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ПРОТОКОЛ № 1
за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците

на комисия, определена със Заповед № ЗК-1059/16.07.2020 г. на д-р
Юлиян Найденов Найденов – Кмет на Община Силистра и Възложител, съгласно
чл.5, ал.2, т.9 от ЗОП, в състав:
Председател: Весела Димитрова Тодорова – Директор Дирекция „УТ”
Членове:
1. Николай Михайлов Николов – Директор Дирекция „Правна”
2. Йорданка Йорданова Владимирова – Директор Дирекция „Икономика”
3. Пламен Стоянов Петров – Нач. отдел „Инфраструктура и околна среда”
4. Анелия Петрова Василева – Главен счетоводител
Резервни членове:
1. Татяна Енчена Стоянова – Нач. отдел „Европейски проекти и програми”
2. Валерий Петров Недев – Ст. юрисконсулт
Процедурата е открита с Решение за откриване на процедура № ЗК-855 от
09.06.2020 г.
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Съгласно чл. 24, ал.3 от ППЗОП е създадена електронна преписка в
профила
на
купувача
на
интернет
адрес:
http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=552.
На основание чл.48, ал.1 от ППЗОП, Обн. ДВ. бр.28 от 8 Април 2016г., за
получените оферти е съставен регистър. Няма оферти, постъпили след крайния
срок.

На 16.07.2020 г. в 14:00 часа., комисията се събра в основния си състав в
заседателната зала на Община Силистра, със задача да разгледа и оцени
офертите и класира участниците в процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет:
Изпълнение на СМР по проект „Екологично чист транспорт в
трансгранична зона Наводари - Силистра“, проектен код ROBG-432
финансиран по Програма Interreg V-A Румъния – България 2014-2020
По обособени позиции
ОП 1 – Система за споделени велосипеди – алтернатива на публичния
транспорт“, град Силистра
ОП 2 – Соларен паркинг с две зарядни станции за пътни превозни
средства с електрозадвижване.
Съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, Обн. ДВ. бр.28 от 8 Април 2016г. и т.3 от
Заповед № ЗК-1059/16.07.2020 г., с Приемо-предавателен протокол деловодител
на Община Силистра предаде, а председателят на комисията прие постъпилите
оферта, както следва:
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Списък на получените документи

№ по
ред

Наш рег. индекс/Дата

Вид документ

Участник
30-1407 Ай Ти Ди Груп ЕООД

1 ВхК-6375/15.7.2020 г.

ОФ Оферта

Относно

Адрес за кореспонденция:

Изпълнение на СМР по проект „Екологично чист транспорт
в трансгранична зона Наводари - Силистра“, проектен код
ROBG-432 финансиран по Програма Interreg V-A Румъния
– България 2014-2020

гр. София, ул "Фредерик ЖолиоКюри", бл. 79, вх. А, ет. 3, ап. 8

ОП 1 – Система за споделени велосипеди – алтернатива
на публичния транспорт“, град Силистра
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30-3799 КРЕАЛ - 21 ЕООД - СОФИЯ
Ж.К. "ЛЕВСКИ Г" , БЛ.5, ВХ.Е, ЕТ.2,
АП.147

2 ВхК-6376/15.7.2020 г.

ОФ Оферта

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
СОФИЯ
Р-Н "ИЗГРЕВ" УЛ. "ЧАРЛЗ ДАРВИН"
25, ЕТ.1, АП.3
30-1278 ПРАКТИК ЕООД - ГР.
СИЛИСТРА

3 ВхК-6395/15.7.2020 г.

Изпълнение на СМР по проект „Екологично чист транспорт
в трансгранична зона Наводари - Силистра“, проектен код
ROBG-432 финансиран по Програма Interreg V-A Румъния
– България 2014-2020
ОП 2 – Соларен паркинг с две зарядни станции за пътни
превозни средства с електрозадвижване

Адрес:

Изпълнение на СМР по проект „Екологично чист транспорт
в трансгранична зона Наводари - Силистра“, проектен код
ROBG-432 финансиран по Програма Interreg V-A Румъния
– България 2014-2020

ГР. СИЛИСТРА

ОП 2 – Соларен паркинг с две зарядни станции за пътни

ОФ Оферта
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БУЛ."МАКЕДОНИЯ" № 131

превозни средства с електрозадвижване

30-3802 ОБЕДИНЕНИЕ ЕКО
ТРАНСПОРТ ДЗЗД - ГР. ВАРНА

Адрес:
ГР. ВАРНА
УЛ. "АКАДЕМИК АНДРЕЙ САХАРОВ"
№19
4 ВхК-6402/15.7.2020 г.

