените цени за изпълнение са в рамките на максимално допустимия финансов
ресурс, определен от Възложителя. Предложенията са в съответствие с предварително обявените условия,
поради което съгласно методиката за оценка, комисията направи оценка по заложения финансов показател,
след което и комплексната оценка за всеки участник.
Резултатите са отразени в Протокол № 4 от работата на комисията.
Предвид гореизложеното и резултати, отразени в Протоколи №№ 1, 2, 3 и 4, комисията единодушно
взе решение и предлага на Възложителя:
1. Да утвърди, направената класация, както следва:
I място: „Пътперфект – Т” ЕАД, гр. Силистра, с комплексна оценка от 92,79 точки;
ІІ място: „Пътно строителство” АД, гр. Добрич, с комплексна оценка от 75 точки;
ІІІ място: „Пътстроймонтаж” ООД, гр. Силистра, с комплексна оценка от 73,81 точки.
2. Да определи за изпълнител на обществената поръчка участника „Пътперфект – Т” ЕАД, гр. Силистра.
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Мотиви: не са налице основания за отстраняване от процедурата; участника отговаря на критериите за
подбор; офертата отговаря на предварително обявените условия и при прилагане на критерия за оценка,
участника получава максимален брой точки.
3. Да сключи договор за изпълнение на обществената поръчка, с определеният за изпълнител участник.
На основание чл. ал. 106, ал. 1 от ЗОП, чл. 60, ал. 3 от ППЗОП, настоящият Доклад се подписва от
всички членове на комисията и се предава на Възложителя, заедно с цялата документация по настоящата
обществена поръчка.
Неразделна част от настоящия доклад са Протоколи №№1, 2, 3 и 4, както и цялата документация по
настоящата обществена поръчка.
С това комисията приключи своята работа за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти
за участие в настоящата обществена поръчка.
Настоящия Доклад е изготвен и предаден на Възложителя на 10.08.2017г. за утвърждаване и вземане
на Решение.

Председател: инж. Йорданка Чамурджиева – Добрева _____П______

Заличени данни на осн. чл.2 от ЗЗЛД

Членове:
1. Боян Боянов

_____П______ Заличени данни на осн. чл.2 от ЗЗЛД

2. Йордан Владимиров

_____П______ Заличени данни на осн. чл.2 от ЗЗЛД

3. арх. Марин Неделчев

_____П______ Заличени данни на осн. чл.2 от ЗЗЛД

4. Петя Върбанова

_____П______ Заличени данни на осн. чл.2 от ЗЗЛД

5. Николай Николов

_____П______ Заличени данни на осн. чл.2 от ЗЗЛД

6. Пламен Петров

_____П______ Заличени данни на осн. чл.2 от ЗЗЛД

7. инж. Весела Тодорова

_____П______ Заличени данни на осн. чл.2 от ЗЗЛД
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