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ПРОТОКОЛ № 1
за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците
На 21.11.2018 г., в заседателната зала на Община Силистра, комисия,
определена със Заповед № ЗК-1813/21.11.2018 г. на д-р Мирослав Великов Тодоров –
Зам. Кмет „Финанси и икономика”, упълномощен на основание чл.7, ал. 2 от ЗОП,
съгласно Заповед № ЗК-1803/19.11.2018 г., издадена от д-р Юлиян Найденов Найденов
– Кмет на Община Силистра и Възложител, съгласно чл.5, ал.2, т.9 от ЗОП, в състав:
Председател: инж.В. Д. Т – Директор Дирекция „УТ”
Членове:
1. Н. М. Н. – Директор Дирекция „Правна”
2. арх. М. Г. Н. – Главен архитект
Резервни членове:
1. В. П. Н. – Ст. юрисконсулт
2. П.С.В. – Гл. специалист „АТОН”
се събра в основния си състав със задача да разгледа и оцени офертите и проведе
преговори и класира участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет:
Доставка и монтаж на съоръжения за игра и паркови елементи за детски площадки на
открито на територията на гр. Силистра по обособени позиции:
ОП 1 - Доставка и монтаж на съоръжения за игра
ОП 2 - Доставка и монтаж на паркови елементи

Процедурата е открита с Решение за откриване на процедура № ЗК-1759 от
09.11.2018 г.
Съгласно чл. 24, ал.3 от ППЗОП е създадена електронна преписка в профила на
купувача на интернет адрес: http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=464.
На основание чл.67, ал.2 от ППЗОП и в съответствие с изискванията на
Възложителя, посочени в изпратената покана с изх. № К- 3281/09.11.2018 г. до
ДРЪСТЪР ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, е постъпила оферта от поканения участник с вх. № К8578/19.11.2018 г. 10:03 часа. На основание чл.48, ал.1 от ППЗОП, същата е вписана в
регистър. Съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП и т.3 от Заповед № ЗК-1813/21.11.2018 г., с
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Приемо-предавателен протокол деловодител на Община Силистра предаде, а
председателят на комисията прие постъпилата оферта.
Съгласно т.4 от Заповед № ЗК-1813/21.11.2018 г., председателят на комисията
получи документите за провеждане на обществената поръчка.
Комисията започна работа, след като получи представената оферта и протокола
по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. Председателят на комисията провери състава на
присъстващите и след като установи, че присъстват всички членове на комисията,
откри заседанието.
За провеждане на преговорите на заседанието присъства Д.А.Н. - упълномощен
представител на участницика ДРЪСТЪР ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД.
Председателят и членовете на комисията попълниха декларации за липса на
обстоятелства по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, след което пристъпиха към отваряне на
опаковката на подадената оферта от поканения участник.
Опаковката съдържа:
Опаковката съдържа и две папки с документи за двете обособени позиции, както
следва:
1. Обособена позиция № 1
1.1.

Опис – Образец № 1.

1.2.

Декларация по чл. 44, ал.1 от ППЗОП – Образец № 2.

1.3.

Заверено копие от Удостоверение за регистрация.

1.4.

еЕЕДОП на оптичен носител (диск).

1.5.

Декларация за съгласие от субекта на данни – Образец № 3.1.

1.6.
1.7.

Техническо предложение и приложения – на хартиен и на оптичен носител
(диск).
Удостоверения за регистрация в ЦПРС – заверени копия.

1.8.

Удостоверения за внедрена система за управление съгласно стандарт БДС
EN ISO 9001:2015, стандарт бдс en iso 14001:2015, и BS OHSAS

1.9.

Ценово предложение – Образец № 5 и приложения - на хартиен и на
оптичен носител (диск).

2. Обособена позиция № 2
2.1.

Опис – Образец № 1.

2.2.

Декларация по чл. 44, ал.1 от ППЗОП – Образец № 2.

2.3.

Заверено копие от Удостоверение за регистрация.
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2.4.

еЕЕДОП на оптичен носител (диск).

2.5.

Декларация за съгласие от субекта на данни – Образец № 3.1.

2.6.
2.7.

Техническо предложение и приложения – на хартиен и на оптичен носител
(диск).
Удостоверения за регистрация в ЦПРС – заверени копия.

2.8.

Удостоверения за внедрена система за управление съгласно стандарт БДС
EN ISO 9001:2015, стандарт БДС EN ISO 14001:2015, и BS OHSAS

2.9.

Ценово предложение – Образец № 5 и приложения - на хартиен и на
оптичен носител (диск)

След подробно преглеждане и съпоставяне на техническите параметри на
предлаганите от участника артикули по двете обособени позиции с посочените
изисквания на Възложителя, комисията констатира, че така предложените
параметри съответстват на предварително посочените изисквания, съгласно
поканата и техническата спецификация.
Разгледани бяха и ценовите предложения по двете обособени позиции.
Предложенията не надхвърлят максимално допустимия финансов ресурс. Не бяха
констатирани аритметични грешки в приложените КСС.
Комисията проведе преговори с представителя на участника, като постигна
следните договорености:
1.

