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ПРОТОКОЛ № 2
за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците
на 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”
На 04.01.2018 г. упълномощен служител на Община Силистра, посредством Email, подписан с КЕП, е изпратил писмо до участника БИС ООД, с което на основание
чл. 104, ал.5 от ЗОП, в срок до 2 (два) работни дни от получаването на уведомлението,
комисията е изискала участникът 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.
Изискана информация е получена на 04.01.2018 г. в 16:12 часа на E-mail в
прикачен файл, подписан с КЕП. Поради технически причини, документите не са
отразени в деловодната система на Община Силистра в същия ден, а са регистриран в
деловодната система на 05.01.2018 г., като за дата на получаване на документите
комисията зачита датата на получения E-mail - 04.01.2018 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
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На 05.01.2018 г. комисията се събра на закрито заседание. Извършена бе
проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията
относно актуално състояние на дружеството, както и проверка за свързаност на
участниците. Комисията не констатира нарушение по чл.101, ал. 11 от ЗОП.
Комисията продължи своята работа, като в периода 05.01.2018 г. – 12.01.2017 г.,
комисията проведе три закрити заседания за разглеждане на представените
технически предложения в оферти за участие в обществената поръчка. Всяка от
офертите беше разгледана и коментирана от всеки член на комисията. След
обсъждането, комисията направи следните констатации:
ОП1 – Черна, бяла и дребна техника
1.

КЛАСИКО ЕООД.

Техническото предложение на участника е представено само на хартиен
носител.
Предложеният срок за изпълнение е в съответствие с изискванията, поставени
от възложителя.
В Образец № 5.1. Описание на предлаганите продукти, участникът е посочил:

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил
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Видно от направеното описание:
за позиция № 1 - предложената мощност е 700W при минимално изискване
поставено от възложителя 1,5 квт;
за позиция № 4 – предложените цикли за измиване са съответно 120-240-480
сек. при поставено изискване от възложителя 180-360-540 сек.;
за позиция № 8 - предложената мощност е 0,55 kW при минимално изискване
поставено от възложителя 0.7 kW.
Видно от направеното описание на предлаганите продукти, предложените
параметри не покриват минималните изисквания, поставени от възложителя.
Комисията обсъди направеното предложение и единодушно реши да предложи
на възложителя на основание чл. 107, т.2, буква „а” от ЗОП да отстрани от
процедурата по ОП1 – Черна, бяла и дребна техника участника КЛАСИКО ЕООД.

2.

СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД.

Участникът грешно е изписал наименованието на обособената позиция, като
вместо да посочи наименованието, дадено от възложителя в т. ІV.1) Наименование от
Решението за откриване на процедурата, е изписал текста, съдържащ се в т. ІV.3)
Описание на предмета на поръчката от Решението за откриване на процедурата.
Членовете на комисията коментираха направената констатация и единодушно
решиха, че допуснатата техническа грешка е несъществена.
В техническото си предложение участникът е посочил:
„2.4.Ще изпълненим дейностите в срок, както следва:
2.4.1.Обект ДЯ „Здравец”, гр. Силистра – 30 (тридесет) календарни дни;
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2.4.2.Обект ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Силистра - 60 (шестдесет)
календарни дни.”
Съгласно т.4 Срок за изпълнение на обществената поръчка от Техническа
спецификация, възложителят е посочил :
„Предложеният от участника срок за доставката и монтаж следва да е:

За обект ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Силистра до 30 (тридесет)
календарни дни;
За Обект ДЯ „Здравец”, гр. Силистра – до 60 (шестдесет) календарни дни.”
Видно от представеното техническо предложение, участникът е предложил срок
за доставка на продукти за обект ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Силистра повисок от максималния срок, заложен от възложителя.
В образец № 5.1. Описание на предлаганите продукти за обект Детска ясла
"Здравец" участникът е посочил:
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ОПИСАНИЕ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ПРОДУКТИ

№

Наименование на
работата КС

Ед.м.

К-во

Технически характеристики

Гаранционен
срок в
месеци

Детска ясла "Здравец"
6

Месомелачка 160
kg/h, от 0,75 до 1,0 kW
/380V/3N/50Hz

брой

1

Месомелачка BOSCH MFW, производителност: 160 kg/h, МОЩНОСТ 500
W / 1600 W /380V/3N/50Hz

24 /двадесет и
четири/
месеца
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Видно от направеното описание, за позиция № 6 за обект Детска ясла
„Здравец”, участникът е предложил мощност на продукта 500 W при поставени от
възложителя параметри от 0,75 до 1,0 kW. Т.е. мощността на продукта е под
минимално допустимите параметри.
В образец № 5.1. Описание на предлаганите продукти за обект Основно училище
"Св. св. Кирил и Методий" участникът е посочил:
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ОПИСАНИЕ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ПРОДУКТИ

№

Наименование на
работата КС

Ед.м.

