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Утвърдил:

Заличени данни на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Денка Михайлова
За Кмет на Община Силистра

На осн.Заповед №ЗК-399 от 06.03.2018г.

Дата: 07.03.2018г.

ПРОТОКОЛ
За дейността на комисия, назначена със Заповед № ЗК-254 от 13.02.2018г. на кмета на Община Силистра –
д-р Юлиян Найденов Найденов, чрез За кмет инж. Тихомир Петров Борачев (на основание Заповед №ЗК245 от 09.02.2018г.) да отвори, разгледа и оцени получените за участие оферти и класира участниците в
обществена поръчка за възлагане, по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет „Извършване на
дейности по дезинсекция, дезакаризация и дератизация в обекти, и на зелени площи в община
Силистра”.
На 13.02.2018г. от 14.00 ч., комисия назначена със Заповед № ЗК-254 от 13.02.2018г. на кмета на
Община Силистра – д-р Юлиян Найденов Найденов, чрез За кмет инж. Тихомир Петров Борачев (на
основание Заповед №ЗК-245от 09.02.2018г.) се събра на публично заседание в стая № 202 (Заседателната
зала) на административната сграда на Община Силистра, за да отвори, разгледа и оцени офертите и класира
участниците в обществена поръчка за възлагане по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет
„Извършване на дейности по дезинсекция, дезакаризация и дератизация в обекти, и на зелени площи
в община Силистра”.
Комисията заседава в състав:
Председател: Ростислав Светославов Павлов – Секретар на Община Силистра.
Членове:
1. Николай Михайлов Николов – Директор дирекция „Правна” при Община Силистра;
2. Желязко Димитров Димитров – Началник отдел „АИО и УС” при Община Силистра.
Срок за работа на комисията - 60 (шестдесет) календарни дни.
За участие в обществената поръчка, в обявения срок са получени оферти от:
1. „ДДД ЕКСПЕРТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД, гр. София, с Вх.№К- 1180 от 12.02.2018г. в
09:52ч.;
2. „БУЛКАРГО” ООД, гр. Варна, с Вх.№К- 1181 от 12.02.2018г. в 09:56ч.;
3. „Д.Д.Д.-1” ООД, гр. София, с Вх.№К- 1183 от 12.02.2018г. в 10:01ч.;
4. „БУБОЛЕЧКОУДИЙЦИ – 1” ЕООД, гр. Силистра, с Вх.№К- 1194 от 12.02.2018г. в 10:34ч.;
5. „САНСИ” ООД, гр. Русе, с Вх.№К- 1203 от 12.02.2018г. в 13:08ч.
На заседанието присъстваха – г-жа Дорина Иванова Янакиева – упълномощен представител на
участника „Д.Д.Д.-1” ООД и г-н Десислав Георгиев Иванов – управител на участника
„БУБОЛЕЧКОУДИЙЦИ – 1” ЕООД. Не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.
Публичното заседание на комисията започна в 14:00 часа след получаване на Протокола по чл. 48, ал.
6 ППЗОП, с гласно изчитане на заповедта за работа на комисията и Списъка на получените оферти за
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участие в обществената поръчка от г-н Ростислав Павлов - председател на комисията, след което
председателят и членовете на комисията попълниха и подписаха Декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
Комисията продължи своята работа с изпълнение разпоредбите на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, като се
пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване и обявяване на ценовите предложения, ,
както следва:
I.

Оферта , с Вх.№К- 1180 от 12.02.2018г. от „ДДД ЕКСПЕРТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД

Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, съдържаща
документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ППЗОП и опис на представените документи. Комисията обяви
Ценовото предложение от 10 451,41 лева (десет хиляди четиристотин петдесет и един лева и четиридесет и
една стотинки). Цената е крайна, т.к участника няма регистрация по ЗЗДС.
Членовете на комисията и двамата представители на участниците „Д.Д.Д.-1” ООД и
„БУБОЛЕЧКОУДИЙЦИ – 1” ЕООД подписаха Техническото и Ценово предложение на участника.
II.

Оферта с Вх.№К- 1181 от 12.02.2018г. от „БУЛКАРГО” ООД

Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, съдържаща
документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ППЗОП и опис на представените документи. Комисията обяви
Ценовото предложение от 22 587,94 лева (двадесет и две хиляди петстотин осемдесет и седем лева и
деветдесет и четири стотинки) без ДДС.
Членовете на комисията и двамата представители на участниците „Д.Д.Д.-1” ООД
„БУБОЛЕЧКОУДИЙЦИ – 1” ЕООД подписаха Техническото и Ценово предложение на участника.
III.

