ОБЩИНА СИЛИСТРА
*ул. “Симеон Велики” № 33
7500 Силистра

((086) 824 243 Факс:(086) 823 343
E-mail: mayor@silistra.bg

Утвърждавам: /п/
д-р Юлиян Найденов
Кмет на община Силистра,
Дата: 15.01.2018г.
ПРОТОКОЛ
от дейността на комисията, назначена със Заповед № ЗК- 20 от 04.01.2018 г. на кмета на Община
Силистра – д-р Юлиян Найденов Найденов, определена за отваряне, разглеждане, оценка и
класиране на получените за участие оферти в обществена поръчка за „доставка”, открита с
Решение № ЗК - 2108 от 05.12.2017г. по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП, чрез “публично
състезание” с предмет: „Закупуване чрез доставка на компютърна техника”.
На 04.01.2018 г., от 14.00 ч., в Заседателната зала (ст.202) на административната сграда на
Община Силистра, се проведе публично заседание на комисията назначена със Заповед № ЗК-20
от 04.01.2018 г. с цел отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените за участие
оферти в обществената поръчка с горепосоченият предмет.
Комисията заседава в състав:
Председател: Николай Михайлов Николов – За Секретар на основание Заповед № ЗК – 2184
от 14.12.2017г.
Членове:
1 Енчо Юлиянов Христов – Главен експерт „ИККТ“;
2 Валерий Петров Недев – Старши юрисконсулт;
Срок за работа на комисията – 120 календарни дни.
Председателят на комисията получи Протокола по чл. 48, ал. 6 от Правилника за
прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП), придружен от входящия регистър на
постъпилите за участие оферти.
На заседанието не присъстваха представители на участниците или техни упълномощени
представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, като това
обстоятелство е отразено в Регистър на лицата, присъствали при отварянето на офертите.
Председателят на комисията, изчете гласно заповедта за работа на комисията и Списъка
на получените оферти за участие в обществената поръчка, след което председателят и членовете
на комисията попълниха и подписаха Декларация по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените
поръчки (ЗОП).

За участие в определения срок са получени оферти от:
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№
по
ред
1

Участник

№ Вх К и дата на постъпване

Час на постъпване

„Стемо” ООД,

№ Вх К 20/02.01.2018

13:15ч

№ Вх К 41/03.01.2018

09:15ч

№ Вх К 69/03.01.2018

11:14ч

№ Вх К 74/03.01.2018

14:25ч

гр. Русе
2

„Кооперация „Панда“
гр. София

3

„Смарт Софт” ЕООД,
гр. София

4

„Компютърни и офис системи” ЕООД,
гр. Силистра

Комисията установи, че всички оферти са представени в съответствие с разпоредбата на
чл. 47, ал. 2 от ППЗОП – в запечатани непрозрачни опаковки.
Председателят на комисията поясни, че съгласно Раздел IV.2.7) на Обявление за
поръчката, възложителят допуска оценката на техническите и ценови предложения на
участниците преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор (чл. 181,
ал. 2 от ЗОП). Проверката за наличие на основания за отстраняване и за съответствие с
критериите за подбор се извършва по начин, който не се влияе от резултатите от оценката на
техническите и ценовите предложения.
Комисията продължи своята работа при условията на чл. 61 от Правилника за прилагане
на закона за обществените поръчки (ППЗОП), като пристъпи към отваряне на запечатаните
непрозрачни опаковки по реда на тяхното постъпване и оповести тяхното съдържание,
включително предложенията на участниците по съответният показател за оценка на офертите.
1.

Стемо ООД, № Вх К 20/02.01.2018г.

Документите са представени в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП.
Комисията отвори опаковката и оповести съдържащите се документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 и
т. 2 от ППЗОП и опис на представените документи.
Председателят на комисията, обяви ценовото предложение - 1 962.00 лева (хиляда
деветстотин шестдесет и два лева) без ДДС.
Членовете на комисията подписаха Техническото и Ценово предложение за изпълнение на
обществената поръчка, съгласно разпоредбите на чл.61 ППЗОП, във връзка с чл.181, ал.2 ЗОП.
2.

