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ПРОТОКОЛ № 1
за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците
На 19.07.2017 г., в заседателната зала на Община Силистра, комисия,
определена със Заповед № ЗК-1220/19.07.2017 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: Татяна Енчева Стоянова – Нач. отдел „ИП”
Членове:
1. Валерий Петров Недев - Юрисконсулт
2. Веселин Събев Георгиев – Гл. експрет „ИСиКТ”
се събра със задача да разгледа и оцени офертите и класира участниците в процедура
за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Закупуване и доставка на офис техника” във връзка с осъществяване на проект
,,Помощ за изготвяне на стратегия за МИРГ на Община Силистра” финансиран по
процедура BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“ на
Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г., съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство по
обособени позиции
ОП1 – Закупуване и доставка на офис техника
ОП2 – Доставка на канцеларски материали
Процедурата е открита с Решение № ЗК-1027/12.06.2017 г.
Съгласно чл. 24, ал.3 от ППЗОП е създадена електронна преписка в профила на
купувача на интернет адрес: http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=387.
На основание чл.48, ал.1 от ППЗОП, за получените оферти е съставен регистър.
Няма оферти, постъпили след крайния срок.
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Съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП и т.4 от Заповед № № ЗК-1220/19.07.2017 г., с
Приемо-предавателен протокол деловодител на Община Силистра предаде, а
председателят на комисията прие постъпилите 7 (седем) оферти, както следва:
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Списък на получените документи

№
по
ред

Наш рег. индекс/Дата

Вид
документ

Кореспондент - адрес

Относно

1 ВхК-5724/18.7.2017 г. 09:55:55

ОФ Оферта 30-2868 ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС АД

ЗАКУПУВАНЕ И ДОСТАВКА НА ОФИС ТЕХНИКА
ОП № 1 И № 2

2 ВхК-5725/18.7.2017 г. 09:58:27

30-1437 СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС
ОФ Оферта СИСТЕМИ АД

