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за определяне на изпълнител
№ ЗК- 2078/01.12.2017 г.

На основание чл. 22, ал.1, т. 6 от ЗОП и чл.108, т.1 от ЗОП, във връзка с Решение за
откриване на процедура № ЗК-1371 от 09.08.2017г. в обществена поръчка за услуга,
провеждана чрез открита процедура по чл.73, ал.1 от ЗОП и чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП
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,
с прогнозна стойност 1 032 358,79 лева (Един милион тридесет и две хиляди
триста петдесет и осем лева и 79 ст.) без ДДС, разпределени както следва:
По договор за БФП – 950 692,38 лева (Деветстотин и петдесет хиляди шестстотин
деветдесет и два лева и 38 ст.) без ДДС;
Собствен принос – 81 666,41 лева (Осемдесет и една хиляди шестстотин
шестдесет и шест лева и 41 ст.) без ДДС.
в качеството ми на Възложител по смисъла на чл.5, ал.2, т.9 от ЗОП, взех следното
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:

1.
Утвърждавам доклад от 01.12.2017г. за резултатите от работата на комисия,
определена с моя Заповед № ЗК-1602/26.09.2017 г.
2.

Одобрявам документите, свързани с провеждане на процедурата.

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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3.
Определям изпълнител по договор за обществена поръчка: РОСАТОМ ЕООД.
Подизпълнители и дял от договора за обществена поръчка, който те ще изпълняват:
няма.
4.

Отстранявам следните участници:
4.1.ХАЙТОВИ СИЕ ООД.

Участникът е подал Оферта с Вх. № К-7682/25.9.2017 г. При спазване
разпоредбата на чл. 53, ал. 7 от ППЗОП, комисията е разгледала документите по чл.
39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор, поставени от възложителя, и е съставила протокол, в който е
посочила установени липса, непълнота или несъответствие на информацията,
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията
към личното състояние или критериите за подбор.
В законоустановения срок участникът е представил допълнителни документи.
При разглеждането им комисията е направила следните констатации:
4.1.1. Образец № 4 - ЕЕДОП.
4.1.1.1. Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена
поръчка и за възлагащия орган или възложителя
Не е посочен номер на обявлението на настоящата процедура в ОВ на ЕС.
Участникът не е идентифицирал поръчката, за която подава оферта.
Констатацията на комисията, посочена в т.2.3.1. в Протокол № 2 не е
отстранена.
4.1.1.2. Част ІV: Критерии за подбор; раздел Б: Икономическо и финансово
състояние.
4.1.1.2.1. т. 4)
Участникът е посочил:
КОЛ=0,85
КБЛ=0,82
Съгласно приложение № 2 към чл.31, ал.2 от ППЗОП, минимално допустимите
стойности, над които се приема, че участникът отговаря на изискването по чл.61, ал.1,
т.3 от ЗОП, са съответно:
КОЛ=1,5
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КБЛ=1
Посочените от участника стойности на двата коефициента, както и
тези, изчислени от комисията, не покриват изискването по чл.61, ал.1, т.3 от
ЗОП, заложено от възложителя в обявлението на настоящата поръчка.
4.1.1.3. Част ІV: Критерии за подбор; раздел В: Технически и
професионални способности.
4.1.1.3.1. т. 1а)
Направените от комисията констатации в т. 2.3.3.3. частично са отстранени, като
е допълнена категорията на посочените обекти. За посочените дейности не е посочен
обем и срок на изпълнение. Информацията относно обем и срок на изпълнение е
посочена от участника в т. 1б)
4.1.1.4. Част VІ: Заключителни положения.
4.1.1.4.1. Участникът
не
е
посочил
„съответната
част,
раздел/точка/1”, за които дава официално съгласие на Община
Силистра да получи достъп до документите, подкрепящи
информацията, предоставена в части ІІ-V на ЕЕДОП.
4.1.1.4.2. Участникът не е посочил препратка към публикация в ОВ на ЕС
(например номер на обявлението в ОВ на ЕС), а е посочил ID номер
на обявлението в РОП.