Кооперация „Панда“ , № Вх К 41/03.01.2018г.

Документите са представени в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП.
Комисията отвори опаковката и оповести съдържащите се документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 и
т. 2 от ППЗОП и опис на представените документи.
Приложен е отделен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията прие, така
представеното ценово предложение, макар че в документацията изрично е посочено:
Възложителят не поставя изискване Ценовото предложение да се представя в запечатан плик.
Председателят на комисията обяви ценовото предложение на участника в размер на
1 999.95 лева (хиляда деветстотин деветдесет и девет лева и деветдесет и пет ст.) без ДДС.
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Членовете на комисията подписаха Техническото и Ценово предложение за изпълнение на
обществената поръчка, съгласно разпоредбите на чл.61 ППЗОП, във връзка с чл.181, ал.2 ЗОП.
3. Смарт софт ЕООД, № Вх К 69/03.01.2018г.
Документите са представени в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП.
Комисията отвори опаковката и оповести съдържащите се документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 и
т. 2 от ППЗОП и опис на представените документи.
Председателят на комисията обяви направеното ценово предложение в размер на 1 756 лева
(хиляда седемстотин петдесет и шест) без ДДС.
Членовете на комисията подписаха Техническото и Ценово предложение за изпълнение на
обществената поръчка, съгласно разпоредбите на чл.61 ППЗОП, във връзка с чл.181, ал.2 ЗОП.
4. Компютърни и офис системи ЕООД, № Вх К 74/03.01.2018г.
Документите са представени в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП.
Комисията отвори опаковката и оповести съдържащите се документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 и
т. 2 от ППЗОП и опис на представените документи.
Председателят обяви направеното ценово предложение в размер на 1 869.90 лева (хиляда
осемстотин шестдесет и девет лева и деветдесет ст.) без ДДС.
Членовете на комисията подписаха Техническото и Ценово предложение за изпълнение на
поръчката.
В периода 08.01.2018г. до 16.01.2018г., работата на комисията продължи с разглеждане на
представените оферти за съответствие с предварително обявените условия по реда на тяхното
постъпване. Също така от страна на комисията бе извършена проверка, относно приложимостта
на разпоредбите на чл.72 от ЗОП. Не бе констатирано по-благоприятно ценово предложение.
„Стемо“ ООД
Участникът е представил в офертата си следните документи: опис на документите, декларация по
чл.44, ал. 1 от ЗОП, ЕООД подписан от тримата управители, удостоверения за добро изпълнение
/такъв вид документи се представят на друг етап от възлагане на обществената поръчка/
Техническото предложение за изпълнение е в съответствие с предварително обявените условия,
към същото е представена спецификация на предлаганите модели. Представено е нотариално
заверено пълномощно. Участникът предлага Срок за доставяне на техниката - 10 (десет) работни
дни, срок за отстраняване на рекламации – 5 (пет) дни. Участникът декларира, че е съгласен с
клаузите на проекта на договор, и че срокът на валидност на офертата е шест месеца.
Ценовото предложение на участника отговаря на предварително заложените изискванията на
възложителя - приложената КСС отразяваща образуването на общата цена без включен ДДС е
съобразно посочените количества на възложителя. Не са открити аритметични несъответствия.
