ПРОТОКОЛ № 1
За дейността на комисия, назначена със Заповед № ЗК-000 от 24.01.2019 г. на Кмета на Община
Силистра – д-р Ю. Н. Н., за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените за участие
оферти в обществена поръчка за „строителство”, открита с с Решение №ЗК–1906 от 07.12.2018 г. и
изменена с Решение №ЗК-1983 от 17.12.2018 г., по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за
обществените поръчки /ЗОП/, чрез „открита процедура“ с предмет: „Ремонт и реконструкция на
улица „Вапцаров“ в участък от кръстовището с ул. „Симеон Велики“ до кръстовището с ул.
„Велико Търново““.
На 24.01.2019 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала (ст.202) на административната сграда на
Община Силистра, се проведе публично заседание на комисия назначена със Заповед № ЗК-157 от
24.01.2019 г. на кмета на Община Силистра – д-р Ю. Н. Н., за отваряне, разглеждане, оценка и
класиране на получените за участие оферти в обществена поръчка с предмет: „Ремонт и
реконструкция на улица „Вапцаров“ в участък от кръстовището с ул. „Симеон Велики“ до
кръстовището с ул. „Велико Търново““.
Определената със Заповед № ЗК-157 от 24.01.2019 г. комисия е в следния състав:
Председател: инж. Т. П. Б. – Зам.-кмет „Устройство на територията“
Членове:
1. Н. М. Н. – Директор дирекция „Правна“;
2. П. С. П. – Главен специалист „Пътна инфраструктура“ и експерт „строителство“;
Срок за работа на комисията – 120 календарни дни.
Председателят на комисията получи Протокола по чл. 48, ал. 6 от Правилника за прилагане на
Закона за обществените поръчки /ППЗОП/, придружен от входящия регистър за лицата подали
оферти за участие.
На заседанието присъства представител на участника „Пътперфект-Т“ ЕАД – инж. Павлина
Иванова Минкова, като не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.
Г-н Б. – председател на комисията, изчете гласно заповедта за работа на комисията и Списъка
на получените оферти за участие в обществената поръчка, след което председателят и членовете на
комисията попълниха и подписаха Декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
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За участие в определения срок са получени оферти от:
1. ДЗЗД „Одесос - Парсек“, гр. София, с № Вх К – 600/22.01.2019 г. в 10:09 ч.;;
2. ДЗЗД „Път Ремонт Силистра“, гр. София, с № Вх К – 604/22.01.2019 г. в 10:18 ч.;
3. „Пътперфект-Т“ ЕАД, гр. Силистра, с № Вх К – 607/22.01.2019 г. в 10:51 ч.;
Комисията установи, че всички оферти са представени в съответствие с разпоредбата на чл. 47,
ал. 2 от ППЗОП – в запечатани непрозрачни опаковки.
Комисията продължи своята работа при условията на чл. 61 от ППЗОП, като пристъпи към
отваряне на запечатаните непрозрачни опаковки по реда на тяхното постъпване и оповести тяхното
съдържание.
Оферта с № Вх К – 600/22.01.2019 г. на участника ДЗЗД „Одесос - Парсек“:
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Комисията
отвори опаковката и оповести съдържанието й: документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП,
опис на представените документи, както и отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови
параметри“. Трима от членовете на комисията подписаха Техническото предложение и Плика с
надпис „Предлагани ценови параметри“.
В изпълнение на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП комисията предложи на присъстващия представител на
другите участници да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови
параметри“. Представителя на участника „„Пътперфект-Т“ ЕАД се възползва от предоставената му
възможност и подписа техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови
параметри“.
Оферта с № ВхК – 604/22.01.2019 г. на участника ДЗЗД „Път Ремонт Силистра“:
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Комисията
отвори опаковката и оповести съдържанието й: документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП,
опис на представените документи, както и отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови
параметри“. Трима от членовете на комисията подписаха Техническото предложение и Плика с
надпис „Предлагани ценови параметри“.
В изпълнение на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП комисията предложи на присъстващия представител на
другите участници да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови
