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ПРОТОКОЛ № 4
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 – Мл. експерт „ИП”
4. Ваня Николова Христова – Гл. счетоводител БС „Култура”
В периода от 17.01.2017 г. до 18.01.2017г., при спазване разпоредбата на чл.61,
т.4 и т.7 от ППЗОП, в две закрити заседания, комисията разгледа документите,
свързани с личното състояние и критериите за подбор, на участниците в низходящ ред
спрямо получените оценки по утвърдената методика – „най-ниска цена”, както следва:
ОП1 – Черна, бяла и дребна техника

№

1

участник

Ценово предложение
ОП 1

БИС ООД

21 117,00

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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ШКОЛСНАБ 2001 ЕООД

27 090,00

I. БИС ООД
Комисията направи следните констатации:
Документите са изготвени на 02.01.2018 г.
1.
Опис – коректно попълнен.
2.
Декларация по чл.44, ал.1 от ППЗОП.
В т. 3 не са попълнени имената на съдружниците.
3.
ЕЕДОП:
3.1.Част І Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за
възлагащия орган или възложителя
Не е попълнен номер на обявлението в Официален вестник на Европейския
съюз;
3.2.Част ІІ Информация за икономическия оператор
3.2.1. Раздел А: Информация за икономическия оператор
Идентификационен номер по ДДС е посочен грешно. Същият е изискан от
комисията с писмо с изх. № К-37#1/04.01.2018 г. с цел извършване на проверка за
нарушение разпоредбата на чл.101, ал. 11 от ЗОП и представен от участника с писмо,
заведено в деловодната система на Община Силистра с вх. № К-37#2/05.01.2018 г.
3.2.2. Раздел Б: Информация за представителите на икономическия оператор
Наименованието на посочения регистър е непълно. Офертата на участника е
изготвена на 02.01.2018 г. Съгласно Закон за търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел (загл. Изм. - дв, бр. 74 от 2016 г., в сила от
01.01.2018 г.) е изменено наименованието на посочения от участника регистър считано
от 01.01.2018 г..
3.3.Част ІV;
3.3.1. А: Годност.
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1)

Наименованието на посочения регистър е непълно. Офертата на
участника е изготвена на 02.01.2018 г. Съгласно Закон за търговския
регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (загл.
Изм. - дв, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) е изменено
наименованието на посочения от участника регистър считано от
01.01.2018 г.
3.4.Част VІ: Заключителни положения.
3.4.1. Участникът е посочил, че „дава официално съгласие на Община
Силистра
да
получи
достъп
до
документите,
подкрепящи
информацията, която е предоставена в Част ІV: Критерии за подбор”. В
представения ЕЕДОП са декларирани и обстоятелства в Част ІІ Информация
за икономическия оператор и Част ІІІ Основания за изключване. Не
попълвайки „съответната част, раздел/ точка/и”, на Част ІІ и Част ІІІ, за
които участникът следва да даде „официално съгласие на Община
Силистра
да
получи
достъп
до
документите,
подкрепящи
информацията”, която е предоставена в ЕЕДОП, същият възпрепятства
възложителя да извърши последваща проверка на заявените данни, както и
да изпълни задълженията си съгласно разпоредбата на чл. 58, ал. 6 от ЗОП.
3.4.2. Посочената препратка е към РОП, а не към ОВЕС. Не е посочен номерът на
поръчката в РОП.
4.
Декларация по ЗИФОДРЮПДРС – коректно попълнена.
Предвид гореизложеното, комисията реши:
На основание чл. 61. т.5 от ППЗОП, комисията реши писмено да уведоми
участника БИС ООД относно установената нередовност. Документите на участника,
свързани с личното състояние и критериите за подбор, ще бъдат разгледани на
следващо закрито заседание, след представянето им.