Предложената цена за изпълнение е в рамките на максимално допустимия финансов ресурс,
определен предварително от Възложителя.
Кооперация „Панда“
Участникът е представил в офертата си следните документи: опис на документите, декларация по
чл. 44, ал. 1 от ЗОП, ЕООД подписан от председателката на кооперацията / членовете на
управителният съвет / членовете на контролен съвет. Техническото предложение за изпълнение е
в съответствие с предварително обявените условия. Участникът предлага Срок за доставяне на
техниката - 10 (десет) работни дни, срок за отстраняване на рекламации – 10 (десет) дни.
Участникът декларира, че е съгласен с клаузите на проекта на договор, и че срокът на валидност
на офертата е шест месеца.
Ценовото предложение на участника отговаря на предварително заложените изискванията на
възложителя - приложената КСС отразяваща образуването на общата цена без включен ДДС е
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съобразно посочените количества на възложителя. Не са открити аритметични несъответствия.
Предложената цена за изпълнение е в рамките на максимално допустимия финансов ресурс,
определен предварително от Възложителя.
„Смарт софт“ ЕООД
Участникът е представил в офертата си следните документи: опис на документите, декларация по
чл.44, ал. 1 от ЗОП, ЕООД подписан от управителя. Техническото предложение за изпълнение е в
съответствие с предварително обявените условия. Участникът предлага Срок за доставяне на
техниката - 10 (десет) работни дни, срок за отстраняване на рекламации – 7 (седем) дни.
Участникът декларира, че е съгласен с клаузите на проекта на договор, и че срокът на валидност
на офертата е шест месеца.
Ценовото предложение на участника отговаря на предварително заложените изискванията на
възложителя - приложената КСС отразяваща образуването на общата цена без включен ДДС е
съобразно посочените количества на възложителя. Не са открити аритметични несъответствия.
Предложената цена за изпълнение е в рамките на максимално допустимия финансов ресурс,
определен предварително от Възложителя.
„Компютърни и офис ситеми“ ЕООД
Участникът е представил в офертата си следните документи: опис на документите, декларация по
чл. 44, ал. 1 от ЗОП, ЕООД подписан от управителя. Техническото предложение за изпълнение е
в съответствие с предварително обявените условия. Участникът предлага Срок за доставяне на
техниката - 5 (пет) работни дни, срок за отстраняване на рекламации – 3 (три) дни. Участникът
декларира, че е съгласен с клаузите на проекта на договор, и че срокът на валидност на офертата
е шест месеца.
Ценовото предложение на участника отговаря на предварително заложените изискванията на
възложителя - приложената КСС отразяваща образуването на общата цена без включен ДДС е
съобразно посочените количества на възложителя. Не са открити аритметични несъответствия.
Предложената цена за изпълнение е в рамките на максимално допустимия финансов ресурс,
определен предварително от Възложителя.
За част от декларираните от участниците данни в ЕЕДОП, от страна на комисията бе
извършена справка в Търговски регистър.
Съгласно гореизложеното констатацията на комисията е, че Техническите и Ценови
предложения за изпълнение на участниците: „Стемо“ ООД и Кооперация „Панда“, са в
съответствие с предварително обявените условия на Възложителя, изготвени са по приложените
образци, отговарят на заложените критерий, във връзка с което се извърши следното оценяване,
съгласно предварително обявеният критерий:
Най- ниска предлагана цена.
№
по
ред
1
2
3
4