и

Оферта с Вх.№К- 1183 от 12.02.2018г. от „Д.Д.Д.-1” ООД

Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, съдържаща
документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ППЗОП и опис на представените документи. Комисията обяви
Ценовото предложение от 8 934,43 лева (осем хиляди деветстотин тридесет и четири лева и четиридесет и
три стотинки) без ДДС.
Членовете на комисията и представителя на участника „БУБОЛЕЧКОУДИЙЦИ – 1” ЕООД подписаха
Техническото и Ценово предложение на участника.
IV.

Оферта с Вх.№К- 1194 от 12.02.2018г. от „БУБОЛЕЧКОУДИЙЦИ – 1” ЕООД

Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, съдържаща
документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ППЗОП и опис на представените документи. Комисията обяви
Ценовото предложение от 15 096,07 лева (петнадесет хиляди деветдесет и шест лева и седем стотинки).
Цената е крайна, т.к участника няма регистрация по ЗЗДС.
Членовете на комисията и представителя на участника „Д.Д.Д.-1” ООД подписаха Техническото и
Ценово предложение на участника.
V.

Оферта с Вх.№К- 1203 от 12.02.2018г. от „САНСИ” ООД

Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, съдържаща
документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ППЗОП и опис на представените документи. Комисията обяви
Ценовото предложение от 18 860,18 лева (осемнадесет хиляди осемстотин и шестдесет лева и осемнадесет
стотинки) без ДДС.
Членовете на комисията и двамата представители на участниците „Д.Д.Д.-1” ООД
„БУБОЛЕЧКОУДИЙЦИ – 1” ЕООД подписаха Техническото и Ценово предложение на участника.
С това приключи публичната част от заседанието на комисията.
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Действията на комисията, свързани с разглеждането на офертите се извършиха в закрити заседания на
14.02.2018г. и 22.02.2018г.
При подробно разглеждане на документите в офертите, комисията констатира следното:
„ДДД ЕКСПЕРТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД
След извършване на аритметични действия относно формиране на цената, комисията констатира, че е
налице разминаване между оферираната обща цена в Ценовото предложение от 10 451,41 лева и сбора от
единичните цени по обекти и дейности, а именно, сборът от стойностите в КСС равняващ се на 10 450,51
лева, стойност записана и от самия участника, което е основание за отстраняване от участие в обществената
поръчка.
След обсъждане на създалата се ситуация, комисията счита, че е задължение на участниците да
изготвят офертите си като спазват изискванията на възложителя (аргумент на чл. 39, ал. 1 от ППЗОП).
Комисията приема, че така допуснатият пропуск от страна на участника, не би могъл да се санира чрез
представяне на разяснение по чл. 104, ал. 5 от ЗОП, доколкото нормата указва, че допълнително
представени доказателства и разяснения за данни, посочени в техническото и ценовото предложение, не
могат да се използват за тяхна промяна, като не се прави разграничение на това, дали би се променила
съществено или несъществено информацията в тях. Според комисията, след като участникът е подал
неточно ценово предложение, то това е достатъчно основание същият законосъобразно да бъде отстранен,
тъй като в противен случай би се компрометирал принципът за равнопоставеност между участниците в
конкретната обществена поръчка.
Комисията единодушно реши и предлага на възложителя на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП,
да отстрани от участие в обществената поръчка участника „ДДД ЕКСПЕРТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД, т.
к участника е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.
„БУЛКАРГО” ООД
Техническото предложение за изпълнение на участника е в съответствие с предварително обявените
условия на Възложителя – изготвено е по указания образец, приложени са всички необходими документи.
Ценовото предложение на участника отговаря на предварително заложените изискванията на възложителя –
предложената цена за изпълнение е в рамките на максимално допустимия финансов ресурс, определен
предварително от Възложителя, включително и по обекти. Не са открити аритметични несъответствия.
„Д.Д.Д.-1” ООД
Техническото предложение за изпълнение на участника е в съответствие с предварително обявените
условия на Възложителя – изготвено е по указания образец, приложени са всички необходими документи.
Ценовото предложение на участника отговаря на предварително заложените изискванията на възложителя –
предложената цена за изпълнение е в рамките на максимално допустимия финансов ресурс, определен
предварително от Възложителя, включително и по обекти. Не са открити аритметични несъответствия.
„БУБОЛЕЧКОУДИЙЦИ – 1” ЕООД
Техническото предложение за изпълнение на участника е в съответствие с предварително обявените
условия на Възложителя – изготвено е по указания образец, приложени са всички необходими документи.
Ценовото предложение на участника отговаря на предварително заложените изискванията на възложителя –
предложената цена за изпълнение е в рамките на максимално допустимия финансов ресурс, определен
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предварително от Възложителя, включително и по обекти. Не са открити аритметични несъответствия.
„САНСИ” ООД
Техническото предложение за изпълнение на участника е в съответствие с предварително обявените
условия на Възложителя – изготвено е по указания образец, приложени са всички необходими документи.
Ценовото предложение на участника отговаря на предварително заложените изискванията на възложителя –
предложената цена за изпълнение е в рамките на максимално допустимия финансов ресурс, определен