II. ШКОЛСНАБ 2001 ЕООД
Комисията направи следните констатации:
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Документите са изготвени на 28.12.2017 г.
1.
Опис – коректно попълнен.
2.
Декларация по чл.44, ал.1 от ППЗОП – коректно попълнена.
3.
ЕЕДОП:
3.1.Част І Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за
възлагащия орган или възложителя
Не е попълнен номер на обявлението в Официален вестник на Европейския
съюз;
3.2.Част VІ: Заключителни положения.
Не е посочената препратка е към ОВЕС. Не е посочен номерът на поръчката в
ОВЕС.
Декларация по ЗИФОДРЮПДРС – коректно попълнена.
Предвид гореизложеното, комисията реши:
На основание чл. 61. т.5 от ППЗОП, писмено да уведоми участника ШКОЛСНАБ
2001 ЕООД относно установената нередовност. Документите на участника, свързани с
личното състояние и критериите за подбор, ще бъдат разгледани на следващо закрито
заседание, след представянето им.

ОП2 – Професионално оборудване

№

участник

Ценово предложение
ОП 2

1

СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ
ЕООД

76 716,48

2

КЛАСИКО ЕООД

77 214,00

3

ШКОЛСНАБ 2001 ЕООД

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
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БИС ООД

80 600,00

I. СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД
Комисията направи следните констатации:
Документите са изготвени на 29.12.2017 г.
1.
Опис – Наименованието на обособената позиция е изписано грешно.
2.
Декларация по чл.44, ал.1 от ППЗОП – коректно попълнена.
3.
ЕЕДОП:
3.1.Част І Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за
възлагащия орган или възложителя
Не е попълнен номер на обявлението в Официален вестник на Европейския
съюз;
3.2.Част ІІ Информация за икономическия оператор
3.2.1. Раздел А: Информация за икономическия оператор.
Наименованието на обособената позиция е изписано грешно
3.3.Част VІ: Заключителни положения.
3.3.1. Информацията, която е предоставена в ЕЕДОП относно „съответната
част, раздел/ точка/и”, за които участникът „дава официално съгласие
на Община Силистра да получи достъп до документите, подкрепящи
информацията”, е непълна.
3.3.2. Не е посочен номера на обявлението за поръчката в ОВЕС.
4.
Декларация по ЗИФОДРЮПДРС – коректно попълнена.
Предвид гореизложеното, комисията реши:
На основание чл. 61. т.5 от ППЗОП, писмено да уведоми участника СМАРТ
БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД относно установената нередовност Документите на

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
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участника, свързани с личното състояние и критериите за подбор, ще бъдат
разгледани на следващо закрито заседание, след представянето им.

II. КЛАСИКО ЕООД
Комисията направи следните констатации:
Документите са изготвени на 21.12.2017 г.
1.
Опис – коректно попълнен.
2.
Декларация по чл.44, ал.1 от ППЗОП – коректно попълнена.
3.
ЕЕДОП:
3.1.Част І Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за
възлагащия орган или възложителя
Не е попълнен номер на обявлението в Официален вестник на Европейския
съюз;
3.2.Част ІV;
3.2.1. А: Годност.
2)
Съгласно чл.6, ал.1 от Закон за търговският регистър и регистърът на
юридическите лица с нестопанска цел, „всеки търговец и всяко
юридическо лице с нестопанска цел са длъжни да поискат да бъдат
вписани в търговския регистър, съответно в регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел, като заявят подлежащите на
вписване обстоятелства и представят подлежащите на обявяване
актове”. Участникът не е декларирал това обстоятелство в документа.
Не е посочен уеб адрес на Търговският регистър и регистърът на
юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.
3.3.Част VІ: Заключителни положения – не е попълнена изискуемата информация.
4.
Декларация по ЗИФОДРЮПДРС – коректно попълнена.
Предвид гореизложеното, комисията реши:
На основание чл. 61. т.5 от ППЗОП, писмено да уведоми участника КЛАСИКО
ЕООД относно установената нередовност. Документите на участника, свързани с
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личното състояние и критериите за подбор, ще бъдат разгледани на следващо закрито
заседание, след представянето им.
Председателят на комисията обяви, че следващо заседание ще бъде насрочено
след изтичане на срока за представяне на допълнителните документи.

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”.
Настоящия протокол е изготвен на 18.01.2018 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
Управляващия орган на ОПРР 2014-2020

7

