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за определяне на изпълнител
№ ЗК-1640/29.09.2017 г.
На основание чл. 22, ал.1, т. 6 от ЗОП и чл.108, т.1 от ЗОП, във връзка с мое Решение
за откриване на процедура № ЗК-1027 от 12.06.2017г. в обществена поръчка за
доставки, провеждана чрез открита процедура по чл.73, ал.1 от ЗОП и чл.18, ал.1, т.1
от ЗОП 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,
с прогнозна стойност 4252,33 лева (Четири хиляди двеста петдесет и два лева и 33
ст.) без ДДС,
в качеството ми на възложител по смисъла на чл.5, ал.2, т.9 от ЗОП, взех следното
Р

Е

Ш

Е

Н

И

Е

:

1.
Утвърждавам доклад от 21.09.2017г. за резултатите от работата на комисия,
определена с моя Заповед № ЗК-1220/19.07.2017 г., изменена с моя Заповед № ЗК1344/03.08.2017 г. и изменена със Заповед № ЗК-1413/21.08.2017 г., издадена от инж.
Тихомир Петров Борачев, упълномощен от мен на основание чл.7, ал.2 от ЗОП със
Заповед № ЗК-1356/03.08.2017 г.
2.
Одобрявам документите, свързани с провеждане на процедурата.
3.
Определям изпълнител по договор за обществена поръчка, както следва:
3.1.ОП1 – Закупуване и доставка на офис техника – ЛЪКИ СИС ЕООД.
Подизпълнители и дял от договора за обществена поръчка, който те ще
изпълняват: няма.
3.2.ОП2 – Доставка на канцеларски материали – ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС АД.
Подизпълнители и дял от договора за обществена поръчка, който те ще
изпълняват: няма.
4.
Отстранени участници:
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4.1.ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС АД.
Участникът е подал оферта за двете обособени позиции.
Издадено е писмо с изх. № 5724#1/03.08.2017 г., с което комисията на
основание чл.72, ал.1 от ЗОП е изискала 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.
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 на закрито заседание се е запознала със съдържанието на получения
E-mail и е констатирала, че в законоустановения срок участника ОФИС ЕКСПРЕС
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СЪРВИС АД не е представил изисканата обосновка. В Протокол № 5 от дейността си,
комисията е направила 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.
Комисията е разгледала съдебна практика и е констатирала, че 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
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(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
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 е преценила,
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”.
Предвид гореизложеното, комисията е преценила, 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
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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, като взех под внимание мотивите на
комисията, на основание чл. 107, т.3 от ЗОП, отстранявам от участие в обособена
позиция № 1 участника ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС АД.
4.2.СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ АД.
В ценовото си предложение по обособена позиция № 1, в Образец № 6, т.1,
участникът е записал:
„Общата цена за изпълнение на договора е в размер на 2716,80 лв.(две хиляди
седемстотин и шестнадесет лева и 80 ст.) без ДДС и 3182,00 лв. (Три хиляди сто
осемдесет и два лева) с ДДС и е формирана на базата на всички присъщи разходи и
с включени всички дейности към настоящата оферта, включително всякакви други
непредвидени обстоятелства.”
В образец № 6.1. по обособена позиция № 1, участникът е посочил:
Обща стойност без ДДС - 3182,00 лв. (Три хиляди сто осемдесет и два лева);
Обща стойност с ДДС – 3818,40 лв (Три хиляди осемстотин и осемнадесет лева и
40 ст.).
Също така, в ценовото си предложение по обособена позиция № 2, в Образец №
6, т.1 е записал:
„Общата цена за изпълнение на договора е в размер на 82,06 лв.(осемдесет и
два лева и 06 ст.) без ДДС и 116,00 лв. (сто и шестнадесет лева) с ДДС и е
формирана на базата на всички присъщи разходи и с включени всички дейности към
настоящата оферта, включително всякакви други непредвидени обстоятелства.”
В образец № 6.1. по обособена позиция № 2, участникът е посочил:
Обща стойност без ДДС - 116,00 лв. (сто и шестнадесет лева);
Обща стойност с ДДС – 139,20 лв (сто тридесет и девет лева и 20 ст.).
Предвид разминаването на посочените стойност в двата образеца, на основание
чл.104, ал.5 от ЗОП, комисията е изискала от участника разяснения за данни, посочени
в офертата по обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2.
На 26.07.2017 г., упълномощен служител на Община Силистра, посредством Email, подписан с УЕП, е изпратил Писмо до участника СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС
СИСТЕМИ АД, с което на основание чл. 104, ал.5 изречение второ от ЗОП, комисията е
изискала в срок от 5 (пет) работни дни да представи разяснения относно посочените
данни в Ценово предложение по обособена позиция № 1 и в Ценово предложение по
обособена позиция № 2.
------------------------------------------------------ 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