параметри“. Представителя на участника „„Пътперфект-Т“ ЕАД се възползва от предоставената му
възможност и подписа техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови
параметри“.
Оферта с № вх К – 607/22.01.2019 г. на участника „Пътперфект-Т“ ЕАД:
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Комисията
отвори опаковката и оповести съдържанието й: документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП,
опис на представените документи, както и отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови
параметри“. Трима от членовете на комисията подписаха Техническото предложение и Плика с
надпис „Предлагани ценови параметри“.
След извършване на действията по чл. 61, т. 1 и 2 от ППЗОП, приключи публичната част от
заседанието на комисията.
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Комисията продължи работата си по разглеждане на представените оферти за съответствие с
предварително обявените условия и по реда на чл. 61, т. 3 от ППЗОП в закрити заседания на в
Заседателната зала (ст.202) на административната сграда на Община Силистра, като констатира
следното:
ДЗЗД „Одесос - Парсек“, гр. София
1. Съдържание на оферта:
1.1 Опис на представените документи, подписан от управителя на дружеството и подпечатан;
1.1 еЕЕДОП на ДЗЗД „Одесос - Парсек“ подписан с електронен подпис.
1.2 еЕЕДОП на „Одесосстрой“ ООД подписан с електронен подпис.
1.3 еЕЕДОП на „Парсек Груп“ ЕООД подписан с електронен подпис
1.4 Договор за обединение ДЗЗД „Одесос - Парсек“.
1.5 Техническо предложение на участника.
2.1. Участникът ДЗЗД „Одесос - Парсек“, в част ІІ, раздел А от представения еЕЕДОП на
обединението неправилно декларира, че участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка
заедно с други икономически оператори, а именно: „„ПАРСЕК ГРУП” ЕООД с дял 50%, водещ
партньор в обединение“ и „Одесосстрой“ ООД с дял 50%, партньор в обединение“. Дружествата
„ПАРСЕК ГРУП” ЕООД и „Одесосстрой“ ООД са членове/партньори в обединение ДЗЗД ДЗЗД
„Одесос - Парсек“, а не други спрямо участника икономически оператори.
2.2 Участникът ДЗЗД „Одесос - Парсек“, както и партньорът в обединението - „Одесосстрой“
ООД и „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД, в част ІV, раздел В от представените от всяко от дружествата
еЕЕДОП, са декларирали опит на „Одесосстрой“ ООД и „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД при изпълнение
на два обекта. В част ІV, раздел В на еЕЕДОП, представен от водещия партньор „ПАРСЕК ГРУП”
ЕООД е деклариран опит на дружеството в изпълнение на сходни с предмета на поръчката
дейности, който реално не е сходен с предмета на настоящата обществена поръчка. Видно от
декларираното във всеки един от еЕЕДОП-ите на двамата партньори, не само „Одесосстрой“ ООД,
но и „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД ще изпълняват строителни работи, предмет на поръчката, а именно: „•
СМР в съответствие с част трета „Строителство” от ЗУТ • СМР за конкретния строеж в
съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора и изискванията на чл. 163 и чл.
163а от ЗУТ; •Доставка на продукти, материали и оборудване, необходими за изпълнение на
строителните и монтажни работи;“
Съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП при участие на обединения, които не са юридически лица,
съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от
лицата, включени в него, с изключение на условие, необходимо за изпълнение на поръчката и
съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в
договора за създаване на обединението.
С оглед гореизложеното „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД като съдружник в ДЗЗД „Одесос - Парсек“ не
удостоверява съответствие с критериите за подбор по отношение:
- изпълнение на дейности за строителство идентични или сходни с предмета на поръчката за
последните 5 години от датата на подаване на офертата, а именно:
- изграждане и/или ремонт и/или реконструкция на пътища от републиканската пътна мрежа
(РПМ) и/или пътища и/или улици от Общинската пътна мрежа на поне 1 обект.
2.3 С Анекса не се удостоверява по безусловен начин обстоятелството, че лицата в
обединението поемат солидарна отговорност, заедно и поотделно, за участието си и изпълнението