За обособена позиция № 1:
1.1.Срок за изпълнение на предвидените дейности – 90 (деветдесет) календарни
дни и започва да тече от подписване на договора.
1.2.Време за реакция при възникнал технически проблем с посещение на място от
техник, извън обхвата на гаранционното и извънгаранционно обслужване – до 3
(три) часа.
1.3.Гаранционен срок:
1.3.1. на извършените CMP - съгласно предвидения за този вид СМР срок в
Наредба №2/31.07.2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на
строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни
обекти.
1.3.2. на доставените детски съоръжения - 24 (двадесет и четири) календарни
месеца и започва да тече от датата на подписване на приемо-предавателен
протокол.
1.4.Цена за изпълнение на поръчката в размер на 74 674,00 лв. (седемдесет и
четири хиляди шестстотин седемдесет и четири лева) без ДДС.
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1.5.В ценовото си предложение участникът е записал: „Плащането на Цената за
изпълнение на договора се извършва при условията и по реда на проекта на
договор. По възможност това да бъде авансово плащане в размер на 50%
(петдесет процента) от стойността по чл. 2, ал. 1 на договорa, платимо в
срок до 10 (десет) календарни дни след представяне на първичен платежен
документ за внесена гаранция (Гаранцията за изпълнение по договора е в
размер на 5 /пет/ процента от стойността по чл. 2, ал. 1 на договора без
ДДС). Окончателно плащане в размер на остатъка до 100% от стойността
по чл. 2, ал. 1 на договорa, при доставяне и монтиране на всички предвидени
съоръжения за игра, платимо в срок до 15 (петнадесет) календарни дни след
подписване на приемо-предавателен протокол.”
Комисията обсъди предложението на участника за промяна на параметрите на
проекто договора и договориха с представителя на участника следните условия:
1.5.1. Авансово плащане в размер на 30% (тридесет процента) от стойността по
чл. 2, ал. 1 на договорa, платимо в срок до 10 (десет) календарни дни след
представяне на първичен платежен документ.
1.5.2. Авансовото плащане няма да се обезпечава с гаранция.
1.5.3. Окончателно плащане в размер на остатъка до 100% от стойността по чл.
2, ал. 1 на договора, при доставяне и монтиране на всички предвидени
съоръжения за игра, платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след
подписване на приемо-предавателен протокол и представяне на първичен
платежен документ.
1.5.4. Гаранцията за изпълнение по договора в размер на 5 /пет/ процента от
стойността по чл. 2, ал. 1 на договора без ДДС
2.

За обособена позиция № 2:
2.1.Срок за изпълнение на предвидените дейности - 45 календарни дни и започва
да тече от получаване на възлагателно писмо от възложителя.
2.2.Гаранционен срок – 24 месеца, считано от датата на подписване на приемопредавателен протокол.
2.3.Цена за изпълнение на поръчката в размер на 8 468,00 лв. (осем хиляди
четиристотин шестдесет и осем лева) без ДДС.
2.4.В ценовото си предложение участникът е записал: „Плащането на Цената за
изпълнение на договора се извършва при условията и по реда на проекта на
договор. По възможност това да бъде авансово плащане в размер на 50%
(петдесет процента) от стойността по чл. 2, ал. 1 на договорa, платимо в
срок до 10 (десет) календарни дни след представяне на първичен платежен
документ за внесена гаранция (Гаранцията за изпълнение по договора е в
размер на 5 /пет/ процента от стойността по чл. 2, ал. 1 на договора без
ДДС). Окончателно плащане в размер на остатъка до 100% от стойността
по чл. 2, ал. 1 на договорa, при доставяне и монтиране на всички предвидени
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съоръжения за игра, платимо в срок до 15 (петнадесет) календарни дни след
подписване на приемо-предавателен протокол.”
Комисията обсъди предложението на участника за промяна на параметрите на
проекто договора и договориха с представителя на участника следните условия:
2.4.1. Авансово плащане в размер на 30% (тридесет процента) от стойността по
чл. 2, ал. 1 на договорa, платимо в срок до 10 (десет) календарни дни след
представяне на първичен платежен документ.
2.4.2. Авансовото плащане няма да се обезпечава с гаранция.
2.4.3. Окончателно плащане в размер на остатъка до 100% от стойността по чл.
2, ал. 1 на договора, при доставяне и монтиране на всички предвидени
съоръжения за игра, платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след
подписване на приемо-предавателен протокол и представяне на първичен
платежен документ.
2.5.Гаранцията за изпълнение по договора в размер на 5 /пет/ процента от
стойността по чл. 2, ал. 1 на договора без ДДС.

След приключване на преговорите, председателят закри заседанието.
Настоящия протокол е изготвен на 21.11.2018 г. и подписан, както следва:

Председател:
В. Д. Т.

_________п____________

Членове:
Н. М. Н.

_________п____________

М. Г. Н.

_________п____________

Представител на участника:
Д. А. Н.

_________п____________

/п/ ٭данните са заличени на основание чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД
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