УТВЪРДИЛ: заличено обстоятелство на осн. чл. 2 ЗЗЛД
д-р Ю. Н.
Кмет на Община Силистра
Дата: 11.03.2019 г.
ДОКЛАД
от дейността на комисията, назначена със Заповед № ЗК-157 от 24.01.2019 г., определена да
проведе процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП възлагана 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““, открита с Решение
№ЗК–1906 от 07.12.2018 г. и изменена с Решение №ЗК-1983 от 17.12.2018 г., с уникален
номер в Регистъра на обществените поръчки (РОП) № 00030-2018-0042
УВАЖАЕМИ Г-Н НАЙДЕНОВ,
На основание чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл. 60 от
Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/, Ви представяме
настоящият доклад за резултатите от работата на комисията, определена със Заповед № ЗК157 от 24.01.2019 г..
Комисията работи 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.
В процеса на работа, състава на комисията не е променян.
За участие в процедурата са постъпили 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.;
І. Описание на работния процес:
На 24.01.2019 г. от 14:00 часа, комисията в горепосоченият състав отвори и разгледа
постъпилата оферта.
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1. Констатацията на комисията по повод офертата на ДЗЗД „Одесос - Парсек“: офертата е
представена в запечатана непрозрачна опаковка, върху която са посочени: предмет на
поръчката, наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и
електронен адрес. Съдържание на офертата: списък на документите, еЕЕДОП предоставен на
оптичен носител, техническо предложение и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис
„Ценово предложение“. Комисията прие така представеното предложение и разписа пликът в
съответствие с указанията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. Техническото предложение също беше
подписано от членовете на комисията.
След отваряне на получената оферта, комисията премина към разглеждане и проверка на
съответствието с предварително обявените условия на възложителя.
За декларираните от участника данни в ЕЕДОП, от страна на комисията се извърши
справка в Търговски регистър и Камара на строителите в България.
Комисията установи несъответствия в представените еЕЕДОП-и от участника и на
основание чл. 104, ал. 4 ЗОП и чл. 54, ал. 9 от ППЗОП на участника се даде възможност да
представи нова информация, да допълни или поясни представената информация, като за
целта представи най-малко коректно попълнени еЕЕДОП и изрично изисканите от комисията
документи на основание чл. 67, ал. 5 ЗОП.
2. Констатацията на комисията по повод офертата на ДЗЗД „Път Ремонт Силистра“:
офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка, върху която са посочени:
предмет на поръчката, наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс
и електронен адрес. Съдържание на офертата: списък на документите, еЕЕДОП предоставен
на оптичен носител, техническо предложение и отделен запечатан непрозрачен плик с
надпис „Ценово предложение“. Комисията прие така представеното предложение и разписа
пликът в съответствие с указанията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. Техническото предложение
също беше подписано от членовете на комисията.
След отваряне на получената оферта, комисията премина към разглеждане и проверка на
съответствието с предварително обявените условия на възложителя.
За декларираните от участника данни в ЕЕДОП, от страна на комисията се извърши
справка в Търговски регистър и Камара на строителите в България.
Комисията установи несъответствия в представените еЕЕДОП-и от участника и на
основание чл. 104, ал. 4 ЗОП и чл. 54, ал. 9 от ППЗОП на участника се даде възможност да
представи нова информация, да допълни или поясни представената информация, като за
целта представи най-малко коректно попълнени еЕЕДОП и изрично изисканите от комисията
документи на основание чл. 67, ал. 5 ЗОП.
3. Констатацията на комисията по повод офертата на „Пътперфект-Т“ ЕАД: офертата е
представена в запечатана непрозрачна опаковка, върху която са посочени: предмет на
поръчката, наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и
електронен адрес. Съдържание на офертата: списък на документите, еЕЕДОП предоставен на
оптичен носител, техническо предложение и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис
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„Ценово предложение“. Комисията прие така представеното предложение и разписа пликът в
съответствие с указанията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. Техническото предложение също беше
подписано от членовете на комисията.
