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ПРОТОКОЛ № 5
за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците
на 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, изменена със Заповед № ЗК-1344/03.08.2017 г., издадена от д-р Юлиян
Найденов Найденов и изменена със Заповед № ЗК-1413/21.08.2017 г., издадена от инж.
Тихомир Петров Борачев, упълномощен от д-р Юлиян Найденов Найденов на основание
чл.7, ал.2 от ЗОП със Заповед № ЗК-1356/03.08.2017 г., в състав:
Председател: Татяна Енчева Стоянова – Нач. отдел „ИП”
Членове:
1. Николай Михайлов Николов – Директор Дирекция „Правна”
2. Енчо Юлиянов Христов – Гл. експерт „ИС и КТ”
Енчо Христов изчете протоколите и се запозна с досегашната работа на
комисията, след което подписа Декларация по чл. 103, ал.2 от ЗОП.
Издадено е писмо с изх. № 5724#1/03.08.2017 г., с което комисията на
основание чл.72, ал.1 от ЗОП изисква от участника ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС АД в пет
дневен срок от получаването му да представи подробна писмена обосновка за начина
на образуване на предложената цена за изпълнение на ОП1 – Закупуване и доставка на
офис техника. Поради технически причини, писмото е изпратено на 22.08.2017 г. от
упълномощен служител на Община Силистра, посредством E-mail, подписан с УЕП, а
по-късно същия ден и като отговор на получен E-mail с предмет „Офис експрес –
проба”, изпратен от служител на дружеството след проведен телефонен разговор.
Вторият E-mail също е подписан с УЕП.
На 28.08.2017 г., служител на Община Силистра в телефонен разговор е
напомнил на служител на дружеството за изтичащия срок за представяне на
изисканата обосновка. В отговор е получен E-mail със следното съдържание:
„Здравейте.
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Във връзка с проведен по-рано днес телефонен разговор, Ви моля да изпратите
нужната корекспонденция по факс: 02/ 973 2610, за да можем да се запознаем с
текста на съобщението.
На 22.08.2017г. получихме обаждане от Вас за изпратено по ел. поща съобщение,
като Ви помолихме за повторно изпращане, понеже не сме го получили. Изпратих
съобщение от моята ел.поща „без текст“, за да се удостовери ел. адрес и да се
провери дали има някакъв проблем с получаване и изпращане. Вие потвърдихте, че
сте получили майл. Разбрахме се, че в момента, в който получа съобщението от
Ваша страна, ще Ви потвърдя получаване. Такова съобщение така и не се получи.
Причините вероятно са технически, но от друга страна от 22.08.2017г. на ел.
поща са постъпили съобщения от други Възложители и не е имало проблем с
нашите сървъри.
Проверявах дали не е качено съобщение на Профила на купувача в досието на
въпросната процедура, но и такова няма.
Моля да качите съобщението или на Профил на купувача, или да се изпрати на
факс.
Ще Ви потвърдя получаване в писмен вид. „
Писмото е заведено в деловодната система на Община Силистра с вх. № К5724#2/28.08.2017 г. и предадено на председателя на комисията.
Комисията се събра на закрито заседание на 29.08.2017 г. Председателят на
комисията изчете гласно съдържанието на получения E-mail. Констатирано бе, че в
законоустановения срок участника ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС АД не е представил
изисканата обосновка. След като разгледа и се запозна със съдебна практика,
комисията обсъди казуса и направи следното заключение:
В обявлението към настоящата обществена поръчка е посочен E-mail за
кореспонденция op_silistra@abv.bg, а писмото е получено на E-mail на служител на
Община Силистра, от който е изпратено писмото с изисканата обосновка. Този E-mail
не е посочен от възложителя нито в обявлението, нито в документацията на
настоящата обществена поръчка.
Полученият E-mail не е подписан с електронен подпис. Няма и приложено
пълномощно от представляващия дружеството, от което да е видно, че служителят,
изпратил този E-mail, е оправомощен да представлява дружеството. Следователно, не
може да се приеме, че съдържанието на този E-mail е волеизявление на
представляващия дружеството.
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Разглеждайки казуса в друг аспект, в Определение № 7781 от 20.06.2017 г. по
адм. д. № 1055/2017 г., ІV отд. на ВАС е посочено: „Следва да се посочи, че
съобщаването на електронен адрес е законоустановен начин на кореспонденция
между правните субекти в административното производство, тъй като изрично е
предвиден в чл. 61, ал. 2 от АПК. Според предложение второ на цитираната
разпоредба съобщаването може да се извърши чрез писмено съобщение,
включително чрез електронна поща или факс, ако страната е посочила такива.
Съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронния подпис
(ЗЕДЕП) потвърждаване на получаването на електронно изявление не е необходимо,
за да се смята, че е получено от адресата, освен ако страните са уговорили друго,
каквото в случая не е налице. Освен това съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗЕДЕП
електронното изявление е получено с постъпването му в посочената от адресата
информационна система. В случая има представени доказателства, че
електронното писмо е получено на посочения в заявлението електронен адрес на
дружеството, поради което съдът счита за неоснователно и недоказано
твърдението на жалбоподателя, че на 08.11.2017 г. такова съобщение не е
получавано. Приложената извадка от електронната поща на дружествотожалбоподател не е надлежно доказателство, тъй като списъкът с входящата
поща би могло да бъде манипулиран и писмото да бъде изтрито преди
отпечатването.”
Същата теза е заложена и в Определение № 2264 от 29.02.2016 г. по адм. д.
№ 2387/2016 г., 5 чл. с-в на ВАС. Определението е окончателно, а в него са изложени
още и следните мотиви: „Отделно от това, процесуалните закони Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и Гражданския процесуален кодекс
(ГПК) допускат връчване на съобщения чрез електронна поща на електронен адрес
(чл. 137, ал. 2 от АПК и чл. 42, ал. 4 от ГПК). И в двата текста е предвидено, че
съобщенията се смятат за връчени с постъпването им в посочената
информационна система.
Този запис е в пълен синхрон с разпоредбите на Закона за електронния
документ и електронния подпис (ЗЕДЕП) - чл. 8, чл. 9, чл. 10 и чл. 11. Според тези
текстове, потвърждаване на получаването на електронно изявление не е
необходимо, за да се смята, че е получено от адресата, освен ако страните са
уговорили друго (каквото в случая няма) - чл. 8, ал. 1. Според чл. 9 - електронното
изявление е изпратено с постъпването му в информационна система, която не е
под контрола на автора, а според чл. 10, ал. 1 - електронното изявление е
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получено с постъпването му в посочената от адресата информационна система.
Съгласно чл. 11 от ЗЕДЕП, смята се, че адресатът на електронното изявление е
узнал съдържанието му в разумен срок след неговото получаване. Или казано с поелементарен език, а не като IT специалист, с успешната комуникация между двата
сървъра е достатъчно да се приеме осъществена връзка и обмен на данни между
две информационни системи, и респективно да се приеме, че съобщението е
доставено. Фактът, че получателя не си е отворил електронната поща е без
правно значение за този начин на връчване.”
Идентични са и мотивите, изложени в Определение № 1667 от 09.02.2017 г. по
адм. д. № 709/2017 г., ІV отд. на ВАС.
Позовавайки се на гореизложената съдебна практика, комисията коментира, че
доколкото в обявлението и документацията на настоящата обществена поръчка не е
посочено, че се изисква потвърждение, следва да се счита, че изисканата обосновка е
надлежно изпратена и е получена от адресата. Още повече, както коментира ВАС в
свое определение, „с успешната комуникация между двата сървъра е достатъчно
да се приеме осъществена връзка и обмен на данни между две информационни
системи, и респективно да се приеме, че съобщението е доставено”.А като се
вземе предвид обстоятелството, че вторият E-mail е изпратен като отговор на получен
такъв от служител на участника, следва да се счита, че е налице „успешна
комуникация между двата сървъра”.
Комисията единодушно реши, че твърдението от служител на участника, че
писмото с изисканата обосновка не е получено, е неоснователно и необосновано и
изложените аргументи не са достоверни. Следователно за комисията не възниква
задължение да изпраща повторно писмото с изисканата обосновка и да предоставя на
участника нов срок за представяне на същата, тъй като това ще е в противоречие на
чл.2, ал.1, т.1 от ЗОП и ще даде на участника предимство пред останалите участници в
процедурата.
Позовавайки се на гореизложеното, комисията единодушно реши и предлага на
възложителя, на основание чл. 107, т.3 от ЗОП, да отстрани от участие в обособена
позиция № 1 участника ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС АД.
При спазване разпоредбата на чл.61, т.4 и т.7 от ППЗОП, комисията продължи
своята дейност, като разгледа документите, свързани с личното състояние и
критериите за подбор, на участниците в низходящ ред спрямо получените оценки,
както следва:
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ОП1 – Закупуване и доставка на офис техника
№
по
ред

