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

ПРОТОКОЛ № 1
за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците
На 26.09.2017 г., в заседателната зала на Община Силистра, комисия,
определена на основание чл.103, ал.1 от ЗОП със Заповед № ЗК-1602/26.09.2017 г.,
издадена от д-р Юлиян Найденов Найденов – Кмет на Община Силистра и Възложител,
съгласно чл.5, ал.9 от ЗОП, в състав:
Председател: инж. Тихомир Петров Борачев – Зам. Кмет „УТ”
Членове:
1. Весела Димитрова Тодорова – Нач. отдел „ИПОС”
2. Йорданка Йорданова Владимирова – Директор Дирекция „Икономика”
3. Мирослав Ангелов Калинов – Директор Дирекция „Финанси”
4. Николай Михайлов Николов – Директор Дирекция „Правна”
се събра със задача да разгледа и оцени офертите и класира участниците в процедура
за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Строително монтажни и ремонтни дейности по проект "Основен ремонт и цялостно
обновяване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла
„Здравец“, гр. Силистра"; СМР Детска ясла „Здравец“, гр. Силистра
Процедурата е открита с Решение за откриване на процедура № ЗК1371/09.08.2017 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=399.
На основание чл.48, ал.1 от ППЗОП, за получените оферти е съставен регистър.
Няма оферти, постъпили след крайния срок.

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил
и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган на ОПРР 2014-2020
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Съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП и т.4 от Заповед № ЗК-1602/26.09.2017 г., с
Приемо-предавателен протокол деловодител на Община Силистра предаде, а
председателят на комисията прие постъпилата една оферта, както следва:

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил
и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган на ОПРР 2014-2020
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Списък на получените документи

№ по
ред

Наш рег. индекс/Дата

ВхК-7681/25.9.2017 г.
1 10:47:18

ВхК-7682/25.9.2017 г.
2 10:49:15

Вид документ

ОФ Оферта

ОФ Оферта

Участник

Относно

30-2358 НСК СОФИЯ ЕООД

СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ И РЕМОНТНИ
ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ "ОСНОВЕН РЕМОНТ И
ЦЯЛОСТНО ОБНОВЯВАНЕ НА ОУ "СВ.СВ.КИРИЛ И
МЕТОДИЙ" И ДЯ "ЗДРАВЕЦ", СМР ДЯ "ЗДРАВЕЦ" СИЛИСТРА

30-2348 ХАЙТОВИ СИЕ ООД

СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ И РЕМОНТНИ
ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ "ОСНОВЕН РЕМОНТ И
ЦЯЛОСТНО ОБНОВЯВАНЕ НА ОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И
МЕТОДИЙ" ИДЯ"ЗДРАВЕЦ";СМР ДЯ "ЗДРАВЕЦ"
СИЛИСТРА

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP0011.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020
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ОФ Оферта

СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ И РЕМОНТНИ
ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ "ОСНОВЕН РЕМОНТ И
ЦЯЛОСТНО ОБНОВЯВАНЕ НА ОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И
30-348 ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - МЕТОДИЙ" ИДЯ"ЗДРАВЕЦ";СМР ДЯ "ЗДРАВЕЦ"
СИЛИСТРА
СИЛИСТРА АД

ОФ Оферта

30-367 СТРОЙПРОЕКТ ООД

СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ И РЕМОНТНИ
ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ "ОСНОВЕН РЕМОНТ И
ЦЯЛОСТНО ОБНОВЯВАНЕ НА ОУ "СВ.СВ.КИРИЛ И
МЕТОДИЙ" И ДЯ "ЗДРАВЕЦ", СМР ДЯ "ЗДРАВЕЦ" - СИЛИСТРА

30-1251 ЕКОЕФЕКТ-2008 ООД

СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ И РЕМОНТНИ
ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ "ОСНОВЕН РЕМОНТ И
ЦЯЛОСТНО ОБНОВЯВАНЕ НА ОУ "СВ.СВ.КИРИЛ И
МЕТОДИЙ" И ДЯ "ЗДРАВЕЦ", СМР ДЯ "ЗДРАВЕЦ" - СИЛИСТРА

ОФ Оферта

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP0011.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020
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ОФ Оферта
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30-2971 ДЗЗД ИНФРА
КОНСТРУКТ ГРУП

СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ И РЕМОНТНИ
ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ "ОСНОВЕН РЕМОНТ И
ЦЯЛОСТНО ОБНОВЯВАНЕ НА ОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И
МЕТОДИЙ" И ДЯ"ЗДРАВЕЦ"; СМР ДЯ "ЗДРАВЕЦ"
СИЛИСТРА