4.1.2. На основание чл.104, ал.5, изречение второ от ЗОП, комисията е изискала
разяснения относно направените от нея констатации в т. 2.3.3.2. в Протокол
№ 2.
Участникът не е представил изискуемите разяснения.
Съгласно разпоредбата на чл. 59, ал. 2 от ЗОП, в решението за откриване на
процедура за възлагане на обществена поръчка, възложителят може да определи
критерии за подбор, съобразени с предмета, стойността, обема и сложността на
поръчката, а когато обществената поръчка има обособени позиции, критериите за
подбор за всяка от обособените позиции трябва да съответстват на предмета,
стойността, обема и сложността на съответната позиция. Тези изисквания се въвеждат
от възложителя в рамките на оперативната му самостоятелност, но при спазване на
ограниченията, предвидени с разпоредбите на чл. 60, 61 и 63 от ЗОП.
Предметът на настоящата обществена поръчка е заложен от възложителя в
предходна открита процедура, за която е публикувана в РОП преписка под номер
00030-2017-0005. Върху процедурата е осъществен контрол чрез случаен избор по чл.
232 от ЗОП. Окончателното становище на АОП с изх. № КСИ-10 от 06.03.2017 г. е
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публикувано
в
профила
на
купувача
на
интернет
адрес
http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=368. Обособената позиция е прекратена на
основание чл.110, ал.1, т.1 от ЗОП с мотиви, че не е подадена нито една оферта за
участие.
При обявяване на настоящата процедура, позовавайки се на становището на АОП
относно законосъобразността на провеждане на процедурата, възложителят е поставил
същите критерии за подбор, един от които е изискване по чл.61, ал.1 т.3 от ЗОП –
участниците да са постигнали положително съотношение между определени активи и
пасиви. Съгласно чл. 31, ал.2 от ППЗОП, начинът на изчисляване на съотношението
между активи и пасиви и минимално допустимите стойности на това
съотношение, над които се приема, че кандидатът или участникът отговаря на
изискването по чл. 61, ал. 1, т. 3 ЗОП, са определени в методиката по приложение № 2
от правилника. Съгласно цитираната методика КОЛ следва да е със стойност 1,5, а КБЛ
– стойност 1.
В представения ЕЕДОП участникът е посочил КОЛ=0,85 и КБЛ=0,82.
Показателите КОЛ и КБЛ отразяват възможностите на предприятието да покрие
задълженията
си
в
даден
момент,
обикновено
балансова
дата,
т.е.
платежоспособност. Тя изразява способността на фирмата своевременно да извършва
всички текущи плащания и погасяването на задълженията й в срок, зависи от
финансовото състояние на фирмата, от обема на очакваните постъпления и
предстоящите плащания.
Поемайки нова поръчка за изпълнение, за участника ще възникнат и нови
финансови задължения. Фирмата ежедневно ще трябва да изпълнява своите
ангажименти и точно да урежда различни задължения, чийто срок изтича спрямо
доставчиците, банките, бюджета, персонала и т.н. Поради това тя винаги трябва да
разполага с достатъчно ликвидни средства, за да може да реализира безпрепятствено
и в срок предмета на настоящата поръчка.
В проекта на договора е предвидено авансово плащане, но средствата ще бъдат
предоставени от възложителя единствено, ако участникът предостави неотменима
гаранция за обезпечаване на цялата сума.
Предвидените междинни плащания са в размер не по-малко от 10% от стойността
на договора. При прогнозна стойност на поръчката 1 032 358,79 лева без ДДС,
участникът следва да разполага със свободен ресурс за разплащане на задължения
само по настоящата поръчка в размер не по-малък от 103 235,88 лева без ДДС. От
посочените от участника стойности на двата показателя е видно, че същият не
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разполага с необходимия капацитет за изпълнение на настоящата поръчка и не
покрива поставените от възложителя критерии за подбор.