Получените документите са регистрирани в деловодната система на Община
Силистра с вх. № К-5725#2/28.07.2017 г. Участникът е посочил следното:
„За ОП 1 – Закупуване и доставка на офис техника.
Предложената от нас цена за изпълнение на договора е в размер на 3182,00
лв. (Три хиляди сто осемдесет и два лева) без ДДС и 3818,40 лв (Три хиляди
осемстотин и осемнадесет лева и 40 ст.) с ДДС.
Сумата е посочена правилно в образец № 6.1.
За ОП 2 – Доставка на канцеларски материали.
Предложената от нас цена за изпълнение на договора е в размер на 116,00 лв.
(сто и шестнадесет лева) без ДДС и 139,20 лв (сто тридесет и девет лева и 20
ст.) с ДДС. Сумата е посочена правилно в образец № 6.1.
При попълване на Образец 6 е допусната техническа грешка. Моля за целите
на оценката комисията да приеме посочените от нас единични и обща цена в КСС
Образец 6.1.”
Съгласно чл. 31, ал.1, т.4 от ЗОП, документацията трябва да съдържа „образци
на документи, както и указание за подготовката им”. В утвърдената от мен
документация е посочено, че Ценовото предложение е образец № 6, а образец № 6.1. –
КСС е приложение към Ценовото предложение, в което следва да се попълнят
единичните цени на предлаганите артикули. Следователно, комисията трябва да
оценява цената за изпълнение на поръчката, посочена в Ценовото предложение –
Образец № 6.
При така изложените разяснения от участника е налице промяна на ценово
предложение, което е недопустимо съгласно чл.104, ал.5 от ЗОП.
Предвид гореизложеното, на основание чл.107, т.2, буква „а” от ЗОП,
отстранявам от участие по двете обособени позиции участника СПЕЦИАЛИЗИРАНИ
БИЗНЕС СИСТЕМИ АД.
4.3.КОПИТРЕЙД СМАРТ ЕООД.
Участникът 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.
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Позовавайки се на Решение № 254 от 09.03.2017 г. на Комисията за защита на
конкуренцията, комисията е преценила, че този етап от процедурата 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.
Предвид гореизложеното, на основание чл. 107, т. 1 и т. 2 буква "а" от Закона за
обществените поръчки отстранявам КОПИТРЕЙД СМАРТ ЕООД от участие в процедурата
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.
5.
Установени конфликти на интереси по отношение на участници в процедурата:
не са установени.
6.
На основание чл.43, ал.1, изречение първо от ЗОП и чл. 43, ал.2, т.1, буква „а”
от ЗОП, настоящото решение да се изпрати на участниците в 3-дневен срок от
издаването му.
7.
На основание чл.24, ал.1, т.2 от ППЗОП в деня на изпращане на решението до
участниците, решението, протоколите и доклада на комисията, да се публикуват в
профила на купувача.
8.
На основание чл.43, ал.1, изречение второ от ЗОП, посочвам връзка към
електронна преписка на Открита процедура / №ОТПР-2017-002 / 18-01-2017 г. в
профила на купувача, където са публикувани протоколите и окончателния доклад на
комисията: http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=387.
9.
Решението може да се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията в
сроковете по чл. 197, ал.1, т.7 от ЗОП.

Възложител: _________п____________
Д-р Юлиян Найденов,
Кмет на Община Силистра
Съгласувал: _________п____________
Валерий Недев, Юрисконсулт
Изготвил: ___________п____________
Ирина Николова, Гл. експерт „Обществени поръчки”
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