ПРОТОКОЛ № 1
От дейността на комисията назначена със Заповед № ЗК – 627 от 02.04.2019г. определена да
отвори, разгледа, оцени и класира получените за участие оферти в обществена поръчка с
предмет: Упражняване на строителен надзор по време на СМР по проект “Silistra – Ecofriendly
–Viable – Electrical-Navodari Transport - Екологично чист транспорт в трансгранична зона
Наводари – Силистра“, Проектен код RO-BG 432, финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ V-A
Румъния – България, разделена на следните обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Упражняване на строителен надзор на обект „Ремонт и
реконструкция на улица „Вапцаров“, в участък от кръстовището с ул. „Симеон Велики“ до
кръстовището с ул. „Велико Търново“
Обособена позиция № 2: Упражняване на строителен надзор на обект „Система за споделени
велосипеди – алтернатива на публичния транспорт “ гр. Силистра“, открита с Решение № ЗК
– 466 от 11.03.2019г.
На 02.04.2019 г. от 14:00 часа в заседателната зала на общинска администрация гр.
Силистра, ул. Симеон Велики №33, ет. 2, във връзка с провеждане на обществената поръчка с
горецитираният предмет заседава комисия в следният състав:
Председател: инж. Тихомир Петров Борачев – зам. кмет «Устройство на територията»
Членове:
1. Николай Михайлов Николов – Директор дирекция „Правна”;
2. инж. Весела Димитрова Тодорова – Директор дирекция «Устройство на
територията»

Документите за участие в обществената поръчка са публично достъпни в Профил на
купувача http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=487.
Публичната част на заседанието започна, като председателят получи с протокол
съгласно разпоредбите на чл. 48, ал. 6 от Правилника за прилагане на закона за обществените
поръчки (ППЗОП), постъпилите за участие оферти от деловодител при община Силистра.
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Комисията констатира, че до крайният срок 17:00 часа на 01.04.2019 г. са постъпили
шестнадесет броя оферти, както следва:

№

Наименование на участника

Вх.№ на офертата
и дата на получаване

Обособена
час на
позиция
за постъпва
която
се не
подава
офертата

1

Ди Ви Консулт БГ ООД

№ ВхК- 2673/27.03.2019

ОП №1 и № 2

09:27ч

2

ИВТ Консулт ЕООД

№ ВхК2788/29.03.2019

ОП №2

10:46ч

3

Бул Строй Контрол инженеринг № ВхК2789/29.03.2019

ОП №2

10:49ч

АД/БСК Инженеринг АД
4

Аква БГ Консултинг ЕООД

№ ВхК2815/01.04.2019

ОП №2

09: 24ч

5

Пътконсулт 2000 ЕООД

№ ВхК2817/01.04.2019

ОП №1 и № 2

09:34ч

6

Кимтекс ЛС ООД

№ ВхК2818/01.04.2019

ОП №1 и № 2

09:39ч

7

Дема ЕООД

№ ВхК2819/01.04.2019

ОП №1 и № 2

09:42ч

8

Стройконтрол ГТ ООД

№ ВхК2821/01.04.2019

ОП№2

09:50ч

9

Трансконсулт- БГ ООД

№ ВхК2822/01.04.2019

ОП №1 и № 2

09:54ч

10

СС – консулт ЕООД

№ ВхК2823/01.04.2019

ОП №1 и № 2

09:57ч

11

ДЗЗД Консорциум „Мултиплекс № ВхК2824/01.04.2019

ОП №1 и № 2

10:01ч

инженеринг – Лайф енерджи „
„Мултиплекс инженеринг“ ЕООД
„Лайф енерджи“ ООД
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12

Диалекс ЕООД

№ ВхК282501.04.2019

ОП №1 и № 2

10:03ч

13

Кима консулт ЕООД

№ ВхК2826/01.04.2019

ОП №1 и № 2

10:06ч

14

Домремонтстрой – 99 ЕООД

№ ВхК2834/01.04.2019

ОП №1 и № 2

10:46ч

15

Русенска строителна борса ООД

№ ВхК2847/01.04.2019г

ОП №1 и № 2

13:10ч

16

ДЗЗД Билд строй контрол

№ ВхК2868/01.04.2019г.

ОП № 1

16:13ч

„Билд Строй Консулт“ ЕООД
„Стройконтрол ГТ“ ООД

На основание чл. 48, ал. 1 от ППЗОП, за получените оферти е съставен регистър. Няма
оферти, постъпили след крайния срок и/или причини за връщане или оттегляне на оферта.
Съгласно разпоредбите на чл.48, ал.6 от Правилника за прилагане на закона за
обществените поръчки (ППЗОП), се състави протокол, с който деловодителят при община
Силистра, предаде на председателя постъпилите оферти за участие в настоящата обществена
поръчка.
При откриване на заседанието комисията констатира присъствието на представители
на участниците, а именно г-н П. Пенчев, упълномощен представител на ДЗЗД „Консорциум
Мултиплекс инженеринг - Лайф Енерджи“ и г-н И. Жеков, представляващ „Аква БГ
Консултинг“ ЕООД.
В залата не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване. За
обстоятелството по чл.54, ал. 2 ППЗОП се състави регистър на лицата присъствали при
отварянето на постъпилите оферти, подписан от присъстващите.
След обявяване на списъка на участниците, подали оферти Председателят и членовете
на комисията попълниха и подписаха Декларация по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените
поръчки ЗОП.

www.interregrobg.eu
Проект “SEVEN-T”, Проектен код ROBG - 432
Бенефициент Община Силистра
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.

