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ПРОТОКОЛ № 1
от дейността на комисията, назначена със Заповед № ЗК- 482 от 21.03.2018 г. на кмета на
Община Силистра – д-р Юлиян Найденов Найденов за отваряне, разглеждане, оценка и класиране
на получените за участие оферти по обществена поръчка с предмет: Доставка на перилни и
почистващи препарати за нуждите на Община Силистра и подразделенията й по обособени позиции
ОП №1 - Доставка на перилни и почистващи препарати за сгради на общинска администрация и
Общинско предприятие „РДБО - Силистра”,Общинско предприятие „Общински пазари и паркинги”
ОП №2- Доставка на перилни и почистващи препарати за „Детски ясли и ДДЗ”
ОП №3 - Доставка на перилни и почистващи препарати за социалните поделения към отдел
„Обществено здраве, социална политика и спорт”
ОП №4 – Доставка на перилни и почистващи препарати за поделенията към функция „Образование”
(„ОДК”, ”Други дейности по образованието”, „Детски градини“).

На основание чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), настоящата
обществена поръчка е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с
увреждания, тъй като основният предмет по извършване на доставките е включен в списъка по
чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Съгласно разпоредбите на чл. 81, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за обществените
поръчки (ППЗОП), в настоящата обществена поръчка могат да участват и други заинтересовани
лица. На основание чл. 81, ал. 2 от ППЗОП, когато в процедурата по възлагане на запазена
обществена поръчка са подадени оферти от други лица, първо се разглеждат офертите на лицата,
за които поръчката е запазена - специализирани предприятия или кооперации на хора с
увреждания по смисъла на § 2, т. 46 от ДР на ЗОП, или на стопански субекти, чиято основна цел е
социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно
положение по смисъла на § 2, т. 62 от ДР на ЗОП.
В процедурата за възлагане могат да участват и други заинтересовани лица. Когато в
процедурата за възлагане са подадени оферти както от лица, за които поръчката е запазена, така и
от други лица, първо се разглеждат офертите на лицата за които настоящата обществена поръчка
е запазена. Офертите на останалите кандидати се разглеждат само ако няма допуснати оферти на
лица по чл. 12, ал. 5 от ЗОП.
На 21.03.2018 г. от 14.00 ч., комисия назначена със Заповед № ЗК- 482 от 21.03.2018 г. на
кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов Найденов, се събра на публично заседание в
стая № 202 (Заседателната зала) на административната сграда на Община Силистра да отвори и
разгледа получените за участие оферти в обществена поръчка с горепосочения предмет.
Процедурата е обявена с Решение № ЗК -373 от 27.02.2018г., публикувано в РОП на
27.02.2018г. Пълен достъп до документацията е предоставен в Профил на купувача
http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=428.
Определената със Заповед № ЗК- 482 от 21.03.2018 г. комисия в състав:
Председател: Ростислав Светославов Павлов – Секретар на община Силистра;
Членове:
1. инж. Желязко Димитров Димитров – Началник отдел „АИО и УС“;
2. Валерий Петров Недев- Старши юрисконсулт при община Силистра;
Съгласно разпоредбите на чл. 54, ал. 2 ППЗОП заседанието е публично и в залата
присъстваха г-жа Светлана Тихчева, представител на „Августа” ЕООД и г-н Севдалин Иванов,
упълномощен представител на „Транс Ко 04“ ЕООД, същите се вписаха в „Регистър на лицата,
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присъствали при отваряне на офертите“. В залата не присъстваха представители на средствата за
масово осведомяване.
Председателят обяви пред присъстващите състава на комисията определена да разгледа и
оцени постъпилите оферти.
Г-н Недев разясни, че комисията ще спазва регламентираният „обърнат“ ред за работа,
съгласно чл. 181, ал. 2 от ЗОП и чл. 61 от ППЗОП и другите приложими разпоредби на ЗОП и
ППЗОП.
След това, председателят получи с протокол съгласно разпоредбите на чл. 48, ал. 6 ППЗОП
постъпилите за участие оферти от деловодител при община Силистра. Комисията констатира, че
до крайният срок 17:00 часа на 20.03.2018 г. са постъпили четири оферти, както следва:
№

Наименование на
участника

1

„Августа“ ЕООД,
гр. Варна
„Панда Експерт “ ООД,
гр. Варна
„Транс Ко 04“ ЕООД,
гр. София
„Кукуда Груп“ ООД,
гр. София

2
3
4

Обособена
позиция за
която се
подава
офертата
№1;2;3;4

Вх.№ на офертата и
дата на получаване

час на
постъпване

№ 2076/20.03.2018г.

12:22ч;

№1;2;4

№ 2081/20.03.2018г.

13:54ч;

№ 1;2;3;4

№ 2087/20.03.2018г.

14:52ч;

№ 1;3;4

№ 2088/20.03.2018г.