на конкретната поръчка, тъй като чл. 4.1 на Анекса същите поемат солидарна отговорност за
изпълнение на обществена поръчка с предмет „Изграждане на нова клетка – разширение на
регионално депо за неопасни отпадъци за регион Търговище“.
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ДЗЗД „Път Ремонт Силистра“, гр. София
1. Съдържание на оферта:
1.1 Опис на представените документи, подписан от управителя на дружеството и подпечатан;
1.2 еЕЕДОП на ДЗЗД „Път Ремонт Силистра“ подписан с електронен подпис.
1.3 еЕЕДОП на „Ай Ти Ди Груп“ ЕООД подписан с електронен подпис.
1.4 еЕЕДОП на „Арт Строй М“ ЕООД подписан с електронен подпис.
1.5 еЕЕДОП на подизпълнител - „Пътстроймонтаж ООД подписан с електронен подпис.
1.6 еЕЕДОП на инж. Х. А. М. – трето лице на „Арт Строй М“ ЕООД, подписан с електронен
подпис;
1.7 еЕЕДОП на В. Д. А. – трето лице на „Арт Строй М“ ЕООД, подписан с електронен подпис;
1.8 еЕЕДОП на М. Ж. И. – трето лице на „Арт Строй М“ ЕООД, подписан с електронен подпис;
1.9 Декларация за ангажираност на трето лице – инж. Х. А. М.;
1.10 Декларация за ангажираност на трето лице – В. Д. А.;
1.11 Декларация за ангажираност на трето лице – М. Ж. И.;
1.12 Съгласие от подизпълнителя „Пътстроймонтаж ООД, за изпълнение на част от поръчката.
1.13 Договор за обединение ДЗЗД „Път Ремонт Силистра“.
1.14 Техническо предложение на участника.
2.1 Участника ДЗЗД „Път Ремонт Силистра“, в Част I, Раздел „Информация относно процедурат
за възлагане на обществена поръчка“ на еЕЕДОП не е посочил вида на процедурата – „Открита
процедура“.
2.2 В Част I, Раздел „Информация относно процедурат за възлагане на обществена поръчка“ на
еЕЕДОП на „Ай Ти Ди Груп“ ЕООД не е посочен вида на процедурата – „Открита процедура“.
2.3 В Част I, Раздел „Информация относно процедурат за възлагане на обществена поръчка“ на
еЕЕДОП на „Арт Строй М“ ЕООД не е посочен вида на процедурата – „Открита процедура“.
2.4 В Част I, Раздел „Информация относно процедурат за възлагане на обществена поръчка“ на
еЕЕДОП на „Пътстроймонтаж ООД не е посочен вида на процедурата – „Открита процедура“.
2.5 В Част I, Раздел „Информация относно процедурат за възлагане на обществена поръчка“ на
еЕЕДОП на инж. Х. А. М. не е посочен вида на процедурата – „Открита процедура“.
2.6 В Част I, Раздел „Информация относно процедурат за възлагане на обществена поръчка“ на
еЕЕДОП на В. Д. А. не е посочен вида на процедурата – „Открита процедура“.
2.7 В Част I, Раздел „Информация относно процедурат за възлагане на обществена поръчка“ на
еЕЕДОП на М. Ж. И. не е посочен вида на процедурата – „Открита процедура“.
„Пътперфект-Т“ ЕАД, гр. Силистра
1. Съдържание на оферта:
1.1 Опис на представените документи, подписан от управителя на дружеството и подпечатан;
1.2 еЕЕДОП на „Пътперфект-Т“ ЕАД подписан с електронен подпис.
1.3 еЕЕДОП на трето лице – „Пътинженерингстрой-Т“ ЕАД подписан с електронен подпис.
1.4 Договор за наем на техника между „Пътперфект-Т“ ЕАД и „Пътинженерингстрой-Т“ ЕАД.
1.5 Техническо предложение на участника.
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2. При разглеждане на представените документи и еЕЕДОП-и на участника не бяха установени
пропуски, непълноти или несъответствие с предварително поставените от Възложителя услови за
участие в настоящта обществена поръчка.

Във връзка с гореописаните констатации, в срок 5 (пет) работни дни от датата на
получаването на настоящия Протокол, на основание чл. 104, ал. 4 ЗОП и чл. 54, ал. 9 от
ППЗОП на участниците ДЗЗД „Одесос - Парсек“ и ДЗЗД „Път Ремонт Силистра“ се дава
възможност да представят нова информация, да допълнят или пояснят представената
информация, като за целта представят най-малко коректно попълнени ЕЕДОП и изрично
изисканите от комисията документи на основание чл.67, ал.5 ЗОП.
За второто открито заседание на комисията и отваряне на Ценовите предложения, участниците
ще бъдат уведомени чрез съобщение, публикувано на електронната страница на Община Силистра в
Профил на купувача - http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=467
Настоящият протокол е съставен на 25.01.2018 г.

Председател: инж. Т. Б.

заличено обстоятелство на осн. чл. 2 ЗЗЛД

Членове:
1. Н. Н.

заличено обстоятелство на осн. чл. 2 ЗЗЛД

2. П. П.

заличено обстоятелство на осн. чл. 2 ЗЗЛД
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