30-1911 РОСАТОМ ЕООД

СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ И РЕМОНТНИ
ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ "ОСНОВЕН РЕМОНТ И
ЦЯЛОСТНО ОБНОВЯВАНЕ НА ОУ "СВ.СВ.КИРИЛ И
МЕТОДИЙ" И ДЯ "ЗДРАВЕЦ", СМР ДЯ "ЗДРАВЕЦ" - СИЛИСТРА

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP0011.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020
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Съгласно т.4 от Заповед № ЗК-1602/26.09.2017 г., председателят на комисията
получи документите за провеждане на обществената поръчка.
След катато получи представената оферта 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. Т. Лозев – упълномощен представител на СТРОЙПРОЕКТ ООД.
2. К. Горанов - упълномощен представител наИНФРА КОНСТРУКТ ГРУП ДЗЗД
3. Г. Костова – упълномощен представител на ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО – СИЛИСТРА
АД.
Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни
опаковки и оповести тяхното съдържание, както следва:
1.

НСК СОФИЯ ЕООД.
Участникът е представил:
1.1.Опис – Образец № 1.
1.2.Декларация по чл. 44, ал.1 от ППЗОП – Образец № 2.
1.3.ЕЕДОП – Образец № 3.
1.4.Декларация по ЗИФОДРЮПДРС – Образец № 4..
1.5.Техническо предложение – Образец № 5, като към него е приложил:
1.5.1. Декларация за съответствие на материалите.
1.5.2. Подробен линеен график за видове СМР и диаграма на работната ръка.

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил
и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган на ОПРР 2014-2020
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1.5.3. Декларация за посетен обект.
1.5.4. Декларация за гаранционните срокове за строителните дейности,
съгласно предвидените в чл.20, ал.4 Наредба №2 от 31.07.2003 г.
1.5.5. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор,
съгласно чл.39, ал.3, т.1, буква „в” от ППЗОП.
1.5.6. Декларация за срока на валидност на офертата, съгласно чл.39, ал.3, т.1,
буква „г” от ППЗОП.
1.5.7. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията,
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на
заетостта и условията на труд..
1.6.Запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
Техническото предложение на участника беше подписано на всяка страница от
тримата членове на комисията. Представителите на участниците отказаха да положат
подпис.
Трима членове на комисията положиха подпис върху плик „Предлагани ценови
параметри”. Пликът беше подписан и от тримата представители, присъстващи в
залата.
2.

ХАЙТОВИ СИЕ ООД.
Участникът е представил:
Запечатан плик с надпис „Заявление”, който съдържа:
2.1.Опис – Образец № 1.
2.2.Декларация по чл. 44, ал.1 от ППЗОП – Образец № 2.
2.3.ЕЕДОП – Образец № 3.
2.4.Декларация по ЗИФОДРЮПДРС – Образец № 4.
2.5.Приложения към ЕЕДОП – от стр.39 до стр.46. Описаните документи не са
изискуеми от възложителя.
2.6.Техническо предложение – Образец № 5, запечатано в отделен плик с надпис
„Техническо предложение”, който беше отворен от комисията.
2.7.Запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил
и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган на ОПРР 2014-2020
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Техническото предложение на участника беше подписано на всяка страница от
тримата членове на комисията и един от представителите на участниците.
Трима членове на комисията положиха подпис върху плик „Предлагани ценови
параметри”. Пликът беше подписан и от тримата представители, присъстващи в
залата.
3.

ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - СИЛИСТРА АД.
Участникът е представил:
3.1.Опис – Образец № 1.
3.2.Декларация по чл. 44, ал.1 от ППЗОП – Образец № 2.
3.3.ЕЕДОП – Образец № 3.
3.4.Декларация по ЗИФОДРЮПДРС – Образец № 4.
3.5.Към заявлението от стр.41 до стр.48 участникът е приложил представил и
заверени копия от Счетоводен баланс и ОПР за 2016 г.; Протокол от редовно
годишно общо събрание на акционерите, проведено на 26.05.2017 г., както и
оригинал на Декларация, че участникът ще поддържа валидността на
застраховка „Професионална отговорност” през целия период на договора..
Описаните документи не са изискуеми от възложителя. Описаните документи не
са изискуеми от възложителя.
3.6.Техническо предложение – Образец № 5, като към него е приложил:
3.6.1. Декларация за посетен обект;
3.6.2. Работна програма;
3.6.3. Декларация за съответствие на материали;
3.6.4. Линеен календарен график.
3.7.Запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Техническото предложение на участника беше подписано на всяка страница от
тримата членове на комисията.
Трима членове на комисията положиха подпис върху плик „Предлагани ценови
параметри”. Пликът беше подписан и от двама представители, присъстващи в залата.