Предвид гореизложеното, на основание чл. 107, т.1 от ЗОП, отстранявам
от участие в процедурата ХАЙТОВИ СИЕ ООД.

4.2.ЕКОЕФЕКТ-2008 ООД.
Участникът е подал Оферта с Вх. № К-7706/25.9.2017 г. При спазване
разпоредбата на чл. 53, ал. 7 от ППЗОП, комисията е разгледала документите по чл.
39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор, поставени от възложителя, и е съставила протокол, в който е
посочила установени липса, непълнота или несъответствие на информацията,
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията
към личното състояние или критериите за подбор.
В законоустановения срок участникът е представил допълнителни документи.
При разглеждането им комисията е направила следните констатации:
4.2.1. Образец № 1 – Опис на представените документи - коректно попълнен.
4.2.2. Образец № 2 - Декларация по чл. 44, ал.1 от ППЗОП – коректно попълнена.
4.2.3. Образец № 4 - ЕЕДОП.
4.2.3.1. Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена
поръчка и за възлагащия орган или възложителя.
Участникът не е посочил номер на обявлението в ОВ на ЕС и не е
идентифицирал процедурата, за която подава оферта. Констатацията на
комисията, посочена в т.5.3.1. от Протокол № 2 не е отстранена.
4.2.3.2. Част ІІ: Информация за икономическия оператор; раздел А:
Информация за икономическия оператор
На стр. 9 от новопредставения ЕЕДОП, на въпроса „дали икономическият
оператор е регистриран в официалния списък на одобрените икономически оператори
или дали има еквивалентен сертификат”, участникът отново е посочил отговор [ДА].
На същата страница, буква а) участникът е посочил Удостоверение за вписване в
ЦПРС, в буква б) е посочил уеб адреса на регистъра, а в буква в) като основание за
регистрацията е посочил чл.19 от Закона за камарата на строителите.
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На въпроса на буква г) „регистрацията или сертифицирането обхваща ли
всички задължителни критерии за подбор”, участникът е посочил отговор [Не].
Посочената от участника информация се отнася за поставено изискване по чл.60,
ал.1 от ЗОП и следва да се посочи в Част ІV: Критерии за подбор; раздел А: Годност на
ЕЕДОП.
В цитираните полета на ЕЕДОП следва да се попълни информация в случай, че
участникът има издадено удостоверение, съгласно чл.68, ал.1 от ЗОП за регистрация в
официален списък на одобрените стопански субекти или сертификат, издаден от
сертифициращ орган.
В Протокол № 2, на основание чл.104, ал.5, изречение второ от ЗОП, комисията
е изискала от участника да представи разяснения относно направените констатации в
т. 5.3.4.3. от протокола. Участникът не е изпълнил изискванията на комисията и
не е представил исканите разяснения. Не е представено и удостоверение или
сертификат, от които безспорно да е видно, че твърдението на участника за
вписване в горе цитирания регистър е достоверно.
4.2.3.3. Част ІV: Критерии за подбор; раздел Б: Икономическо и финансово
състояние.
4.2.3.3.1. Стр. 25 – т.1а)
При посочване на среден оборот и броя на годините, за които същият е следвло
да бъде изчислен, участникът е пропуснал да уточни, че стойността е в хил. лева.,
което комисията е отчела като несъществена грешка, тъй като критерият за подбор е
относим към общия оборот, а не към средния.
4.2.3.3.2. стр. 26- т. 2б)
При посочване на среден оборот и броя на годините, за които същият е следвало
да бъде изчислен, участникът е пропуснал да уточни, че стойността е в хил. лева.,
което комисията е отчела като несъществена грешка, тъй като критерият за подбор е
относим към общия оборот, а не към средния.
4.2.3.4. Стр. 26 и 27 - т. 4)
Участникът е посочил:
КОЛ=1,5819 към 30.09.2017 г.
КБЛ=1,5254 към 30.09.2017 г.