След отваряне на получената оферта, комисията премина към разглеждане и проверка на
съответствието с предварително обявените условия на възложителя.
За декларираните от участника данни в ЕЕДОП, от страна на комисията се извърши
справка в Търговски регистър и Камара на строителите в България.
Преценката на комисията е, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и
на критериите за подбор.
Резултатите от работата на комисията са отразени в Протокол № 1.
На 05.02.2019 г. в заседателната зала на Община Силистра се проведе закрито заседание
на Комисията за разглеждане на допълнително постъпилите документи от участниците в
обществена поръчка, като в законоустановения срок са постъпили допълнителни документи
на участниците, както следва:
1. ДЗЗД „Одесос - Парсек“, гр. София, с Вх. №К- 300#1 от 31.01.2019 г. в 10:29 ч.;
2. ДЗЗД „Път Ремонт Силистра“, гр. София, с Вх. №К- 300#2 от 31.01.2019 г. в 10:31 ч.;
След разглеждане на допълнително представените документи от участниците, комисията
установи, че участниците ДЗЗД „Одесос - Парсек“ и ДЗЗД „Път Ремонт Силистра“, доказват
съответствието си с изискванията за лично състояние и критериите за подбор поставени от
възложителя, и допуска същите до следващ етап в процедурата.
След извършване на проверката по допустимост, комисията премина към разглеждане на
Техническите предложения на участниците.
ІІ. Действия на комисията, свързани с разглеждане и оценяване на офертите:
1. Комисията проведе закрити заседания за разглеждане и оценяването (съгласно избрания
от Вас критерий за възлагане) на техническите предложения, представени в офертите на
участниците, чиито документи съответстват с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор. Всеки от членовете на комисията лично разгледа документите и взе
участие при вземането на решения и поставянето на оценка.
Резултатите от дейността на комисията са отразени в Протокол № 2.
При спазване разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, чрез съобщение в профила на
купувача с Писмо с Изх.№К-655 от 01.03.2019 г., комисията обяви датата, часа и мястото на
отварянето на ценовите предложения.
2. Комисията проведе закрити заседания за разглеждане на представените ценови
предложения. Офертите бяха разгледани и коментирани от всеки член на комисията.
Резултатите от дейността на комисията са отразени в Протокол № 3.
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3. Класиране на участниците.
При спазване разпоредбата на чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, комисията направи следното
класиране:
I място: ДЗЗД „ПЪТ РЕМОНТ СИЛИСТРА“, с комплексна оценка от 100 точки;
ІІ място: ДЗЗД „ОДЕСОС – ПАРСЕК“, с комплексна оценка от 74,85 точки;
ІІІ място: „ПЪТПЕРФЕКТ-Т“ ЕАД, с комплексна оценка от 74,47 точки
4. Предложение за отстраняване на кандидати или участници.
В настоящата процедура не са налице основания за отстраняване на участници.
5. Предложение за сключване на договор с класирания на първо място участник или за
прекратяване на процедурата със съответното правно основание, когато е приложимо.
На основание направената класация, комисията предлага на възложителя да сключи
договор с участника, класиран на първо място - ДЗЗД „ПЪТ РЕМОНТ СИЛИСТРА“.
6. Описание на представените мостри и/или снимки.
В настоящата обществена поръчка не са изисквани мостри и/или снимки.
Настоящият доклад е изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 60, ал.1 от ППЗОП и
на основание чл. 106, ал.1, изречение първо от ЗОП, чл. 60, ал. 3 от ППЗОП, Докладът на
комисията се подписа от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата
документация.
Приложения: Съгласно чл. 106, ал.1, изречение второ от ЗОП и чл.60, ал.2 от ППЗОП,
неразделна част от настоящия доклад са Протоколи № 1, 2, и 3.
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

Докладът е предаден на 11.03.2019 г.
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