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ПРОТОКОЛ № 1
за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците
На 03.01.2018 г., в заседателната зала на Община Силистра, комисия,
определена със Заповед № ЗК-15/03.01.2018 г. на д-р Юлиян Найденов Найденов –
Кмет на Община Силистра и Възложител, съгласно чл.5, ал.2, т.9 от ЗОП, в състав:
Председател: Денка Димитрова Михайлова – Зам. Кмет „ХД” и Ръководител на проекта
Членове:
1. Йорданка Йорданова Владимирова – Директор Дирекция „Икономика”
2. Николай Михайлов Николов – Директор Дирекция „Правна”
3. Николета Георгиева Дечева – Ст. експерт „ЕПП”
4. Ваня Николова Христова – Гл. счетоводител БС „Култура”
Резервни членове:
1. Константина Славянова Николова – Ст. Юрисконсулт
2. Анелия Петрова Василева – Гл. счетоводител

се събра в основния си състав със задача да разгледа и оцени офертите и класира
участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на оборудване по проект "Основен ремонт и цялостно обновяване на основно
училище „Св. Св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра" по
обособени позиции
ОП1 – Черна, бяла и дребна техника
ОП2 – Професионално оборудване”
Процедурата е открита с Решение за откриване на процедура № ЗК-1985 от
22.11.2017 г.

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. 24, ал.3 от ППЗОП е създадена електронна преписка в профила на
купувача на интернет адрес: http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=417.
На основание чл.48, ал.1 от ППЗОП, за получените оферти е съставен регистър.
Няма оферти, постъпили след крайния срок.
Съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП и т.3 от Заповед № ЗК-15/03.01.2018 г., с
Приемо-предавателен протокол деловодител на Община Силистра предаде, а
председателят на комисията прие постъпилите 5 (пет) оферти, 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

1

2

Наш рег. индекс/Дата

ВхК-10362/21.12.2017 г.
10:28:01

ВхК-1/02.1.2018 г.
08:49:14

Вид
документ

ОФ Оферта

ОФ Оферта

Кореспондент - адрес Относно

30-3041 КЛАСИКО
ЕООД

30-1722 СМАРТ
БИЗНЕС КЪМПАНИ
ЕООД

ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТ "ОСНОВЕН РЕМОНТ И
ЦЯЛОСТНО ОБНОВЯВАНЕ НА ОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" И
ДЯ "ЗДРАВЕЦ" СИЛИСТРА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
ОП №1
ОП №2
ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТ " ОСНОВЕН РЕМОНТ
И ЦЯЛОСТНО ОБНОВЯВАНЕ НА ОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
И ДЯ "ЗДРАВЕЦ" - СИЛИСТРА
ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
ОП № 1 ОП № 2

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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ВхК-14/02.1.2018 г.
10:39:17

ВхК-29/02.1.2018 г.
15:02:07

ВхК-37/02.1.2018 г.
16:36:54

ОФ Оферта

ОФ Оферта

ОФ Оферта
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30-634 ШКОЛСНАБ
2001 ЕООД

ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТ "ОСНОВЕН РЕМОНТ И
ЦЯЛОСТНО ОБНОВЯВАНЕ НА ОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" И
ДЯ "ЗДРАВЕЦ" СИЛИСТРА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
ОП №1
ОП №2

39-01 КООПЕРАЦИЯ
"ПАНДА"

ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТ " ОСНОВЕН РЕМОНТ
И ЦЯЛОСТНО ОБНОВЯВАНЕ НА ОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
И ДЯ "ЗДРАВЕЦ" - СИЛИСТРА
ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
ОП № 1

30-2500 БИС ООД

ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ПО ПРОЕКТ "ОСНОВЕН РЕМОНТ И
ЦЯЛОСТНО ОБНОВЯВАНЕ НА ОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" И
ДЯ "ЗДРАВЕЦ" СИЛИСТРА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
ОП №1
ОП №2

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-15/03.01.2018 г., председателят на комисията
получи документите за провеждане на обществената поръчка.
След като получи представените оферти 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 не присъстваха представители на участниците.

Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни
опаковки и оповести тяхното съдържание. Техническото и ценовото предложение на
всеки от участниците бяха подписани на всяка страница от тримата членове на
комисията.
При спазване разпоредбата на чл.61, т.1 от ППЗОП, комисията обяви
предложенията на участниците по съответните показатели за оценка на офертите,
както следва:

№ по
ред

Ценово предложение
участник

ОП 1

ОП 2

1

30-3041 КЛАСИКО ЕООД

21 710,00

77 214,00

2

30-1722 СМАРТ БИЗНЕС
КЪМПАНИ ЕООД

26 399,94

76 716,48

3

30-634 ШКОЛСНАБ 2001 ЕООД

27 090,00

80 430,00

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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39-01 КООПЕРАЦИЯ "ПАНДА"

26 854,13

5

30-2500 БИС ООД

21 117,00

Х

80 600,00

След извършване на задължителните действия по чл.61, т. 1 и 2 от ППЗОП,
председателят обяви, че с това публичната част от заседанието приключи.
Комисията продължи своята дейност в закрито заседание.
Извършена бе проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция
по вписванията относно свързаност на участниците.
При проверката се установи, че посоченият от участника БИС ООД
идентификационен номер в част ІІ Информация за икономическия оператор, раздел А:
Информация за икономическия оператор в ЕЕДОП, е невалиден.
Комисията единодушно реши на основание чл.104, ал.5 от ЗОП, да изиска от
участника в срок до 2 (два) работни дни от получаване на уведомление, да представи
валиден идентификационен номер и/или справка-разпечатка от Търговски регистър и
регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията относно актуално състояние на
дружеството
Председателят обяви, че проверката относно нарушение по чл.101, ал. 11 от
ЗОП, ще се проведе след получаване на необходимата информация, изискана от
участника БИС ООД.
Председателят на комисията закри заседанието.
В изпълнение на т.8 от Заповед № 15/03.01.2018 г. издадена от на д-р Юлиян
Найденов Найденов – Кмет на Община Силистра и Възложител, съгласно чл.5, ал.2, т.9
от ЗОП, действията на комисията са протоколирани от Ирина Николова, гл. експерт
„Обществени поръчки”.

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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Настоящия протокол е изготвен на 03.01.2018 г. и подписан, както следва:

Председател:
Денка Димитрова Михайлова

_________п____________

Членове:
Йорданка Йорданова Владимирова

_________п____________

Николай Михайлов Николов

_________п____________

Николета Георгиева Дечева

_________п____________

Ваня Николова Христова

_________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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