Участник
„Смарт софт“ ЕООД
„Компютърни и офис системи“ ЕООД
„Стемо“ ООД
Кооперация „Панда“

Предлагана
без ДДС

цена Оценка /класиране,
съгласно чл.61,т.7 от
ППЗОП
1 756,00 лева
І място
1 869,90 лева
ІІ място
1 962,00 лева
ІІІ място
1 9999,95 лева
ІV място

На основание чл. 61, т. 4 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане и проверка на
документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, свързани с личното състояние и критериите за подбор на
участниците спрямо получените оценки.
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Съгласно изискванията на ЗОП и на Възложителя, при подаване на оферта участникът
декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез
представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се
предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази
данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да
предоставят информация.
„Смарт софт“ ЕООД
Участникът представя ЕЕДОП, подписан от представляващият дружеството, съгласно
декларираното в образец № 2 Декларация по чл. 44, ал. 1 от ППЗОП и извършената справка в
Търговски регистър. От декларирана информация в ЕЕДОП, се установява, че:
- дружеството няма да използва капацитета на други субекти за изпълнение критериите за подбор
и няма да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката (Част II, раздел В и Г на
ЕЕДОП);
- не са налице основания за отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на
данъци или социално осигурителни вноски, както и основания, свързани с несъстоятелност,
конфликт на интереси или професионално нарушение (Част III, раздел А, Б и В на ЕЕДОП);
- не са налице основания за отстраняване свързани с обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
(Част III, раздел Г на ЕЕДОП).
- по отношение на техническите и професионални способности, участникът декларира
изпълнение на доставки, с предмет и обем, идентичен/ сходен с предмета на поръчката.
Доставките са изпълнени в заложения от Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена
офертата на участника (Част IV на ЕЕДОП).
При разглеждането на документите не бяха констатирани непълноти или несъответствие с
изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Преценката на комисията е, че
участника „Смарт Софт” ЕООД, отговаря на изискванията по чл. 54 от Закона за обществените
поръчки (ЗОП) и покрива критериите за подбор, поставени от възложителя.
„ Компютърни и офис системи” ЕООД
Участникът представя ЕЕДОП, подписан от представляващият дружеството - управител,
съгласно декларираното в образец № 2 Декларация по чл. 44, ал. 1 от ППЗОП и извършената
справка в Търговски регистър.
От декларирана информация в ЕЕДОП, се установява, че:
- дружеството няма да използва капацитета на други субекти за да изпълнени критериите за
подбор и няма да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката (Част II, раздел В и
Г на ЕЕДОП);
- не са налице основания за отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на
данъци или социално осигурителни вноски, както и основания, свързани с несъстоятелност,
конфликт на интереси или професионално нарушение (Част III, раздел А, Б и В на ЕЕДОП);
- не са налице основания за отстраняване свързани с обстоятелства по чл. 3, т. 8 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
(Част III, раздел Г на ЕЕДОП).
- по отношение на техническите и професионални способности, участникът декларира
изпълнение на доставки, с предмет и обем, идентичен с предмета на поръчката. Извършените
доставки са съгласно определеният от Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена
офертата на участника (Част IV на ЕЕДОП).
При разглеждане на документите не бяха констатирани непълноти или несъответствия с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

5

Комисията счита, че участникът „Компютърни и офис системи” ЕООД, отговаря на
изискванията по чл. 54 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и покрива критериите за
подбор, поставени от възложителя.
При разглеждане на офертите на участниците, не се установи наличие на основания за
отстраняване съгласно условията по чл.101, ал.. 11 ЗОП.
Предвид гореизложеното и съгласно чл. 61, ал. 7 от Правилника за прилагане на закона за
обществените поръчки (ППЗОП), комисията разгледа документите по чл. 61, т. 4 от ППЗОП до
установяване на съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор на
двама участници, които класира на първо и второ място, останалите участници / „Стемо“
ООД и „Кооперация Панда“, /чиито оферти са оценени, не се класират.
На основание резултатите от оценяването на ценовите предложения и съответствието с
изискванията за лично състояние и критериите за подбор поставени от Възложителя, комисията
направи следното класиране, по предварително зададения критерий за оценка „най – ниска цена”:
·

Първо място: „Смарт Софт” ЕООД – с предлагана цена в размер на 1 756.00 лева без ДДС;

·

Второ място: „Компютърни и офис системи” ЕООД - с предлагана цена в размер на
1 869.90 лева без ДДС.

Комисията единодушно реши и предлага на Възложителя:
1. Да определи за изпълнител на обществената поръчка, участника „СМАРТ СОФТ”
ЕООД;
Мотиви: не са налице основания за отстраняване от процедурата; участникът отговаря на
критериите за подбор; офертата отговаря на предварително обявените условия и при прилагане
на критерия за оценка участника е класиран на първо място.
С това комисията приключи своята работа по разглеждане, оценка и класиране на
получените оферти за участие в настоящата процедура.
Протоколът е съставен на 15.01.2018 г.

Председател:

Николай Николов

________/п/______

Членове:
1. Енчо Христов

________/п/______

2. Валерий Недев

__________/п/____
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