16:23ч;

Предлагана
цена по трета
обособена
позиция
в
лева без ДДС

Предлагана
цена
по
четвърта
обособена
позиция
в
лева
без
ДДС

Предложение за изпълнение

Предлагана
цена
по
втора
обособена
позиция в
лева
без
ДДС

Предложение за изпълнение

Предлагана
цена
по
първа
обособена
позиция в
лева
без
ДДС

Предложение за изпълнение

№ Участник
по
ред

Предложение за изпълнение

След обявяване на списъкът на участниците, подали оферти, председателят и членовете на
комисията попълниха и подписаха декларация за липса на обстоятелства по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
На основание чл. 61 от ППЗОП комисията продължи своята работа, като пристъпи към
отваряне на офертите, по реда на тяхното постъпване, оповестяване на тяхното съдържание,
включително ценовите предложения по съответните обособени позиции, съгласно критерият за
оценка: „най- ниска предлагана цена“. В изпълнение на разпоредбите на чл. 61, т. 2 от ППЗОП
техническото и ценово предложение отделно по обособени позиции на всеки от участниците
беше подписано от председателя и членовете на комисията.
Представителят на участника „Августа“ ЕООД, г-жа Светлана Тихчева, прие предложението
на председателя на комисията да положи подпис върху техническите и ценови предложения на
участниците „Транс Ко 04“ЕООД и „Кукуда Груп“ ООД.
Предложенията на участниците са, както следва:
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Срок за изпълнение
48ч;
Срок за изпълнение
48ч;

10 123,09лв

7 817,21лв

8 606,52лв
Срок за изпълнение 48ч;

29 800 лв

Срок за изпълнение 48ч;

24 382,79лв

Не участва
Срок за изпълнение 48ч;

10 051,20лв

Срок за изпълнение
48ч;

„Кукуда
Груп“
ООД

Срок за изпълнение
48ч;

4

4 318,39лв

9 758,31лв

Срок за изпълнение 48ч;

„Транс Ко 7 585,48лв.
04“ ЕООД

Не участва

Срок за изпълнение 48ч;

3

5 267,35лв

Срок за изпълнение
48ч;

9 344,73лв

Срок за изпълнение
48ч;

„Панда
Експерт“
ООД

40 303,02лв

Срок за изпълнение 48ч;

2

5 244,55лв

Срок за изпълнение 48ч;

9 476,67лв.

Срок за изпълнение
48ч;

„Августа“
ЕООД

Срок за изпълнение 48ч;
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Срок за изпълнение
48ч;
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След извършване на задължителните действия и съгласно разпоредбите на чл. 54, ал. 6 от
ППЗОП, председателят на комисията закри заседанието.
От страна на комисията беше извършена справка в Търговският регистър и в Регистърът на
специализираните предприятия и кооперации на и за хора с увреждания към Агенция за хората с
увреждания. От извършената справка комисията констатира, че всички участници са вписани в
публичният регистър към Агенция за хората с увреждания.
Съответно с регистрационни номера и вид на дейността с която са вписани:
Участник
„Августа“ ЕООД

Регистрационен номер
Рег № 252/20.02.2015 г.

„Панда Експерт“ ООД
„Транс Ко 04“ ЕООД

Рег № 527/17.03.2016 г.
Рег № 287/30.03.2015 г.

Дейности
Консултантска дейност
Рекламна дейност
Сглобяване на класьори и папки
Доставка и монтаж на офис мебели,
канцеларски материали и офис
консумативи, доставка на офис
техника
и
консумативи,
компютърно оборудване;
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Рег № 534/06.04.2016 г.

Доставка на хигиенни, санитарни,
перилни
и
дезинфекционни
материали;
Изработка
на
рекламни
и
презентационни материали;
Доставка на канцеларски материали
и офис консумативи, компютърно
оборудване,
офис
техника,
рекламни материали;

На основание извършената справка, комисията определи:
- никой от участниците не покрива изцяло изискванията по чл. 12 от Закона за
обществените поръчки (ЗОП). Участникът „Августа“ ЕООД покрива изискването на тригодишен
период на вписване, но вписаните дейности на дружеството в Регистъра на специализираните
предприятия не отговарят на предмета на настоящата обществена поръчка. От страна на
участника е представена и Декларация по чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, в същата се посочва че е
вписана в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, и че
е в състояние да изпълни 80 на сто от предмета на обществената поръчка със собствени машини,
съоръжения и човешки ресурс.
Необходимо е също, съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 6 от ЗОП:
- специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания да могат да
изпълнят най-малко 80 на сто от нейния предмет със собствени машини, съоръжения и човешки
ресурс. За изпълнение на условието те могат да ползват подизпълнители или да се позовават на
капацитета на трети лица, ако подизпълнителите или третите лица са специализирани
предприятия или кооперации на хора с увреждания;
Останалите трима участници - „Панда Експерт“ ООД, „Транс Ко 04“ ЕООД и „Кукуда Груп“
ООД, не покриват императивната норма на чл. 12, ал. 5 от ЗОП.
На основание гореизложеното преценката на комисията е, че следва офертите на
участниците да се разгледат на общо основание.
Комисията продължи с разглеждане на ценовите предложения и установи наличие на
двадесет процента по благоприятно ценово предложение по отношение на предлагана цена на
участника „Транс Ко 04“ ЕООД, съответно по първа и трета обособена позиция.
Съобразно разпоредбите на чл. 72 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), комисията е
задължена да изиска писмена обосновка от участника, в която същият следва да изложи
обективни обстоятелства за начина на формиране на своето ценово предложение по
горепосочените обособени позиции.
Съгласно констатираното и на основание чл. 72, ал. 1 от Закона за обществените поръчки
(ЗОП), комисията реши да се изпрати искане за представяне на писмена обосновка за начина на
ценообразуване по първа и трета обособена позиция до участника „Транс Ко 04“ ЕООД.
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Комисията ще да продължи със своята дейност след получаване на исканата писмена
обосновка от участника „Транс Ко 04“ ЕООД.
Настоящият протокол е съставен на 26.03.2018 г.

Председател: ________/п/________ Ростислав Павлов
Членове:
1. _______/п/__________ инж. Желязко Димитров
2. _______/п/__________ Валерий Недев
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