ЗАКУПУВАНЕ И ДОСТАВКА НА ОФИС ТЕХНИКА
ОП № 1 И № 2

3 ВхК-5726/18.7.2017 г. 10:00:30

ОФ Оферта 30-2902 КОПИТРЕЙД СМАРТ ЕООД

ЗАКУПУВАНЕ И ДОСТАВКА НА ОФИС ТЕХНИКА
ОП № 1 И № 2

4 ВхК-5750/18.7.2017 г. 11:54:02

ОФ Оферта 30-426 СМАРТ СОФТ ЕООД

ЗАКУПУВАНЕ И ДОСТАВКА НА ОФИС ТЕХНИКА
ОП № 1

5 ВхК-5751/18.7.2017 г. 13:03:49

ОФ Оферта 30-452 СТЕМО ООД

ЗАКУПУВАНЕ И ДОСТАВКА НА ОФИС ТЕХНИКА
ОП № 1

Причини за
връщане на
заявлението за
участие или
офертата, когато е
приложимо

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

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

6 ВхК-5753/18.7.2017 г. 13:18:54

ОФ Оферта 30-191 ЛЪКИ СИС

ЕООД

ЗАКУПУВАНЕ И ДОСТАВКА НА ОФИС ТЕХНИКА
ОП № 1

чл.101, ал.7 ЗОП

7 ВхК-5754/18.7.2017 г. 13:20:26

ОФ Оферта 30-191 ЛЪКИ СИС

ЕООД

ЗАКУПУВАНЕ И ДОСТАВКА НА ОФИС ТЕХНИКА
ОП № 2

чл.101, ал.7 ЗОП

8 ВхК-5764/18.7.2017 г. 14:43:44

ОФ Оферта 30-2873 АУТМАКС ООД

ЗАКУПУВАНЕ И ДОСТАВКА НА ОФИС ТЕХНИКА
ОП № 1

9 ВхК-5779/18.7.2017 г. 15:53:43

ОФ Оферта 30-191 ЛЪКИ СИС

ЗАКУПУВАНЕ И ДОСТАВКА НА ОФИС ТЕХНИКА
ОП № 1 И № 2

ЕООД
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Съгласно т.4 от Заповед № ЗК-1220/19.07.2017 г., председателят на комисията
получи документите за провеждане на обществената поръчка.
След като получи представените оферти и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП,
комисията започна работа. Председателят на комисията провери състава на
присъстващите и след като установи, че присъстват всички членове на комисията
откри заседанието.
Председателят и членовете на комисията се запознаха със списъка на
участниците, подали оферти и попълниха декларации за липса на обстоятелства по чл.
103, ал. 2 от ЗОП.
На заседанието присъстваха:
1. Б. Белчева-Лозева – упълномощен представител на участника ЛЪКИ СИС ЕООД.
Видно от списъка, участникът ЛЪКИ СИС ЕООД е подал две оферти за участие в
процедурата, като в последствие и двете са оттеглени на основание чл. 101, ал. 7 от
ЗОП и е подадена нова оферта. Комисията единодушно реши, че не е налице
нарушение на чл. 101, ал.8 от ЗОП.
Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни
опаковки и оповести тяхното съдържание. Техническото и ценовото предложение на
всеки от участниците бяха подписани на всяка страница от тримата членове на
комисията.
Присъстващата в залата г-жа Белчева-Лозева отказа да се възползва от правото
си по чл.61, т. 2 от ППЗОП да подпише офертите на останалите участници.
При спазване разпоредбата на чл.61, т.1 от ППЗОП, комисията обяви
предложенията на участниците по съответните показатели за оценка на офертите,
както следва:
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ОП 1

ОП 2

1 ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС АД

2599,00

216,50

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС
2 СИСТЕМИ АД

2716,80

82,06

3 КОПИТРЕЙД СМАРТ ЕООД

4086,00

4 СМАРТ СОФТ ЕООД

3455,00

Х

5 СТЕМО ООД

3659,00

Х

6 АУТМАКС ООД

3655,00

Х

7 ЛЪКИ СИС ЕООД

3160,00

236,00

След извършване на задължителните действия по чл.61, т. 1 и 2 от ППЗОП,
председателят обяви края на публичната част от заседанието.
Комисията продължи своята дейност в закрито заседание.
При извършване на задължителните действия по чл.61, т. 1 и 2, комисията
констатира, че участникът КОПИТРЕЙД СМАРТ ЕООД е представил общо Техническо
предложение по двете обособени позиции и общо Ценово предложение по двете
обособени позиции и по този начин е нарушил императивната разпоредба на чл.47, т.9
от ППЗОП във връзка с чл. 39, ал. 3, т. 1 и 2 от ППЗОП.
Позовавайки се на Решение № 254 от 09.03.2017 г. на Комисията за защита на
конкуренцията, комисията направи следното заключение: На този етап от процедурата
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допуснатите от участника несъответствия не могат да бъдат отстранени по реда на чл.
104, ал. 4 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, тъй като не се отнасят до
личното състояние и критериите за подбор. На това основание комисията единодушно
реши и предлага на възложителя да отстрани КОПИТРЕЙД СМАРТ ЕООД от участие в
процедурата на основание чл. 107, т. 1 и т. 2 буква "а" от Закона за обществените
поръчки поради факта, че участникът не е изпълнил условие, посочено в
документацията за участие в процедурата и е представил оферта, която не отговаря на
предварително обявените условия на поръчката.
Комисията извърши проверка в Търговския регистър към Агенция по
вписванията относно свързаност на участниците. Комисията не констатира нарушение
по чл.101, ал. 11 от ЗОП.
Председателят на комисията закри заседанието.
В изпълнение на т.8 от Заповед № ЗК-1220/19.07.2017 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 19.07.2017 г. и подписан, както следва:

Председател:
Татяна Енчева Стоянова

_________п____________

Членове:
Валерий Петров Недев

_________п____________

Веселин Събев Георгиев

_________п____________
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