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ПРОТОКОЛ № 2
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“).
В периода 11.04.2018 г. до 25.04.2018 г. комисията продължи с разглеждане на
получената писмена обосновка от участника „Транс Ко 04“ ЕООД с № ВхК –
1022#1/30.03.2018 г., съобразно разпоредбите на чл. 72 ал. 3 от Закона за обществените
поръчки (ЗОП), относно нейната обективност и пълнота в съответствие със следните
обстоятелства:
Обосновката свързана с цена може да се отнася до:
1. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия
за участника за предоставянето на продуктите или услугите;
3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на доставките и
услугите;
4. спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП, свързани с опазване на околната среда,
социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на
международното екологично, социално и трудово право.
5. възможността участникът да получи държавна помощ.
В така представената обосновка, участникът „Транс Ко 04“ ЕООД, изтъква наличието на
големи складови наличности на почти всички видове перилни и почистващи препарати и
складови бази с голяма площ.
Дружеството посочва, че разполага със собствен автомобилен парк, който се управлява
чрез оригинално техническо решение, спестявайки разходите за транспорт, също така високо
технологичният софтуер позволява почти автоматизирано изпълнение на заявките,
фактурирането и експедиране на стоките.
Не на последно място е посочено, че дружеството поддържа директни контакти с широк
кръг от производители и благодарение на утвърдената си позиция, като добър търговец
договаря преференциални цени за определени групи стоки, сходни със стоките предмет на
настоящата поръчка.
След обстойно разглеждане, обсъждане и анализ на така представената писмена
обосновка, комисията реши, че описаното от участника „Транс Ко 04“ ЕООД, кореспондира
с разпоредбите посочени в чл.72, ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки и приема
представената обосновка.
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След приемането на обосновката, на основание чл. 61, т. 3 и т. 4 от Правилника за
прилагане на закона за обществените поръчки, се изготви следната класация, съгласно
критерият за оценка „най- ниска предлагана цена“.
По първа обособена позиция:
№
по
ред
1
2
3
4

Участник

Предлагана
без ДДС -

„Транс Ко 04“ЕООД
„Панда експерт“ООД
„Августа“ ЕООД
„Кукуда груп“ ООД

7 585,48 лв.
9 344,73 лв.
9 476,67 лв.
10 051,20 лв.

цена

Оценка
класиране
І
ІІ
ІІІ
ІV

По втора обособена позиция:
№
по
ред
1
2
3
4

Участник

Предлагана
без ДДС -

„Транс Ко 04“ЕООД
„Августа“ ЕООД
„Панда експерт“ ООД
„Кукуда груп“ ООД

4 318,39 лв.
5 244,55 лв.
5 267,35лв.
----

цена

Оценка
класиране
І
ІІ
ІІІ
Не участва по
ІІ позиция

По трета обособена позиция:
№
по
ред
1
2
3
4

Участник

Предлагана
без ДДС -

„Транс Ко 04“ЕООД
„Кукуда груп“ ООД
„Августа“ ЕООД
„Панда експерт“ ООД

24 382,79 лв.
29 800 лв.
40 303,02 лв.
----

цена

Оценка
класиране
І
ІІ
ІІІ
Не участва по
ІІІ позиция

По четвърта обособена позиция:
№
по
ред
1
2
3
4

Участник

Предлагана
без ДДС -

„Транс Ко 04“ЕООД
„Кукуда груп“ ООД
„Августа“ ЕООД
„Панда експерт“ ООД

7 817,21 лв.
8 606,52 лв.
9 758,31 лв.
10 123,09 лв.

цена

Оценка
класиране
І
ІІ
ІІІ
ІV
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Документи на „Транс Ко 04“ ЕООД:
При разглеждане на представените от участника документи, комисията не установи
липси, непълноти или несъответстваща информация, включително нередовност или
фактическа грешка, както и не откри несъответствия с изискванията за лично състояние или
критериите за подбор, определени от възложителя. Не се констатираха основания за
отстраняване от процедурата и участникът „Транс Ко 04“ ЕООД отговаря на критериите за
подбор.
Документи на „Панда експерт“ООД:
Представен е ЕЕДОП с липсваща информация:
В Част І не е попълнена информация;
В Част V, раздел В „Технически и професионални способности“, т.1б) брой години;
В Част V, раздел В „Технически и професионални способности“, т. 9) няма посочена
информация;
Документи на „Августа“ ЕООД:
Представен е ЕЕДОП с липсваща информация:
Част І липсва;
В Част ІІ, Раздел „Б“ липсва информация за представителите на икономическия
оператор;
В Част ІІІ „Основания за изключване“:
В Раздел „Б“ „Основания, свързани с плащането на данъци или социално осигурителни
вноски“, следва да бъде посочен електронния адрес за установяване на декларираните данни
в Раздела.
В Раздел „Г“, „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в
националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“.
Посочен е отговор“Да“, в същото поле е вписано: Не са налице обстоятелства, посочени в
чл. 3 т. 8 и чл. 5 т. 3 от ЗИФО с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим.
Наличието на обстоятелства по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и при наличие на
хипотезата по чл. 5, т. 3 от същия закон са основание за отстраняване на участника от
процедурата по възлагане на обществената поръчка.
Участникът следва да отстрани констатираното противоречие, като декларира в
част III., буква „Г“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
липсата или наличието на обстоятелства по чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона
за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици (ЗИФОДРЮДРСЛТДС).
В Част ІV „Критерии за подбор“, Раздел А Годност: т.1) липсва информация;
В Раздел „В“ „Технически и професионални способности“: т.1б) не е посочен брой
години;
В Част VІ „Заключителни положения“ не е попълнена информация;
3

ОБЩИНА СИЛИСТРА
ул. “Симеон Велики” № 33
7500 Силистра

(086) 82 42 43Факс:(086) 82 33 43
e-mail:mayor@silistra.bg; www.silistra.bg

Документи на „Кукуда груп“ ООД:
Комисията не установи липси, непълноти или несъответстваща информация,
включително нередовност или фактическа грешка, както и не откри несъответствия с
изискванията за лично състояние или критериите за подбор, определени от възложителя. Не
се констатираха основания за отстраняване от процедурата и участникът „Кукуда груп“ ООД
отговаря на критериите за подбор.
На основание гореописаното комисията взе следното решение:
Съгласно констатациите и на основание чл. 61, т. 5 от Правилника за прилагане на закона
за обществените поръчки (ППЗОП), писмено да се уведоми участниците: „Августа“ ЕООД,
„Панда експерт“ ООД, относно установените липси, нередовност по декларираните данни в
ЕЕДОП. Документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор, на
участниците, ще бъдат разгледани на следващо закрито заседание, след представянето им.
Председателят на комисията обяви, че следващо закрито заседание ще бъде насрочено
след получаване на изисканите документи.
Настоящият протокол е съставен на 25.04.2018 г.

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