ОБЩИНА СИЛИСТРА
ул. “Симеон Велики” № 33
7500 Силистра

(086) 82 42 43 Факс:(086) 82 33 43
E-mail: mayor@silistra.bg
Утвърдил: заличено обстоятелство
д-р Мирослав Тодоров
В.И.Д. Кмет на Община Силистра
на основание Решение № 1131
на Общински съвет Силистра
Дата: 04.11.2019 г.

ПРОТОКОЛ
За дейността на комисия, назначена със Заповед № ЗК-1605 от 11.10.2019 г. на кмета на Община
Силистра – д-р Юлиян Найденов Найденов, чрез д-р Мирослав Великов Тодоров – В.И.Д. Кмет на Община
Силистра на осн. Решение № 1131 на Общински съвет Силистра, да отвори, разгледа и оцени получените за
участие оферти и класира участниците в обществена поръчка за възлагане, по реда на Глава двадесет и
шеста от ЗОП с предмет „Закупуване на нови автомобили“ по обособени позиции:
Обособена позиция №1 „Закупуване на нов автомобил по проект BG05M9OP001-2.040-0062
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Силистра““
Обособена позиция №2 „Закупуване на нов автомобил за „Домашен социален патронаж“ – гр.
Силистра“
Обособена позиция №3 „Закупуване на нов автомобил за „ЦНСТ ДМУ“ – гр. Силистра“.

На 05.06.2019 г. от 10:00 ч., комисия назначена със Заповед № ЗК-1605 от 11.10.2019 г. на кмета на
Община Силистра – д-р Юлиян Найденов Найденов, чрез д-р Мирослав Великов Тодоров – В.И.Д. Кмет на
Община Силистра на осн. Решение № 1131 на Общински съвет Силистра, се събра на публично заседание в
стая № 202 (Заседателната зала) на административната сграда на Община Силистра, за да отвори, разгледа и
оцени офертите и класира участниците в обществена поръчка за възлагане по реда на Глава двадесет и шеста
от ЗОП с предмет „Закупуване на нови автомобили“ по обособени позиции:
Обособена позиция №1 „Закупуване на нов автомобил по проект BG05M9OP001-2.040-0062
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Силистра““
Обособена позиция №2 „Закупуване на нов автомобил за „Домашен социален патронаж“ – гр.
Силистра“
Обособена позиция №3 „Закупуване на нов автомобил за „ЦНСТ ДМУ“ – гр. Силистра“.
Комисията заседава в състав:
Председател: Ростислав Светославов Павлов – Секретар на Община Силистра.
Членове:
1. Николай Михайлов Николов – Директор дирекция „Правна” при Община Силистра;
2. Галя Димитрова Горанова – Началник отдел „ОЗСПС“.
Срок за работа на комисията - 60 (шестдесет) календарни дни.
За участие в обществената поръчка, в обявения срок са получени оферти от:
1. „ОМНИКАР АУТО” ООД, с. Труд, с Вх.№К-9739 от 21.10.2019 г. в 09:44 ч.;
2. „СТИБИС” ООД, гр. Русе, с Вх.№К- 9740 от 21.10.2019 г. в 09:44 ч.;
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На заседанието не присъстваха представители на участниците. Не присъстваха представители на
средствата за масово осведомяване.
Публичното заседание на комисията започна в 10:00 часа след получаване на Протокола по чл. 48, ал. 6
ППЗОП, с гласно изчитане на заповедта за работа на комисията и Списъка на получените оферти за участие
в обществената поръчка от г-н Ростислав Павлов - председател на комисията, след което председателят и
членовете на комисията попълниха и подписаха Декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
Комисията продължи своята работа с изпълнение разпоредбите на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, като се
пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване и обявяване на ценовите предложения, ,
както следва:
I.