Участникът е приложил Баланс към 30.09.2017 г., от който е видно, че същият е
отчел следното:
Незавършеното производство от 83 хил. към 31.12.2016г. е със нулева стойност
към 30.09.2017 г.
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Вземанията от клиенти и доставчици нарастват с 240 хил. лв. спрямо
предходния отчетен период.
Паричните средства нарастват с 4 хил. лв. спрямо предходния отчетен период.
Текущата печалба нараства със 147 хил. лв. спрямо предходния отчетен
период.
Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът има възможност да представи на
комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или
допълнена информация., като допълнително предоставената информация може да
обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за
получаване на оферти или заявления за участие. Участникът, позовавайки се на това
си право, е представил баланс към 31.09.2017 г. и е изчислил показателите КОЛ и КБЛ
въз основа на данните от него. Предвид обстоятелството, че междинните счетоводни
отчети не подлежат на задължително публикуване, комисията не е имала възможност
да извърши проверка до колко предоставената от участника информация е достоверна.
Освен това, съгласно чл.31, ал. 2 от ППЗОП, начинът на изчисляване на
съотношението между активи и пасиви и минимално допустимите стойности на това
съотношение, над които се приема, че кандидатът или участникът отговаря на
изискването по чл. 61, ал. 1, т. 3 ЗОП, са определени в методиката по приложение № 2
от правилника. А в приложението императивно е разписано, че „показатели се
изчисляват на базата на данни от годишния финансов отчет (ГФО) на
предприятието на кандидата или участника към 31 декември на съответната
година, представени в хиляди левове (хил. лв.)”.
В т. ІІІ.1.2) от обявлението на настоящата обществена поръчка възложителя е
посочил в т. 3, че „Участниците следва да са постигнали положително
съотношение между определени активи и пасиви към 31.12.2016г. Възложителят
ще прилага двата показателя за оценка: КОЛ и КБЛ. Начинът на изчисляване на
съотношението между активи и пасиви и минимално допустимите стойности на
това съотношение, над които се приема, че кандидатът или участникът
отговаря на изискването по чл. 61, ал. 1, т. 3 ЗОП, са определени в методиката по
приложение № 2 на ППЗОП. Обстоятелствата се заявяват от участниците в
ЕЕДОП, Част ІV: Критерии за подбор; раздел Б: Икономическо и финансово
състояние; т.4).”
Предвид гореизложеното, комисията единодушно е решила, че разпоредбата на
чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в настоящия случай е неприложима и не е приела
представената от участника нова информация, отразена в представения Баланс към
30.09.2017 г.
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Съгласно направените изчисления от комисията (приложение към протокол №
2), показателите са съответно:
КОЛ=0,76
КБЛ=0,16
Съгласно приложение № 2 към чл.31, ал.2 от ППЗОП, минимално допустимите
стойности, над които се приема, че участникът отговаря на изискването по чл.61, ал.1,
т.3 от ЗОП, са съответно:
КОЛ=1,5
КБЛ=1
Стойности на двата коефициента не покриват изискването по чл.61,
ал.1, т.3 от ЗОП, заложено от възложителя в обявлението на настоящата
поръчка.
Участникът не е спазил нито императивната разпоредба на чл.31, ал. 2 от
ППЗОП, нито условията за участие на възложителя относно икономическо и финансово
състояние, посочени в обявлението.
4.2.3.5. Част VІ: Заключителни положения.
4.2.3.5.1. Участникът
не
е
посочил
„съответната
част,
раздел/точка/1”, за които дава официално съгласие на Община
Силистра да получи достъп до документите, подкрепящи
информацията,
предоставена
в
части
ІІ-V
на
ЕЕДОП.
Констатацията е направена от комисията в Протокол № 2.
Същата не е отстранена от участника в новопредставения
ЕЕДОП.
4.2.3.5.2. 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 препратка към
публикация в ОВ на ЕС (например номер на обявлението в ОВ на
ЕС). Констатацията е направена от комисията в Протокол №
2. Същата не е отстранена от участника в новопредставения
ЕЕДОП.
