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ПРОТОКОЛ №1

От заседанието на комисия, определена със Заповед №ЗК-1838/17.11.2015 г. на
Кмета на Община Силистра – д-р Юлиян Найденов, във връзка с провеждане на
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Доставка на канцеларски материали по Договор № БС-33.14-1-019/30.09.2015 г. по
обособени позиции
Комисията е определена в следния състав:
Председател: Нели Петрова Иванова – Ръководител на проекта
При отсъствие на председателя, като такъв да встъпи Росица Лазарова Димова
– Гл. експерт „Организация на средното образование”

Членове:
1.
Валерий Петров Недев – Юрисконсулт
2.
Атанаска Янчева Атанасова – Организационен сътрудник по проекта
Резервни членове:
1.
Константина Славянова Николова – Ст. Юрисконсулт
2.
Жана Владимирова Баева – Мл. експерт бюджет

Определен срок за работа на комисията – 180 (Сто и осемдесет) календарни дни.

Процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка се провежда въз
основа на Решение № ЗК-1682 от 19.10.2015 г. на в.и.д. Кмет на Община Силистра
инж. Емил Иванов Гойчев за откриване на процедура по реда на чл. 16, ал. 8 от ЗОП и
Решение за промяна № ЗК-1720 от 28.10.2015 г. на в.и.д. Кмет на Община Силистра
инж. Емил Иванов Гойчев.
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Публичното заседание на комисията започна в 14:00 часа на 17.11.2015 г. в стая
№ 202 (Заседателната зала) на административната сграда на Община Силистра.

В залата не присъстваха представители на участниците.

Г-жа Иванова изчете гласно заповедта за работа на комисията и
Списък с получените оферти, а именно:
Списък на получените документи
Наш рег. индекс/Дата

ВхК-9414/17.11.2015 г.
10:35:31

ВхК-9423/17.11.2015 г.
11:27:35

Кореспондент - адрес

Относно

30-2113 ЗОНА АРТПРИНТ ЕООД

ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ
МАТЕРИАЛИ ПО ДОГОВОР ОТ
30.09.2015 Г. ПО ОБОСОБЕНИ
ПОЗИЦИИ №1

30-439 ОФИС В ООД

ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ
МАТЕРИАЛИ ПО ДОГОВОР ОТ
30.09.2015 Г. ПО ОБОСОБЕНИ
ПОЗИЦИИ №2

Председателят и членовете на комисията попълниха Декларация по чл. 35, ал. 3
от ЗОП, с която удостовериха съответствие на обстоятелства по чл. 35, ал. 1 от ЗОП и
спазване на изискванията по чл. 35, ал. 2 от ЗОП.
В изпълнение на разпоредбите на чл. 68, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП относно проверка
за наличието на три отделни запечатани плика и разглеждане на офертите по реда на
постъпването им, г-жа Иванова предостави последващите действия на г-н Недев.
Същият пристъпи към

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

I.

ЗОНА АртПРИНТ ЕООД.
Представената оферта е в запечатан и обозначен плик, съгласно разпоредбата
на чл. 57, ал. 1 от ЗОП. Г-н Недев отвори офертата и оповести наличието на:
1.

Плик № 1 Документи за подбор – 1 бр., за обособена позиция №1.
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2.
Плик №2 Предложение за изпълнение на поръчката - 1 бр., за обособена
позиция №1.
3.

Плик №3 Предлагана цена - 1 бр., за обособена позиция №1.

Всички пликове са непрозрачни, запечатани и обозначени съгласно указанията
на възложителя. Членове на комисията подписаха Плик №3 „Предлагана цена”.
След отварянето на Плик № 2, съдържащите се документи бяха подписани на
всяка страница отново от тримата членове на комисията.
Г-н Недев пристъпи към проверка на представените в Плик №1 „Документи за
подбор”. Списъкът на приложените документи е подписан от участника съобразно
изискванията на чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП. Представените документи са подвързани и
номерирани.

II.

ОФИС В ООД.
Представената оферта е в запечатан и обозначен плик, съгласно разпоредбата
на чл. 57, ал. 1 от ЗОП. Г-н Недев отвори офертата и оповести наличието на:
4.

Плик № 1 Документи за подбор – 1 бр., за обособена позиция №2.

5.
Плик №2 Предложение за изпълнение на поръчката - 1 бр., за обособена
позиция №2.
6.

Плик №3 Предлагана цена - 1 бр., за обособена позиция №2.