Оферта, с Вх.№К-9739 от 21.10.2019 г. от „ОМНИКАР АУТО” ООД

Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, съдържаща
документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ППЗОП и опис на представените документи. Комисията обяви
Ценовите предложения:
за Обособена позиция №1 от 22 941,67 лв. /двадесет и две хиляди деветстотин четиридесет и един лева и
шестдесет и седем стотинки/ без ДДС или 27 530,00 лв. /двадесет и седем хиляди петстотин и тридесет лева/.
за Обособена позиция №2 от 19 066,67 лв. /деветнадесет хиляди шестдесет и шест лева и шестдесет и
седем стотинки/ без ДДС или 22 880,00 лв. /двадесет и две хиляди осемстотин и осемдесет лева/.
II. Оферта с Вх.№К- 9740 от 21.10.2019 г. от „СТИБИС” ООД
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, съдържаща
документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ППЗОП и опис на представените документи. Комисията обяви
Ценовите предложения на участника:
за Обособена позиция №1 от 22 939,67 лв. /двадесет и две хиляди деветстотин тридесет и девет лева и
шестдесет и седем стотинки/ без ДДС или 27 527,60 лв. /двадесет и седем хиляди петстотин двадесет и седем
лева и шестдесет стотинки/.
за Обособена позиция №2 от 19 164,67 лв. /деветнадесет хиляди сто шестдесет четири лева и шестдесет
и седем стотинки/ без ДДС или 22 997,60 лв. /двадесет и две хиляди деветстотин деветдесет и седем лева и
шестдесет стотинки/.
за Обособена позиция №3 от 13 804,67 лв. /тринадесет хиляди осемстотин и четири лева и шестдесет и
седем стотинки/ без ДДС или 16 565,60 лв. /шестнадесет хиляди петстотин шестдесет и пет лева и шестдесет
стотинки/.
С това приключи публичната част от заседанието на комисията.
Действията на комисията, свързани с разглеждането на офертите се извършиха в закрито заседание на
31.10.2019 г..
При подробно разглеждане на документите в офертите, комисията констатира следното:
„ОМНИКАР АУТО” ООД
Техническото предложение за изпълнение на участника е в съответствие с предварително обявените
условия на Възложителя – изготвено е по указания образец, приложени са всички необходими документи.
Ценовите предложения на участника по Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2 отговарят на
предварително заложените изискванията на възложителя – предложената цена за изпълнение е в рамките на
максимално допустимия финансов ресурс, определен предварително от Възложителя, включително и по
обекти. Не са открити аритметични несъответствия.
„СТИБИС” ООД
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Техническото предложение за изпълнение на участника е в съответствие с предварително обявените
условия на Възложителя – изготвено е по указания образец, приложени са всички необходими документи.
Ценовите предложения на участника Обособена позиция №1, Обособена позиция №2 и Обособена позиция
№3 отговарят на предварително заложените изискванията на възложителя – предложената цена за
изпълнение е в рамките на максимално допустимия финансов ресурс, определен
Предвид гореизложените обстоятелства, комисията пристъпи към оценяване, съгласно предварително
определения критерий – „най–ниска цена”.
По Обособена позиция № 1:
1. „СТИБИС” ООД, с предлагана цена от 22 939,67 лева без ДДС;
2. „ОМНИКАР АУТО” ООД, с предлагана цена от 22 941,67 лева без ДДС;
По Обособена позиция № 2:
1. „ОМНИКАР АУТО” ООД, с предлагана цена от 19 066,67 лева без ДДС;
2. „СТИБИС” ООД, с предлагана цена от 19 164,67 лева без ДДС;
По Обособена позиция № 3:
1. „СТИБИС” ООД, с предлагана цена от 13 804,67 лева без ДДС;
Комисията класира участниците, както следва:
По Обособена позиция № 1:
I място: „СТИБИС” ООД
II място: „ОМНИКАР АУТО” ООД
По Обособена позиция № 2:
I място: „ОМНИКАР АУТО” ООД
II място: „СТИБИС” ООД
По Обособена позиция № 3:
I място: „СТИБИС” ООД

Комисията единодушно реши и предлага на Възложителя:
1. Да се определи за изпълнител на обществената поръчка по Обособена позиция № 1, участника
„СТИБИС” ООД.
Мотиви: Не са налице основания за отстраняване от участие в обществената поръчка; участника
отговаря на критериите за подбор; офертата отговаря на предварително обявените условия и при прилагане
на критерия за оценка участника е класиран на първо място.
2. Да се определи за изпълнител на обществената поръчка по Обособена позиция № 2, участника
„ОМНИКАР АУТО” ООД.
Мотиви: Не са налице основания за отстраняване от участие в обществената поръчка; участника
отговаря на критериите за подбор; офертата отговаря на предварително обявените условия и при прилагане
на критерия за оценка участника е класиран на първо място.
3. Да се определи за изпълнител на обществената поръчка по Обособена позиция № 3, участника
„СТИБИС” ООД.
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Мотиви: Не са налице основания за отстраняване от участие в обществената поръчка; участника
отговаря на критериите за подбор; офертата отговаря на предварително обявените условия и при прилагане
на критерия за оценка участника е класиран на първо място.
С това комисията приключи своята работа за разглеждане и оценка на получените за участие оферти и
класиране на участниците в настоящата обществена поръчка.
Настоящият Протокол е съставен и предаден на Възложителя за утвърждаване на 01.10.2019 г. заедно
цялата документация по обществената поръчка.
С това комисията приключи своята работа.

Председател: Ростислав Павлов

заличено обстоятелство

Членове:

1. Николай Николов

заличено обстоятелство

2. Галя Горанова

заличено обстоятелство
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