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил
и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
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СТРОЙПРОЕКТ ООД.
Участникът е представил:
4.1.Опис - Образец № 1.
4.2.Декларация по чл. 44, ал.1 от ППЗОП - Образец № 2.
4.3.ЕЕДОП - Образец № 4 – 2 бр.
4.4.Декларация по ЗИФОДРЮПДРС - Образец № 4.
4.5.Техническо предложение – Образец № 5, като към него е приложил:
4.5.1. Линеен календарен график;
4.5.2. Работна програма.
4.6.Запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Техническото предложение на участника беше подписано на всяка страница от
тримата членове на комисията и от представител на участниците.
Трима членове на комисията положиха подпис върху плик „Предлагани ценови
параметри”. Пликът беше подписан и от двама представители, присъстващи в залата.
5.

ЕКОЕФЕКТ-2008 ООД
Участникът е представил:
5.1.Декларация по чл. 44, ал.1 от ППЗОП - Образец № 2.
5.2.ЕЕДОП - Образец № 4.
5.3.Декларация по ЗИФОДРЮПДРС - Образец № 4.
5.4.Техническо предложение – Образец № 5, като към него е приложил:
5.4.1. Подробен линеен календарен график за изпълнение на предвидените в
проекта дейности;
5.5.Запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Техническото предложение на участника беше подписано на всяка страница от
тримата членове на комисията.

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил
и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
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Трима членове на комисията положиха подпис върху плик „Предлагани ценови
параметри”. Пликът беше подписан и от тримата представители, присъстващи в
залата.
6.

ДЗЗД ИНФРА КОНСТРУКТ ГРУП.
Участникът е представил:
6.1.Опис - Образец № 1.
6.2.Заверено копие от Договор за създаване на обединение.
6.3.Допълнително споразумение № 2 към Договор за създаване на обединение.
6.4.Декларация по чл. 44, ал.1 от ППЗОП - Образец № 2 – 3 бр.
6.5.ЕЕДОП - Образец № 4 – 3 бр.
6.6.Декларация по ЗИФОДРЮПДРС - Образец № 4 – 3 бр.
6.7.Техническо предложение – Образец № 5, и приложения към него.
6.8.Запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Техническото предложение на участника беше подписано на всяка страница от
тримата членове на комисията и от представител на участниците.
Трима членове на комисията положиха подпис върху плик „Предлагани ценови
параметри”. Пликът беше подписан и от тримата представители, присъстващи в
залата.
7.

РОСАТОМ ЕООД
Участникът е представил:
7.1.Опис – Образец № 1.
7.2.Декларация по чл. 44, ал.1 от ППЗОП - Образец № 2.
7.3.ЕЕДОП - Образец № 4.
7.4.Декларация по ЗИФОДРЮПДРС - Образец № 4.
7.5.Техническо предложение – Образец № 5, и приложения към него;

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил
и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
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7.6.Запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
Техническото предложение на участника беше подписано на всяка страница от
тримата членове на комисията. Три подписа бяха положени и върху плик „Предлагани
ценови параметри”.
При разрязването на опаковката, неволно беше нарушена в единия край
цялостта на плик „Предлагани ценови параметри”. Комисията постави кметски печат и
залепи разрязания участък на плика. Присъстващите в залата представители на
участниците също удостовериха с подписа си, че пликът е запечатан в тяхно
присъствие.
След извършване на задължителните действия по чл.64, ал. 3-5 от ППЗОП,
председателят обяви, че с това публичната част от заседанието приключи.
В изпълнение на т.8 от Заповед № ЗК-1602/26.09.2017 г. на Кмета на Община
Силистра д-р Юлиян Найденов, действията на комисията са протоколирани от Ирина
Николова, гл. експерт „Обществени поръчки”.
Настоящият протокол е изготвен на 26.09.2017 г. и подписан, както следва:

Председател:
________п_____________

инж. Тихомир Петров Борачев

Членове:
1.инж. Весела Димитрова Тодорова

________п_____________

2. Йорданка Йорданова Владимирова

________п_____________

3. Мирослав Ангелов Калинов

________п_____________

4. Николай Михайлов Николов

________п_____________

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил
и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
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