Наименование на участника

1 ЛЪКИ СИС

предложена
цена

ЕООД

3160,00

2 СМАРТ СОФТ ЕООД

3455,00

ЛЪКИ СИС 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.
Настоящата процедура се провежда на основание 73, ал.1 от ЗОП. Обявления с
избрания вид процедура задължително подлежат на публикуване в ОВ на ЕС.
Участникът не е посочил номер на обявлението в ОВ на ЕС и не е идентифицирал
процедурата, за която подава оферта.
1.3.2. Част ІV; А: Годност.
1) Съгласно чл.6, ал.1 от Закона за търговския регистър, всеки търговец е
длъжен да поиска да бъде вписан в търговския регистър. Участникът не е декларирал
това обстоятелство в документа. Не е посочен уеб адрес на Търговския регистър към
Агенция по вписванията.
1.3.3. Част VІ: Заключителни положения.
1.3.3.1. Не е попълнена изискуемата информация относно „съответната
част, раздел/ точка/и”, с което декларатотара дава съгласие на
възложителя „да получи достъп до документите, подкрепящи
информацията, която е предоставена”.
1.3.3.2. Не е посочен номер на обявлението в ОВ на ЕС.

1.
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1.4.Декларация по ЗИФОДРЮПДРС – коректно попълнена.
Предвид гореизложеното, комисията реши:
На основание чл. 61. т.5 от ППЗОП, писмено да уведоми участника ЛЪКИ СИС
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.
СМАРТ СОФТ 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 І.
Настоящата процедура се провежда на основание 73, ал.1 от ЗОП. Обявления с
избрания вид процедура задължително подлежат на публикуване в ОВ на ЕС.
Участникът не е посочил номер на обявлението в ОВ на ЕС и не е идентифицирал
процедурата, за която подава оферта.
2.3.2. Част ІV;
2.3.3. А: Годност.
1) Не е посочен уеб адрес на Търговския регистър към Агенция по вписванията.
2.3.4. В: Технически и професионални способности.
1б) В т. ІІІ.1.3) от обявлението на настоящата обществена поръчка, възложителят
е посочил: „За последните три години от датата на подаване на офертата,
участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обхват,
идентични или сходни с тези на поръчката. Под „сходни” се разбират
дейности, свързани с доставка на: ОП1 - офис техника ОП2 – офис
принадлежности.Обстоятелствата се заявяват от участниците в ЕЕДОП,
Част ІV: Критерии за подбор; раздел В: Технически и професионални
способности; т.1.б).” Участникът не е посочил информация, която да показва
съответствието с поставените критерии за подбор.
2.3.5. Част VІ: Заключителни положения.
2.3.5.1. Не е посочен номер на обявлението в ОВ на ЕС.
2.4.Декларация по ЗИФОДРЮПДРС – коректно попълнена.

2.
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Предвид гореизложеното, комисията реши:
На основание чл. 61. т.5 от ППЗОП, писмено да уведоми участника СМАРТ СОФТ
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 – Доставка на канцеларски материали
№
по
ред

1.

Наименование на участника

Предложена
цена

1 ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС АД

216,50

2 ЛЪКИ СИС

236,00

ЕООД

ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС АД
1.1.Опис – коректно попълнен.
1.2.Декларация по чл.44, ал.1 от ППЗОП – коректно попълнена.
1.3.ЕЕДОП – коректно попълнен.
1.4.Декларация по ЗИФОДРЮПДРС – коректно попълнена.

2.

ЛЪКИ СИС ЕООД
2.1.Опис – коректно попълнен.
2.2.Декларация по чл.44, ал.1 от ППЗОП – коректно попълнена.
2.3.ЕЕДОП:
2.3.1. Част І.
2.3.1.1. Настоящата процедура се провежда на основание 73, ал.1 от ЗОП.
Обявления с избрания вид процедура задължително подлежат на
публикуване в ОВ на ЕС. Участникът не е посочил номер на обявлението
в ОВ на ЕС и не е идентифицирал процедурата, за която подава оферта.
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2.3.2. Част ІV; А: Годност.
1) Съгласно чл.6, ал.1 от Закона за търговския регистър, всеки търговец е
длъжен да поиска да бъде вписан в търговския регистър. Участникът не е декларирал
това обстоятелство в документа. Не е посочен уеб адрес на Търговския регистър към
Агенция по вписванията.
2.3.3. Част VІ: Заключителни положения.
2.3.3.1. Не е попълнена изискуемата информация относно „съответната
част, раздел/ точка/и”, с което декларатотара дава съгласие на
възложителя „да получи достъп до документите, подкрепящи
информацията, която е предоставена”.
2.3.3.2. Не е посочен номер на обявлението в ОВ на ЕС.
2.4.Декларация по ЗИФОДРЮПДРС – коректно попълнена.
Предвид гореизложеното, комисията реши:
На основание чл. 61. т.5 от ППЗОП, писмено да уведоми участника ЛЪКИ СИС 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 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 29.08.2017 г. и подписан, както следва:

Председател:
Татяна Енчева Стоянова

_________п____________

Членове:
Николай Михайлов Николов

_________п____________

Енчо Юлиянов Христов

_________п____________
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