К-во

Технически характеристики

Гаранционен
срок в
месеци

Основно училище "Св. св. Кирил и Методий"
1

Хладилник с камера
без заскрежаване
/обледяване/

брой

4

Хладилник с камера Crown GN
Обем на фризерната част (l): 42
Обем на хладилната част (l): 171
Енергиен клас: A+
Други: Обръщане на вратите , Регулируеми крачета, без заскрежаване

24 /двадесет и
четири/
месеца

2

Хладилник 350 л с
камера 80 л, без
заскрежаване
/обледяване/ в бюфет
и кухня

брой

3

Хладилник Indesit TAAN Система за охлаждане: No Frost
Обем на фризерната част (l): 80
Обем на хладилната част (l): 316
Енергиен клас: A+
Други: Стъклени полици и рафтове , Нулева камера

24 /двадесет и
четири/
месеца
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3

Хладилник 280 л с
камера 40 л, без
заскрежаване,
обледяване уч. ст.

брой

1

Хладилник Finlux FXRA Обем на хладилната част (l): 242
Обем на фризерната част (l): 63
Общ обем (l): 305
Енергиен клас: A+, без заскрежаване, обледяване

24 /двадесет и
четири/
месеца

4

Готварска ел. печки с
4 керамични плочи и
фурна 75-80 л

брой

2

Готварска ел. печки с 4 керамични плочи и фурна BEKO FSE,
24 /двадесет и
МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ФУРНА, брой функции: 6, обем на фурната 75 л., четири/
Енергиен клас А
месеца
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В описанието на продуктите за обект Основно училище "Св. св. Кирил и
Методий", участникът е променил номерацията, посочена от възложителя.
В изготвената количествена сметка към техническата спецификация, позиция №
1 съдържа обобщаваща информация за подпозиции №№ 1.1. и 1.2., а в образец № 5.1.,
в позиция № 1 участникът е направил подробно описание и е оферирал доставка на 4
бр. хладилници, които не са изисквани от възложителя. Видно от направеното
описание, на първите три реда участникът е представил оферта за три вида
хладилници и е посочил различна марка и различен модел за всеки от тях. Т.е.
предложените хладилници са общо 8 (осем) при изискани от възложителя 4 (четири)
броя.
С така направеното предложение, участникът е променил техническата
спецификация, утвърдена от възложителя и е променил едностранно условията на
поръчката.
Комисията обсъди направеното предложение и единодушно реши да предложи
на възложителя на основание чл. 107, т.2, буква „а” от ЗОП да отстрани от
процедурата по ОП1 – Черна, бяла и дребна техника участника СМАРТ БИЗНЕС
КЪМПАНИ ЕООД.
3.

ШКОЛСНАБ 2001 ЕООД.

Техническото предложение от офертата на участника е в съответствие с
предварително обявените условия на поръчката, в това число и техническата
спецификация.
4.

КООПЕРАЦИЯ "ПАНДА".

Посоченият срок за доставка на продуктите за всеки от обектите е в
съответствие с поставените изисквания от възложителя.
Съгласно изискванията, заложени от възложителя в т.7 Специфични изисквания
от Техническа спецификация, възложителят е посочил: „В техническата си оферта
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всеки участник следва да направи пълно описание на предлаганите продукти –
малка, модел, технически характеристики. За описанието следва да се използват
таблиците от приложената към поръчката количествена сметка, като колона
„Ед. Цена” се замени с колона „Технически характеристики”. Колона „Общо” се
заменя с колона „Гаранционен срок” (Образец № 5.1. приложение към техническо
предложение).”
В приложения образец № 5.1. участникът не е спазил изискванията на
възложителя – не са посочени марка, модел, както и конкретни технически параметри
на предлаганите продукти. В графа „Технически характеристики” дословно са
преписани изискванията на възложителя.
От стр. 45 до стр. 69 в офертата си участникът е приложил снимков материал на
предлаганите продукти.На някои от страниците са представени по повече от един
модел на конкретна марка и не става ясно участникът за кой модел прави
предложение. Към всеки от предлаганите артикули има описание на техническите
параметри на 2 до 4 чужди езика.
Съгласно т. 2. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИТЕ, подточка 2.1.
Условия за участие от документацията, възложителят е посочил, че „всички
документи, издадени на чужд език, се представят в официален превод на български
език”.
Комисията обсъди направеното предложение и единодушно реши да предложи
на възложителя на основание чл. 107, т.2, буква „а” от ЗОП да отстрани от
процедурата по ОП1 – Черна, бяла и дребна техника участника КООПЕРАЦИЯ
"ПАНДА".

5.

БИС ООД.
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Техническото предложение от офертата на участника е в съответствие с
предварително обявените условия на поръчката, в това число и техническата
спецификация.

ОП2 – Професионално оборудване
1.

СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД.

Участникът грешно е изписал наименованието на обособената позиция, като
вместо да посочи наименованието, дадено от възложителя в т. ІV.1) Наименование от
Решението за откриване на процедурата, е изписал текста, съдържащ се в т. ІV.3)
Описание на предмета на поръчката от Решението за откриване на процедурата.
Членовете на комисията коментираха направената констатация и единодушно
решиха, че допуснатата техническа грешка е несъществена.
Описаните технически параметри на предлаганите продукти съответстват на
поставените изисквания от възложителя.
В Техническите предложения от офертите на останалите участници не са
констатирани технически грешки. Описанието на предлаганите продукти е в
съответствие с предварително обявените условия на поръчката, в това число и
техническата спецификация.

Председателят на
15.01.2018г., 10:00 часа.

комисията

насрочи

следващо

закрито

заседание

за

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
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от ЗОП, действията на комисията са протоколирани от Ирина Николова, гл. експерт
„Обществени поръчки”.
Настоящия протокол е изготвен на 12.01.2018 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____________
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