Предвид обстоятелството, че участникът не е отстранил част от
констатираните нередности, посочени от комисията в Протокол по чл. 54, ал.
7 от ППЗОП и не покрива критериите за подбор по чл. 61, ал.1 , т. 3 от ЗОП, на
основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, отстранявам от участие в процедурата
участника ЕКОЕФЕКТ-2008 ООД.
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4.3.ДЗЗД ИНФРА КОНСТРУКТ ГРУП.
Участникът е подал Оферта с Вх. № К-7707/25.9.2017 г. При спазване
разпоредбата на чл. 53, ал. 7 от ППЗОП, комисията е разгледала документите по чл.
39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор, поставени от възложителя, и е съставила протокол, в който е
посочила установени липса, непълнота или несъответствие на информацията,
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията
към личното състояние или критериите за подбор.
В законоустановения срок участникът е представил допълнителни документи.
При разглеждането им комисията е направила следните констатации:
Представените документи са последователно номерирани и описани в следното
придружително писмо:
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Видно от представения документ, участникът е представил ново „Техническо
предложение със съдържащи се в него приложения – работна програма, график,
диаграма на работната ръка”. При проверка, комисията е констатирала, че горе
цитираните документи се съдържат в комплекта допълнителни документи от стр. 169
до стр. 277.
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В РАЗДЕЛ ІІІ ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА ИМ от
документацията на настоящата обществена поръчка, възложителят е цитирал
разпоредбата на чл. 101, ал. 7 от ЗОП, според която „до изтичането на срока за
подаване на офертите всеки участник може да промени, да допълни или да
оттегли офертата си”. Позовавайки се на разпоредбата на чл. 101, ал. 8 от ЗОП,
възложителят също така е посочил и че „всеки участник в процедурата може да
представи само една оферта”.
В законоустановения срок за получаване на оферти участникът е подал оферта,
която е приета за участие. При спазване разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП,
представеното техническо предложение е подписано от комисията на всяка страница
на открито заседание в присъствието на представители на участниците.
Към момента на провеждане, процедурата е била на етап разглеждане на
документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и констатациите на
комисията, описани в Протокол № 2, са се отнасяли единствено и само за тези
документи. Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, след получаване на протокола по чл. 54,
ал. 7 от ППЗОП, в срок до 5 работни дни от получаването му, кандидатите и
участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на
информация, 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 или заявления за участие.
На този етап от процедурата техническите предложения на участниците все още
не са били разглеждани. При разглеждане офертата на ДЗЗД ИНФРА КОНСТРУКТ ГРУП,
комисията не се е позовавала на разпоредбата на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и от участника
не е изисквана каквато и да е информация или разяснения по отношение на
техническото предложение.
Видно от гореизложеното, участникът неправилно е тълкувал и е нарушил
разпоредбата на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, според която участниците „могат да
представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат
променена и/или допълнена информация”, тъй като допълнително представените
документи следва да съдържат единствено и само „променена и/или допълнена
информация” по отношение на изискванията към личното състояние и критериите за
подбор, поставени от възложителя.
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Представяйки ново техническо предложение, участникът е нарушил и
разпоредбите на чл. 101, ал. 7 и 8 от ЗОП и указанията на възложителя за представяне
на оферта в процедурата.
Участникът също така е нарушил разпоредбата на чл. 104, ал.5 от ЗОП, според
която „разясненията не могат да водят до промени в техническото и ценовото
предложение на участниците”.
Предвид гореизложеното, на основание чл. 107, т. 2 от ЗОП, отстранявам
от участие в процедурата участника ДЗЗД ИНФРА КОНСТРУКТ ГРУП.
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-2017-016 / 19-08-2017 г. в
профила на купувача, където са публикувани протоколите и окончателния доклад на
комисията: http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=399.
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 и

Съгласувал: _________п____________
Николай Николов, Директор Дирекция „Правна”
Изготвил: __________п___________
Ирина Николова, Гл. експерт „Обществени поръчки”
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