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за определяне на изпълнител
№ ЗК-269/13.02.2018 г.

На основание чл. 22, ал.1, т. 6 от ЗОП и чл.108, т.1 от ЗОП, във връзка с
Решение за откриване на процедура № ЗК-467 от 06.03.2017г. на д-р Юлиян Найденов –
Кмет на Община Силистра, в обществена поръчка за доставка, провеждана чрез
открита процедура по чл.73, ал.1 от ЗОП и чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП 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,
с прогнозна стойност 112 087,31 лева (Сто и дванадесет хиляди осемдесет и седем
лева и 31 ст.) без ДДС, в качеството ми упълномощено лице на основание чл.7, ал.2 от
ЗОП, съгл. Заповед № ЗК-245/09.02.2018 г. на д-р Юлиян Найденов Найденов - Кмет на
Община Силистра на Възложител по смисъла на чл.5, ал.2, т.9 от ЗОП, взех следното

Р Е Ш Е Н И Е

:

1.
Утвърждавам доклад от 13.02.2018г. за резултатите от работата 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.
2.

Одобрявам документите, свързани с провеждане на процедурата.

3.

Определям изпълнител по договор за обществена поръчка, както следва:
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3.1. ОП1 – Черна, бяла и дребна техника - БИС ООД. Подизпълнители и дял от
договора за обществена поръчка, който те ще изпълняват: няма.
3.2.ОП2 – Професионално оборудване - СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД.
Подизпълнители и дял от договора за обществена поръчка, който те ще
изпълняват: няма.
4.

Отстранявам следните участници:
4.1. КЛАСИКО ЕООД от участие в процедурата по ОП1 – Черна, бяла и дребна
техника и по ОП2 – Професионално оборудване, като мотивите ми за това са
следните:

В представеното техническо предложение по ОП1 – Черна, бяла и дребна
техника, предложените параметри на част от предлаганите продукти не покриват
изискванията на възложителя.
Предвид горе изложеното, на основание чл. 107, т.2, буква „а” от ЗОП
отстранявам от участие в процедурата по ОП1 – Черна, бяла и дребна техника
участника КЛАСИКО ЕООД.
При преглед на представения ЕЕДОП по ОП2 – Професионално оборудване,
комисията е констатирала, че не е попълнена част от изискуемата информация. До
участника е изпратено писмено уведомление по чл. 61. т.5 от ППЗОП.
В законоустановения срок участникът е представил допълнителните документи.
При разглеждането им комисията е констатирала, че представеният нов ЕЕДОП е
непълен – липсва първата страница на документа от публикувания в профила на
купувача образец. Констатираната от комисията нередовност не е отстранена.
Предвид горе изложеното, на основание чл. 107, т.2, буква „а” от ЗОП, във
връзка с чл. 61, т.6 от ППЗОП, отстранявам от участие в процедурата по ОП2 –
Професионално оборудване участника КЛАСИКО ЕООД.
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4.2.СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД от участие в процедурата по ОП1 – Черна, бяла
и дребна техника, като мотивите ми за това са следните:
В представеното техническо предложение по ОП1 – Черна, бяла и дребна
техника, предложените параметри на част от предлаганите продукти не покриват
изискванията на възложителя.
Предвид горе изложеното, на основание чл. 107, т.2, буква „а” от ЗОП,
отстранявам от процедурата по ОП1 – Черна, бяла и дребна техника участника СМАРТ
БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД.
4.3.КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА” от участие в процедурата по ОП1 – Черна, бяла и дребна
техника, като мотивите ми за това са следните:
В представеното техническо предложение по ОП1 – Черна, бяла и дребна
техника, участникът не е посочил конкретни параметри на предлаганите продукти. Не
са спазени изискванията на възложителя за попълване на Образец № 5.1.
Предвид горе изложеното, на основание чл. 107, т.2, буква „а” от ЗОП,
отстранявам от участие в процедурата по ОП1 – Черна, бяла и дребна техника
участника КООПЕРАЦИЯ "ПАНДА".
5.
Установени конфликти на интереси по отношение на участници в процедурата:
не са установени.
6.
На основание чл.43, ал.1, изречение първо от ЗОП и чл. 43, ал.2, т.1, буква „а”
от ЗОП, настоящото решение да се изпрати на участниците в 3-дневен срок от
издаването му.
7.
На основание чл.24, ал.1, т.2 от ППЗОП в деня на изпращане на решението до
участниците, решението, протоколите и доклада на комисията, да се публикуват в
профила на купувача.
8.
На основание чл.43, ал.1, изречение второ от ЗОП, посочвам връзка към
електронна преписка на Открита процедура / №ОТПР-2017-022 / 22-11-2017 г. в
профила на купувача, където са публикувани протоколите и окончателния доклад на
комисията: http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=417 .
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9.
Решението може да се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията в
сроковете по чл. 197, ал.1, т.7 от ЗОП.

Възложител: ________п_____________
Инж. Тихомир Петров Борачев, Зам. Кмет „УТ” на Община Силистра,
упълномощен на основание чл.7, ал.2 от ЗОП, със Заповед № ЗК-245/09.02.2018 г.
на д-р Юлиян Найденов Найденов - Кмет на Община Силистра
и Възложител, съгл. чл.5, ал.2, т.9 от ЗОП
Съгласувал: _________п____________
Николай Николов, Директор Дирекция „Правна”
Изготвил: ___________п__________
Ирина Николова, Гл. експерт „Обществени поръчки”
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