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

(086) 82 42 43Факс:(086) 82 33 43
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Утвърждавам:
Д-р Юлиян Найденов
Кмет на община Силистра
Дата: 14.05.2018г.

ПРОТОКОЛ № 3
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“).
Съгласно констатациите на комисията отразени в Протокол № 2/25.04.2018 г., и на
основание чл. 61, т. 5 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки
(ППЗОП), писмено бяха уведомени участниците: „Августа“ ЕООД и „Панда експерт“ ООД,
относно установените липси и/или нередовност по декларираните данни в ЕЕДОП.
След изтичане на законоустановения срок, дейността на комисията продължи на
11.05.2018 г., като същата констатира, че документи са постъпили само от единия от
участниците, а именно „Августа“ ЕООД с № Вх К – 2076#2/ 03.05.2018 г..
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От участникът „Панда експерт“ ООД, не са постъпили документи в регламентираният
срок. Същият е уведомен с писмо с № изх К – 2081#1/25.04.2018 г., за констатираните от
комисията нередовност или липса на информация в предоставеният с офертата ЕЕДОП
(Единният европейски документ за обществени поръчки).
Обратната разписка за удостоверяване, че писмо с № изх К – 2081#1/25.04.2018 г., е
получено и прочетено от служител на участника „Панда експерт“ ООД е с дата 30.04.2018
г.
Съгласно гореописаното и на основание чл. 107, т. 2 б. „а“ от Закона за обществените
поръчки (ЗОП), комисията предлага участникът „Панда експерт“ ООД, да бъде отстранен
от участие в обществената поръчка. С не представянето в срок на документи изискани от
комисията, се счита че участникът е представил оферта, която не отговаря на
предварително обявените условия на поръчката.
На основание чл. 61, т. 4 и т. 7 от Правилникът за прилагане на закона за обществените
поръчки (ППЗОП), комисията премина към разглеждане на допълнителните документи от
участника „Августа“ ЕООД.
Комисията констатира, че участника „Августа“ ЕООД, представя нов ЕЕДОП.
Въз основа на представеният ЕЕДОП комисията установи, че участникът отговаря на
нормативно изискуемите и поставени от възложителя изисквания за допустимост, лично
състояние и критерии за подбор.
Предвид изложените мотиви, комисията единодушно реши:
„Августа“ ЕООД, продължава участието си процедурата;
„Панда експерт“ ООД, да се отстрани от участие, тъй като представената оферта не
отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.
На основание чл. 61, т. 7 от Правилника за прилагане на закона за обществените
поръчки (ППЗОП), комисията продължи с разглеждането документите на участниците до
установяване на съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор на
двама участници, които класира на първо и второ място.
С оглед на гореизложеното и след обстойно разглеждане на офертите, комисията
изготви следната класация, при спазване на критерия „най- ниска предлагана цена“:
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По първа обособена позиция:
№

Участник

по

Предлагана

цена

Оценка

без ДДС -

класиране

ред
1

„Транс Ко 04“ЕООД

7 585,48 лв.

І

2

„Августа“ ЕООД

9 476,67 лв.

ІІ

3

„Кукуда груп“ ООД

10 051,20 лв.

ІІІ

По втора обособена позиция:
№

Участник

по

Предлагана

цена

Оценка

без ДДС -

класиране

ред
1

„Транс Ко 04“ЕООД

4 318,39 лв.

І

2

„Августа“ ЕООД

5 244,55 лв.

ІІ

3

„Кукуда груп“ ООД

----

Не участва по
ІІ позиция

По трета обособена позиция:
№

Участник

по

Предлагана

цена

Оценка

без ДДС -

класиране

ред
1

„Транс Ко 04“ЕООД

24 382,79 лв.

І

2

„Кукуда груп“ ООД

29 800 лв.

ІІ

3

„Августа“ ЕООД

40 303,02 лв.

ІІІ
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По четвърта обособена позиция:
№

Участник

по

Предлагана

цена

Оценка

без ДДС -

класиране

ред
1

„Транс Ко 04“ЕООД

7 817,21 лв.

І

2

„Кукуда груп“ ООД

8 606,52 лв.

ІІ

3

„Августа“ ЕООД

9 758,31 лв.

ІІІ

Класиране по обособени позиции:
Първа обособена позиция:
На първо място: „Транс Ко 04“ ЕООД оферта с № Вх К -2087/20.03.2018 г. с предлагана
цена в размер на 7 585.48 лева без ДДС;
На второ място: „Августа“ ЕООД оферта с № Вх К – 2076/20.03.2018 г. с предлагана
цена в размер на 9 476,67лева без ДДС;
Втора обособена позиция:
На първо място: „Транс Ко 04“ ЕООД оферта с № Вх К -2087/20.03.2018 г. с предлагана
цена в размер на 4 318.39 лева без ДДС;
На второ място: „Августа“ ЕООД оферта с № Вх К – 2076/20.03.2018 г. с предлагана
цена в размер на 5 244.55 лева без ДДС;
Трета обособена позиция:
На първо място: „Транс Ко 04“ ЕООД оферта с № Вх К -2087/20.03.2018 г. с предлагана
цена в размер на 24 382.79 лева без ДДС;
На второ място: „Кукуда груп“ ООД оферта с № Вх К – 2088/20.03.2018 г. с предлагана
цена в размер на 29 800 лева без ДДС;
Четвърта обособена позиция:
На първо място: „Транс Ко 04“ ЕООД оферта с № Вх К -2087/20.03.2018 г. с предлагана
цена в размер на 7 817.21 лева без ДДС;
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На второ място: „Кукуда груп“ ООД оферта с № Вх К – 2088/20.03.2018 г. с предлагана
цена в размер на 8 606.52 лева без ДДС;
На основание извършеното класиране, комисията предлага на възложителя да сключи
договори за изпълнение на обществената поръчка отделно по обособени позиции с класирания на
първо място участник „Транс Ко 04“ ЕООД.
Мотиви: Участникът отговаря на критериите за подбор, не са налице основния за
отстраняване от процедурата и при прилагане на критерият за оценка, същият е класиран на
първо място по първа, втора, трета и четвърта обособени позиции.
Настоящият протокол се състави и подписа на основание чл. 181, ал. 4 от ЗОП на
11.05.2018 г..

Решенията на комисията са взети единодушно, от следните членове на комисията:

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