РЕШЕНИЕ
за определяне на изпълнител
№ЗК-441 от 01.03.2019г.
На основание чл. 109 от ЗОП, във връзка с чл. 181, ал. 6, чл. 108, т. 1 и чл. 22, ал. 1, т. 6 от Закона за
обществените поръчки, и Решение за откриване на процедура с №ЗК- 7 от 02.01.2019г. и Решение за
одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация с №ЗК-12 от 02.01.2019г. за
възлагане на обществена поръчка за услуга, по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП, чрез “публично
състезание” с предмет: „Извършване на оценка за съответствие на работни проекти и упражняване
на независим строителен надзор при изпълнение на СМР по проект „Енергийна ефективност за
чист въздух в гр. Силистра“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.,
разделена на обособени позиции:
Обособена позиция № 1:
Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 4;
Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Христо Ботев" № 6;
Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Добрич" № 35.
Обособена позиция № 2:
Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 6;
Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 8;
Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" №
15,
I. Като взех предвид, резултатите от работата на комисия, определена с моя Заповед № ЗК- 158 от
24.01.2019г., установих, че обществената поръчка е проведена при спазване целите, реда и условията,
регламентирани в ЗОП. Утвърждавам Протокол №3 на комисията и одобрявам документите, свързани с
провеждане на процедурата.
II. Одобрявам класирането на участниците по Обособена позиция № 1 и по обособена позиция № 2, което
се основава на извършеното от комисията оценяване, съобразно предварително обявения критерий за
определяне на икономически най-изгодната оферта - с критерий за възлагане "най-ниска цена" и
установено съответствие на участниците с изискванията за лично състояние и поставените критерии за
подбор, както и установено съответствие на офертите с предварително обявените условия.
Обособена позиция № 1:
Първо място: «МАРСИ КОНСУЛТИНГ» ЕООД с предлагана цена от 10 900,00 лв. (десет хиляди и
деветстотин лева) без ДДС.
Второ място: ДЗЗД МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ – ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ с предлагана цена от
11 181,00 лв. (единадесет хиляди сто осемдесет и един лева) без ДДС.
Обособена позиция № 2:
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Първо място: «МАРСИ КОНСУЛТИНГ» ЕООД с предлагана цена от 7 500,00 лв. (седем хиляди и
петстотин лева) без ДДС.
Второ място: ДЗЗД МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ – ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ с предлагана цена от
7 591,00 лв. (седем хиляди петстотин деветдесет и един лева) без ДДС.
III. На основание чл. 61, т. 7 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП),
останалите участници в процедурата: за Обособена позиция № 1: „СС - КОНСУЛТ” ЕООД, „КИМА
КОНСУЛТ” ЕООД и „НИКИ ИНВЕСТ 77” ЕООД; за Обособена позиция № 2: „СС - КОНСУЛТ” ЕООД и
„КИМА КОНСУЛТ” ЕООД, чиито оферти са оценени, не се класират.
IV. Отстранявам от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2, б. а) от ЗОП, във връзка с чл.47, ал.9
от ППЗОП, участниците:
1. ОБЕДИНЕНИЕ ДВЖ ПРОЕКТ;
2. „АКВА БГ КОНСУЛТИНГ” ЕООД;
3. „ДОМРЕМОНТСТРОЙ - 99” ЕООД.
Мотиви: Участниците са подали офертата си, не с една, а с две опаковки за всяка от обособените позиции.
Представянето на две самостоятелни опаковки от един участник е в нарушение на разпоредбите на чл.
101, ал. 8 от ЗОП и нормата на чл. 47, ал. 9 от ППЗОП, която изрично сочи и разписва съдържанието на
опаковката по чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, когато се подава оферта за повече от една обособена позиция. Така
представените оферти са във вид, който не съответства на нормативните условията за представяне и
предварително обявените условия на поръчката, относими към всички участници в процедурата.
V. Определям за изпълнител на процедурата:
1. по Обособена позиция № 1, участника «МАРСИ КОНСУЛТИНГ» ЕООД с подизпълнител „ПРОЕКТ
ОВКХТГ и ЕЕ“ ЕООД, който ще изпълнява 20% дял от договора.
Мотиви: За участника определен за изпълнител на обществената поръчка по съответната обособена
позиция са налице условията по чл.109 от ЗОП, а именно: отговаря на общите изисквания, определени от
възложителя в документацията за участие в обществената поръчка, не са налице посочените от
възложителя основания за отстраняване; участникът отговаря на поставените критерии за подбор, и
подадената от него оферта съответства на предварително обявените условия. Офертата на участника е
класирана на първо място при прилагане на предварително обявените от възложителя условия и
определения критерий за възлагане.
1. по Обособена позиция № 2, участника «МАРСИ КОНСУЛТИНГ» ЕООД с подизпълнител „ПРОЕКТ
ОВКХТГ и ЕЕ“ ЕООД, който ще изпълнява 20% дял от договора.
Мотиви: За участника определен за изпълнител на обществената поръчка по съответната обособена
позиция са налице условията по чл.109 от ЗОП, а именно: отговаря на общите изисквания, определени от
възложителя в документацията за участие в обществената поръчка, не са налице посочените от
възложителя основания за отстраняване; участникът отговаря на поставените критерии за подбор, и
подадената от него оферта съответства на предварително обявените условия. Офертата на участника е
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класирана на първо място при прилагане на предварително обявените от възложителя условия и
определения критерий за възлагане.
На основание чл. 43, ал. 1, изречение първо от ЗОП и чл. 43, ал. 2, т. 1, буква „а” от ЗОП, настоящото
Решение да се изпрати на участниците в 3-дневен срок от издаването му.
На основание чл. 24, ал. 1, т. 2 и т. 5 от ППЗОП в деня на изпращане на решението до участниците,
решението да се публикува в електронната преписка на обществената поръчка в профила на купувача:
http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=474, заедно с протоколите на Комисията.
Решението може да се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от
неговото получаване.

Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД
д-р Юлиян Найденов Найденов
Кмет на Община Силистра
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