Всички пликове са непрозрачни, запечатани и обозначени съгласно указанията
на възложителя. Членове на комисията подписаха Плик №3 „Предлагана цена”.
След отварянето на Плик № 2, съдържащите се документи бяха подписани на
всяка страница отново от тримата членове на комисията.
Г-н Недев пристъпи към проверка на представените в Плик №1 „Документи за
подбор”. Списъкът на приложените документи е подписан от участника съобразно
изискванията на чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. Представените документи са подвързани и
номерирани.
След извършването на действията по чл. 68, ал. 4 и 5 от ЗОП, комисията
разгледа и обсъди представените документи в плик №1. Направени бяха следните
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КОНСТАТАЦИИ:
I.

ЗОНА АртПРИНТ ЕООД.

1.
В Образец № 3 Представяне на участника е посочен ЕИК, с който дружеството е
регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията. След извършена
проверка в регистъра, комисията констатира, че на 17.02.2015 г. дружеството е
извършило промяна на фирмата от „ГРАВИТИ 3 Д” на „ЗОНА АртПРИНТ”.
2.
В Образец № 3 Представяне на участника представляващия дружеството
декларира, че същото е вписано в регистъра на специализираните предприятия и
кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хора с увреждания.
Проверка в регистъра потвърди декларираните обстоятелства.
3.
В представения Образец № 11 Списък на доставките не е посочен нито
един изпълнен договор.
Съгласно последните изменения на ЗОП, обнародвани в ДВ, бр. 79 от 2015 г.,
разпоредбата на чл. 16г, ал. 9 гласи, че участник, за когото поръчката е запазена,
следва да отговаря на критериите за подбор и представената оферта трябва да
отговаря на изискванията на възложителя.
На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП комисията изисква участникът да
представи коректно попълнен Образец № 11 Списък на доставките, както и
завери копия от документи, доказващи извършената/ите доставка/и или да
посочи публичен регистър, в който е публикувана информация за
доставката/ите.

II.

ОФИС В ООД.

Не беше констатирана липса на документи и/или несъответствие с поставените
от възложителя критерии за подбор.
Комисията приключи своята дейност по разглеждане на документите
информацията в плик №1 за съответствие с критериите за подбор, поставени
Възложителя. Във връзка с направените констатации, на основание чл. 68, ал. 8
ЗОП настоящия протокол се изпраща до всички участници и се публикува в профила
купувача.
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Допълнително изискуемите документи следва да се представят в запечатан
непрозрачен плик с надпис:
До
ОБЩИНА СИЛИСТРА
Ул.Симеон Велики 33
Гр.Силистра, 7500
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ
към открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
______________________________________________________________________1

......................................................................................
/име на участника/

.....................................................................................
/адрес по регистрация на участника/

.....................................................................................
/адрес за кореспонденция/

.....................................................................................
/лице за контакт, телефон, факс/

.....................................................................................
/електронен адрес/

в деловодството на Община Силистра, етаж I в срок 5 (пет) работни дни от
получаването на настоящия протокол, при спазване разпоредбата на чл. 68, ал. 9 от
ЗОП и указанията на комисията.
Всички копия на документи се заверяват с подпис, печат и гриф „вярно с
оригинала”.
Всички документи, издадени на чужд език, задължително се представят и в
официален превод на български език.
Всички допълнителни документи следва да са последователно номерирани и
подвързани по начин, позволяващ последващото им сканиране/копиране да се
осъществи без да се наруши тяхната цялост и описани последователно в списък
(Образец №1).
Участник, който не представи някой от необходимите документи, на основание
чл. 69, ал. 1 от ЗОП ще бъде предложен за отстраняване от настоящата процедура.
Участник, който представи необходимите документи, но същите не са в
съответствие с предварително обявените условия на Възложителя, както и

1

Посочве се наименованието на обществената поръчка.
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последващите указания на помощния орган (комисията), на основание чл. 69, ал. 3 от
ЗОП ще бъде предложен за отстраняване от настоящата процедура.
За второто открито заседание на комисията и отваряне на Плик № 3 –
„Предлагана цена”, участниците ще бъдат уведомени със съобщение в профила на
купувача на електронната страница на Община Силистра, интернет адрес:
http://poruchki.silistra.bg/news.php?readmore=287, при спазване разпоредбата на
чл.69а, ал.3 от ЗОП.

Водещ протокола: Ирина Николова - Ст. експерт „Обществени поръчки”.

Председател: Нели Петрова Иванова _______________

Членове:
1.

Валерий Петров Недев

_______________

2.

Атанаска Янчева Атанасова

_______________
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