ОФ Оферта

УЧАСТНИЦИ В ОБЕДИНЕНИЕТО
"СОЛЕЙ 06"ООД И "ХИДРОСТРОЙ"

Изпълнение на СМР по проект „Екологично чист транспорт
в трансгранична зона Наводари - Силистра“, проектен код
ROBG-432 финансиран по Програма Interreg V-A Румъния
– България 2014-2020
ОП 1 – Система за споделени велосипеди – алтернатива
на публичния транспорт“, град Силистра
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АД

Адрес:

Изпълнение на СМР по проект „Екологично чист транспорт
в трансгранична зона Наводари - Силистра“, проектен код
ROBG-432 финансиран по Програма Interreg V-A Румъния
– България 2014-2020

ГР.ВАРНА
УЛ."АКАД. АНДРЕЙ САХАРОВ" № 19

ОП 2 – Соларен паркинг с две зарядни станции за пътни
превозни средства с електрозадвижване

30-243 СОЛЕЙ 06 ООД

5 ВхК-6403/15.7.2020 г.

ОФ Оферта
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Съгласно т.4 от Заповед № ЗК-1059/16.07.2020 г., председателят на
комисията получи документите за провеждане на обществената поръчка.
След като получи представените оферти и протокола по чл. 48, ал. 6 от
ППЗОП, Обн. ДВ. бр.28 от 8 Април 2016г., комисията започна работа.
Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като
установи, че присъстват всички членове на комисията откри заседанието.
Председателят и членовете на комисията се запознаха със списъка на
участниците, подали оферти и попълниха декларации за липса на обстоятелства
по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
На заседанието не присъстваха представители на участниците. Не
присъстваха и представители на средствата за масово осведомяване.
Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване и оповести
тяхното съдържание, както следва:
1.

Ай Ти Ди Груп ЕООД.
Опаковката съдържа:
1.1.

Опис – Образец № 1.

1.2.

ЕЕДОП на оптичен носител (диск) - 2 бр..

1.3.
Плик с надпис „Техническо предложение: със съдържание
Техническо предложение и приложения – на хартиен и на оптичен
носител (диск).
1.4.

Запечатан плик с надпис „Ценово предложение”

Техническото предложение на участника беше подписано на всяка
страница от тримата членове на комисията.
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Трима членове на комисията положиха подпис върху плик „Ценово
предложение”.
2.

КРЕАЛ - 21 ЕООД.
Опаковката съдържа:
2.1.

Опис – Образец № 1.

2.2.

ЕЕДОП на оптичен носител (диск).

2.3.
Плик с надпис „Техническо предложение: със съдържание
Техническо предложение и приложения – на хартиен и на оптичен
носител (диск).
2.4.

Запечатан плик с надпис „Ценово предложение”

Техническото предложение на участника беше подписано на всяка
страница от тримата членове на комисията.
Трима членове на комисията положиха подпис върху плик „Ценово
предложение”.
3.

ПРАКТИК ЕООД.
Опаковката съдържа:
3.1.

Опис – Образец № 1.

3.2.

ЕЕДОП на оптичен носител (диск).

3.3.

Запечатан плик с надпис „Оферта” със следното съдържание:

3.3.1. Техническо предложение и приложения – на хартиен и на оптичен
носител (диск).
3.3.2. Запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”
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Техническото предложение на участника беше подписано на всяка
страница от тримата членове на комисията.
Трима членове на комисията положиха подпис върху плик „Предлагани
ценови параметри”.
4.

ОБЕДИНЕНИЕ ЕКО ТРАНСПОРТ ДЗЗД.
Опаковката съдържа:
4.1.
Опис – Образец № 1 – описани са само представените 4 бр. еЕЕДОП
на електронен носител. Другите представени документи не са описани.
4.2.

ЕЕДОП на оптичен носител (диск) – 4 бр.

4.3.
Споразумение за учредяване на обединение между „Хидрострой” АД
и „Солей 06” ЕООД.
4.4.
Техническо предложение и приложения – на хартиен и на оптичен
носител (диск).
4.5.

Запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”

Техническото предложение на участника беше подписано на всяка
страница от тримата членове на комисията.
Трима членове на комисията положиха подпис върху плик „Предлагани
ценови параметри”.
5.

СОЛЕЙ 06 ООД.
Опаковката съдържа:
5.1.

Опис – Образец № 1.

5.2.

ЕЕДОП на оптичен носител (диск).

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.
9

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

(086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

5.3.
Техническо предложение и приложения – на хартиен и на оптичен
носител (диск).
5.4.

Запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”

Техническото предложение на участника беше подписано на всяка
страница от тримата членове на комисията.
Трима членове на комисията положиха подпис върху плик „Предлагани
ценови параметри”.

След извършване на задължителните действия по чл.54, ал. 3-5 от ППЗОП,
изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., председателят обяви, че с това
публичната част от заседанието приключи.
Настоящия протокол е изготвен на 16.07.2020 г. и подписан, както следва:

Председател: Весела Димитрова Тодорова
Членове:
1. Николай Михайлов Николов

/п/

2. Йорданка Йорданова Владимирова

/п/

3. Пламен Стоянов Петров

/п/

4. Анелия Петрова Василева

/п/

/п/

/п/  ٭Данните са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
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