предварително от Възложителя, включително и по обекти. Не са открити аритметични несъответствия.
При разглеждане на офертите Комисията констатира наличието на ценово предложение с повече от 20
на сто по - благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници на участника
„Д.Д.Д.-1” ООД, поради което на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП изисква подробна писмена обосновка за
начина на образуване на ценовото предложение за изпълнение. Писмената обосновка следва да се
представи в 5 – дневен срок от получаване на искането.
Решенията на комисията се взеха единодушно.
Спазвайки разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, при спазване Закона за електронния документ и
електронните удостоверителни услуги, с искане с Изх. № К-1183#1 от 14.02.2018 г. до участника „Д.Д.Д.-1”
ООД, подписано с УЕП, издаден на оправомощен служител на Община Силистра, комисията изисква
подробна писмена обосновка за начина на образуване на ценовото предложение за изпълнение на
обществената поръчка.
В законоустановения срок е представена писмена обосновка от участника „Д.Д.Д.-1” ООД, заведена с
Вх.№К-1183#2 от 19.02.2018 г.
На 22.02.2018г. комисията продължи своята работа за разглеждане на получената писмена обосновка и
оценка на офертите, и класиране на участниците в обществената поръчка.
Комисията обсъди подробно представената от участника писмена обосновка и реши, че писмената
обосновка не отговаря на критериите, на които следва да отговори подробната писмена обосновка по
отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по ал. 2 на чл. 72 от ЗОП. За да бъде
приета обосновката според комисията, участникът следва да посочи обективни обстоятелства, свързани с
икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги; избраните технически
решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на
услугите; оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на услугите; спазването на
задълженията по чл. 115; възможността участникът да получи държавна помощ. Комисията сочи, че в
случая нормативно задължение на участника е да изложи факти и обстоятелства, които да могат да бъдат
подведени под посочените в нормата обстоятелства. Това задължение участникът не е изпълнил, тъй като
твърденията му, изложени в обосновката не са относими към категорията факти, посочени в чл. 72, ал. 2 от
ЗОП, като съображенията за това са следните:
Част от обосновката е изградена върху обстоятелства, свързани с опит при сходни услуги и към
осигуряването на техническа обезпеченост /наличие на офис на територията на интервенцията/. Комисията
счита, че техническата обезпеченост на изпълнението на поръчката е, неизменно свързано с изпълнението
на поръчката и не представлява техническо решение или наличие на изключително благоприятно условие
за участника за предоставянето на услугата, нито оригиналност на предложеното от участника решение по
отношение на услугата, които от своя страна да обосноват оферирането на ниски цени.
Комисията не приема като обективно обстоятелство довода на участника, че при осъществяване на
своята дейност разполага с дългогодишен опит, като не е изяснено по какъв начин приложението на опита
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би повлияло върху цената за изпълнение на поръчката, в конкретни измерения. Участникът е
идентифицирал ценообразуващите показатели, формиращи цената за изпълнение на поръчката, като е
пропуснал важен и съществен елемент от ценообразуването. В писмената обосновка, в «т. 3 Дератизация» е
посочено, че се предлагат единственно неотровни точки на въздействие, което е в разрез с чл. 16, т. 4 от
Наредба № 1 от 05.01.2018 г. В голяма част от обектите на интервенция има изградени външни
дератизационни кутии, които задължително се обслужват и зареждат с биоцидни препарати, които
участника не е посочил и съответно офертирал. Това от своя страна води до непълнота на ценовата оферта,
и съставлява съществен пропуск, който не би могъл да бъде отстранен без това да промени съществено
ценовата оферта. Освен това посоченото термоактивно лепило е с неясен количествен показател. Не става
ясно какво е необходимото количество, тъй като в информационния лист за безопасност на същото не е
изяснено точното и конкретно количество спрямо закритите площи в обектите. В представените таблици в
писменото разяснение, относно показателя ФРЗ, графа «количество» също е крайно неясен и занижен, и не
отговаря на действително необходимите човекочасове.
По изложените по-горе от комисията мотиви, същата счита, че участникът не доказва реалността и
обективността на предложената цена за изпълнение на поръчката, относно обстоятелствата по ал. 2 на чл.
72 от ЗОП. Предвид гореизложеното, комисията не е приема представената от участника писмена
обосновка и предлага на възложителя, да отстрани от по-нататъшно участие в обществаната поръчка
участника „Д.Д.Д.-1” ООД на основание чл. 107, т. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 72, ал. 3 от ЗОП.
Предвид гореизложените обстоятелства, комисията пристъпи към оценяване, съгласно предварително
определения критерий – «най – ниска цена».
1. „БУБОЛЕЧКОУБИЙЦИ – 1” ЕООД, с предлагана цена от 15 096,07 лева (участникът няма регистрация
по ЗЗДС);
2.„САНСИ” ООД, с предлагана цена от 18 860,18 лева без ДДС.
3.„БУЛКАРГО” ООД, с предлагана цена от 22 587,94 лева без ДДС.
Комисията класира участниците, както следва:
I място: „БУБОЛЕЧКОУБИЙЦИ – 1” ЕООД
II място: „САНСИ” ООД
III място: „БУЛКАРГО” ООД
Комисията единодушно реши и предлага на Възложителя:
1.

На основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, да се отстрани от участие в обществената поръчка
участника „ДДД ЕКСПЕРТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД, т. к е представил оферта, която не
отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Мотиви: Налице е разминаване между оферираната обща цена в Ценовото предложение на участника
(стойност в размер на 10 451,41 лева) и сбора от единичните цени по обекти и дейности, а именно, сборът
от стойностите в КСС (равняващ се на 10 450,51 лева), стойност записана и от самия участник. Комисията
приема, че така допуснатият пропуск от страна на участника, не би могъл да се санира чрез представяне на
разяснение по чл. 104, ал. 5 от ЗОП, доколкото нормата указва, че допълнително представени доказателства
и разяснения за данни, посочени в техническото и ценовото предложение, не могат да се използват за тяхна
промяна, като не се прави разграничение на това, дали би се променила съществено или несъществено
информацията в тях. Според комисията, след като участникът е подал неточно ценово предложение, то това
е достатъчно основание същият законосъобразно да бъде отстранен.
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На основание чл. 107, т. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 72, ал. 3 от ЗОП, да се отстрани от участие в
обществената поръчка участника „Д.Д.Д.-1” ООД.

Мотиви: Участника не е изложил факти и обстоятелства, които да могат да бъдат подведени под
посочените обстоятелства в нормата на чл. чл. 72, ал. 2 от ЗОП. Твърденията му, изложени в обосновката
по чл. 72, не доказват реалността и обективността на предложената цена за изпълнение на поръчката,
предвид което комисията не е приема представената от участника писмена обосновка.
3.
ЕООД.

Да се определи за изпълнител на обществената поръчка, участника „БУБОЛЕЧКОУБИЙЦИ - 1”

Мотиви: Не са налице основания за отстраняване от участие в обществената поръчка; участника отговаря
на критериите за подбор; офертата отговаря на предварително обявените условия и при прилагане на
критерия за оценка участника е класиран на първо място.
С това комисията приключи своята работа за разглеждане и оценка на получените за участие оферти и
класиране на участниците в настоящата обществена поръчка.
Настоящият Протокол е съставен и предаден на Възложителя за утвърждаване на 28.02.2018г. заедно
цялата документация по обществената поръчка.
С това комисията приключи своята работа.

Председател: Ростислав Павлов

______п________ Заличени данни на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Членове:
1. Николай Николов

______п________ Заличени данни на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

2. Желязко Димитров

______п________ Заличени данни на осн. чл. 2 от ЗЗЛД
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