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ПРОТОКОЛ № 5
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”
На 18.01.2018 г., упълномощен служител на Община Силистра, посредством Email, подписан с КЕП, е изпратил писма до участниците, с които на основание чл. 61,
т.5 от ППЗОП комисията ги уведомява за констатираните нередовности.
Допълнително представените документи са регистрирани в деловодната система
на Община Силистра.
На 30.01.2018 г. комисията проведе закрито заседание, за да разгледа
допълнително представените документи, както следва:

ОП1 – Черна, бяла и дребна техника

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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БИС ООД

Комисията направи следните констатации:
Участникът е отстранил констатираните от комисията пропуски. Посочената в
ЕЕДОП информация съответства на изискванията за лично състояние и покрива
критериите за подбор.
2.

ШКОЛСНАБ 2001 ЕООД

Участникът е отстранил констатираните от комисията пропуски. Посочената в
ЕЕДОП информация съответства на изискванията за лично състояние и покрива
критериите за подбор.

ОП2 – Професионално оборудване
СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД
Комисията направи следните констатации:
Участникът е отстранил констатираните от комисията пропуски. Посочената в
ЕЕДОП информация съответства на изискванията за лично състояние и покрива
критериите за подбор.

1.

КЛАСИКО ЕООД.
Комисията направи следните констатации:
Представеният нов ЕЕДОП е непълен – липсва първата страница на документа от
публикувания в профила на купувача образец.

2.

Комисията направи следното заключение:

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
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Настоящата процедура се провежда на основание чл. 73, ал.1 от ЗОП. При
спазване разпоредбата на чл.35, ал.1, т.2 от ЗОП, обявлението за обществената
поръчка е публикувано в ОВЕС.
Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП, при подаване на заявление за участие или 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. Образецът на документа е утвърден с Регламент за
изпълнение (ЕС) 2016/7 на комисията от 5 януари 2016 година за установяване на
стандартния образец за единния европейски документ за обществени поръчки.
Регламентът е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави
членки.
Представяйки документа без съдържание относно информацията, изискуема в
Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за
възлагащия орган или възложителя, в това число - номер на публикацията в ОВЕС,
участникът не е идентифицирал процедурата, за която се отнасят декларираните в
него обстоятелства. Същата констатация е направена и описана от комисията и в
протокол № 4. На основание чл. 61, т.5 от ППЗОП, участникът е уведомен както за
констатираната нередовности с писмо Изх. №К-10362#1 от 18.01.2018 г., така и за
възможността по чл.61, т.6 от ППЗОП, в срок до 5 работни дни от получаването на
уведомлението да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат
променена и/или допълнена информация
Представяйки нов ЕЕДОП, но с непълно съдържание, участникът е нарушил горе
цитираните нормативни документи и не е отстранил нередовността, констатирана от
помощния орган на възложителя.
Предвид гореизложеното, комисията единодушно реши и предлага на
възложителя, на основание чл. 107, т.2, буква „а” от ЗОП, във връзка с чл. 61, т.6 от
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ППЗОП, да отстрани от участие в процедурата по ОП2 – Професионално оборудване
участника КЛАСИКО ЕООД.
При спазване разпоредбата на чл. 61, т. 7 от ППЗОП, комисията премина към
разглеждане на документите по ОП2 – Професионално оборудване на следващия
участник - ШКОЛСНАБ 2001 ЕООД. Бяха направени следните констатации:
Опис – коректно попълнен.
Декларация по чл.44, ал.1 от ППЗОП – коректно попълнена.
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 към ОВЕС. Не е посочен номерът на поръчката в
ОВЕС.
4.
Декларация по ЗИФОДРЮПДРС – коректно попълнена.
1.
2.
3.

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.
Председателят на комисията обяви, че следващо заседание ще бъде насрочено
след изтичане на срока за представяне на допълнителните документи.
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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 30.01.2018 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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