Съгласно „Обявление за поръчка“ с ID 898979 и информацията посочена в раздел
ІV.2.7) „Условия за отваряне на офертите“, и на основание чл.181, ал. 2 ЗОП, комисията
следва да извърши оценка на ценовите предложения, преди разглеждане на документите за
съответствие с критериите за подбор.
І. Отваряне на постъпилите оферти:
На основание чл. 61 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки
(ППЗОП), комисията продължи своята работа, като пристъпи към отваряне на офертите, по
реда на тяхното постъпване- оповестяване на тяхното съдържание включително ценовите
предложения.
В изпълнение на разпоредбите на чл. 61, т. 2 от Правилника за прилагане на закона за
обществените поръчки (ППЗОП), техническото и ценово предложение на всеки от
участниците беше подписано от председателя и членовете на комисията. Представителите на
участниците приеха предложението на председателя на комисията, да положат подпис на
предложенията на останалите участници, като проявиха желание да подпишат само ценовите
предложения.
След изпълнение на задълженията по чл. 61, т. 2 от ППЗОП, приключи публичната
част от заседанието на комисията.
В периода 03.04.2019 - 05.04.2019г. комисията продължи своята дейност с разглеждане
на представените оферти за проверка на съответствието им с предварително обявените
условия.
На основание чл.61, т. 3 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на
офертите, като извърши проверка за тяхното съответствие с предварително обявените
условия на Възложителя. По редът на постъпване се разгледаха Техническите предложения на
участниците в настоящата процедура.
Комисията установи, че Техническите предложения на участниците са в
съответствие с предварително обявените условия на поръчката, в това число и
техническата спецификация.
ІІ. Обявяване на Ценовите предложения:
Ценовите предложения на участниците по първа обособена позиция са съответно:
№ Участници
по
ред

Предлагана цена
без ДДС
по първа обособена
позиция
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1

Ди Ви Консулт БГ ООД

7 777,00 лв.

2

Пътконсулт 2000 ЕООД

12 500,00 лв.

3

Кимтекс ЛС ООД

6 518,45 лв.

4

Дема ЕООД

7 147,00 лв

5

Трансконсулт- БГ ООД

6

СС – консулт ЕООД

7

ДЗЗД Консорциум
инженеринг

10 000,00 лв
8 340,00 лв
Мултиплекс
6 770,00 лв

8

Диалекс ЕООД

9

Кима консулт ЕООД

7 895,00 лв

10

Домремонтстрой-99 ЕООД

5 000.00 лв

11

Русенска строителна борса ООД

12

ДЗЗД Билд строй контрол

12 300,00 лв

15 000,00 лв
8 100,00 лв

Ценовите предложения на участниците по втора обособена позиция са съответно:
№ по ред Участници

Предлагана цена
без ДДС

1 Ди ви консулт БГ ООД

по втора обособена
позиция
39 777,00лв

2 ИВТ консулт ЕООД

35 240,00лв

3 Бул Строй Контрол инженеринг
АД/БСК Инженеринг АД

47 500,00лв

4 Аква БГ Консултинг ЕООД

29 850,00 лв
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5 Пътконсулт 2000 ЕООД

65 271,00 лв

6 Кимтекс ЛС ООД

39 605,00 лв

7 Дема ЕООД

27 112,00 лв

8 Стройконтрол ГТ ООД

41 100,00 лв

9 СС- консулт ЕООД

54 600,00 лв

10 ДЗЗД Консорциум Мултиплекс
инженеринг

29 660,00 лв

11 Диалекс ЕООД

78 350,00 лв

12 Кима консулт ЕООД

45 675,00 лв

13 Домремонтстрой- 99

20 000 лв

14 Русенска строителна борса ООД

50 000,00лв

ІІІ. Разглеждане на офертите за наличие на необичайно благоприятни оферти:
Съгласно разпоредбата на чл.72, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП),
когато предложение в оферта на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на
оценяване е с повече от 20 на сто по- благоприятно от средната стойност на предложенията на
останалите Участници, Възложителят чрез комисията изисква от този участник подробна
писмена обосновка за начина на ценообразуване.
По отношение на ценовите предложения на следните участници, се констатираха
наличие на обстоятелствата по чл.72 от ЗОП:
Участници по първа обособена позиция:


Домремонтстрой – 99 ЕООД;


ДЗЗД Консорциум Мултиплекс инженеринг – Лайф енерджи Мултиплекс
инженерингЕООД и Лайф енерджи ООД;


„Кимтекс ЛС“ ООД;

Участници по втора обособена позиция:


Домремонтстрой – 99 ЕООД;
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ДЗЗД Консорциум Мултиплекс инженеринг – Лайф енерджи (Мултиплекс
инженерингЕООД и Лайф енерджи ООД);


ИВТ Консулт ЕООД;



„Аква БГ Консултинг“ ЕООД;



„Дема“ ЕООД;

Съгласно гореописаното и на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията единодушно
реши:

Да се изпратят искания за представяне на писмена обосновка за начина на
ценообразуване до участниците: Домремонтстрой – 99 ЕООД; ДЗЗД Консорциум
Мултиплекс инженеринг – Лайф енерджи (Мултиплекс инженерингЕООД Лайф
енерджи ООД); „Кимтекс ЛС“ ООД; ИВТ Консулт ЕООД; „Аква БГ Консултинг“
ЕООД; „Дема“ ЕООД;

Да продължи своята дейност, след получаване на изисканите обосновки,
спазвайки законоустановения срок;

Председател: инж. Тихомир Борачев __________/п/______

Членове:
1. Николай Николов

________/п/________

2. инж. Весела Тодорова

_________/п/_______

Настоящият протокол е съставен и подписан на 05.04.2019г.
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