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ПРОТОКОЛ № 1
За дейността на комисия, назначена със Заповед № ЗК- 148 от 27.01.2016 г. на кмета на
Община Силистра – д-р Юлиян Найденов Найденов, чрез Денка Димитрова Михайлова - За кмет,
на основание Заповед № ЗК-116 ог 22.01.2016 г. за разглеждане, оценка и класиране на получените
оферти за участие в обществена поръчка с предмет ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ
МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СИЛИСТРА И
ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
Обособена позиция № 1: „Доставка на канцеларски материали и принадлежности за
офиса от списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания”
Обособена позиция № 2: Доставка на канцеларски материали и дребно офис
оборудване
На 27.01.2016 г. в 14.00 ч., комисия назначена със Заповед № ЗК- 148 от 27.01.2016 г. на
кмета на Община Силистра, се събра на публично заседание в стая № 202 (Заседателната зала) на
административната сграда на Община Силистра да отвари и разглежда получените оферти за
участие в обществена поръчка с предмет: ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА
НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СИЛИСТРА И ВТОРОСТЕПЕННИ
РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
Обособена позиция № 1: „Доставка на канцеларски материали и принадлежности за
офиса от списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания”
Обособена позиция № 2: Доставка на канцеларски материали и дребно офис
оборудване
Процедурата за възлагане на обществената поръчка се провежда въз основа на Решение за
откриване с № ЗК – 2090 от 28.12.2015 г. на д-р Юлиян Найденов Найденов – Кмет на Община
Силистра.
Прогнозната стойност за изпълнение на поръчката е 44 951.73 (четиридесет и четири хиляди
деветстотин петдесет и един лева и седемдесет и три стотинки) лева без ДДС, сформирана като
сбор от прогнозните стойности на обособените позиции, както следва
За Обособена позиция № 1: „Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса
от списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания” – 39 392.42 (тридесет и
девет хиляди триста деветдесет и два лева и четиридесет и две стотинки) лева без ДДС.
За обособена позиция № 2 Доставка на канцеларски материали и дребно офис оборудване –
5 559.31 (пет хиляди петстотин петдесет и девет лева и тридесет и една стотинки) лева без ДДС.
Прогнозната стойност на всяка една от обособените позиции е и максимално допустима за
участниците.
Определената със Заповед № ЗК- 148 от 27.01.2016 г. комисия, бе в следния състав:
Председател:
Николай Михайлова Николов – Директор дирекция „Правна”
Членове:
1. Валерий Петров Недев – юрисконсулт
2. инж. Желязко Димитрова Димитров – н-к отдел „АИО и управление на собствеността”
3. Галина Друмева Друмева – гл. експерт „Информация и услуги”
4. Добринка Милкова Атанасова – ст. счетоводител
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Резервни членове:
1. Константина Славянова Николова – ст.юрисконсулт
2. Анелия Петрова Василева – началник отдел „Счетоводство и контрол” и гл. счетоводител
на Община Силистра
3. Милена Господинова Златева – мл. Специалист „РПЦ и ПУ”
Срок за работа на комисията – 120 (сто и двадесет) календарни дни.
За участие в срока определен в обявлението за обществената поръчка, са получени оферти
от:
1. „Офис В " ООД, гр. Добрич, с Вх. №К-641 от 20.01.2016 г. в 10:19 ч;
2. „Смарт Бизнес Къмпани” ЕООД, гр. Габрово, с Вх. №К-801 от 25.01.2016 г. в 10:20 ч;
3. „Патов и дъщери” ЕООД, гр. София, с Вх. №К-877 от 26.01.2016 г. в 10:33
4. „Транс КО 04” ЕООД, гр. София, с Вх. №К-878 от 26.01.2016 г. в 10:35
5. „ФОБС БГ” ЕООД, гр. Хасково, с Вх. №К-879 от 26.01.2016 г. в 10:37
6. „Августа” ЕООД, гр. Варна, с Вх. №К-883 от 26.01.2016 г. в 11:03
В залата присъстваха: г-н Иван Петров Мезев (надлежно упълномощен) - представител на
участника „Офис В" ООД, гр. Добрич и г-жа Светлана Димитрова Тихчева (управител) –
представител на участника „Августа” ЕООД, които се вписаха в Регистър на лицата присъствали
при отварянето на офертите.
Публичното заседание започна в 14:00 часа. Комисията заседава в редовен състав. Работата
започна с гласно изчитане на Заповед № ЗК – 148 от 27.01.2016 г. и Списъка на получените оферти
за участие в обществената поръчка от г-н Николай Николов – председател на комисията.
Председателят и членовете на комисията попълниха и подписаха Декларация по чл. 35, ал. 3
от ЗОП, за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 и спазване на изискванията по чл. 35, ал. 2 от ЗОП.
Комисията продължи своята работа с изпълнение разпоредбите на чл. 68, ал. 4 от ЗОП, като
пристъпи към отваряне на офертите по обособени позиции, по реда на тяхното постъпване:
Обособена позиция № 1: „Доставка на канцеларски материали и принадлежности за
офиса от списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания”
I. Оферта с Вх. №К-801 от 25.01.2016 г. „Смарт Бизнес Къмпани” ЕООД,
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ЗОП. Г-н Николов
отвори офертата и оповести наличието на три отделни запечатани, непрозрачни и обозначени
плика с надпис – плик № 1 „Документи за подбор”, плик № 2 „Предложение за изпълнение на
поръчката” и плик № 3 „Предлагана цена”. Трима членове на комисията и представители на
участниците „Офис В" ООД и „Августа” ЕООД подписаха плик № 3.
Комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и отново трима от
членовете й и представителите на участниците „Офис В" ООД и „Августа” ЕООД подписаха
документите съдържащи се в него.
Г-н Николов отвори плик № 1, оповести документите, които той съдържа и съвместно с г-н
Недев направиха проверка за съответствие със списъка по чл. 56, ал.1, т.14 от ЗОП. Списъкът на
приложените документи е подписан от участника съобразно изискванията на ЗОП. Съдържанието
съответства на приложения списък към офертата.
II. Оферта с Вх. №К-877 от 26.01.2016 г от „Патов и дъщери” ЕООД
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ЗОП. Г-н Николов
отвори офертата и оповести наличието на три отделни запечатани, непрозрачни и обозначени
плика с надпис – плик № 1 „Документи за подбор”, плик № 2 „Предложение за изпълнение на
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поръчката” и плик № 3 „Предлагана цена”. Трима членове на комисията и представители на
участниците „Офис В" ООД и „Августа” ЕООД подписаха плик № 3.
Комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и отново трима от
членовете й и представителите на участниците „Офис В" ООД и „Августа” ЕООД подписаха
документите съдържащи се в него.
Г-н Николов отвори плик № 1 и оповести документите които той съдържа.
III. Оферта с Вх. №К-878 от 26.01.2016 г. от „Транс КО 04” ЕООД
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ЗОП. Г-н Николов
отвори офертата и оповести наличието на три отделни запечатани, непрозрачни и обозначени
плика с надпис – плик № 1 „Документи за подбор”, плик № 2 „Предложение за изпълнение на
поръчката” и плик № 3 „Предлагана цена”. Трима членове на комисията и представители на
участниците „Офис В" ООД и „Августа” ЕООД подписаха плик № 3.
Комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и отново трима от
членовете й и представителите на участниците „Офис В" ООД и „Августа” ЕООД подписаха
документите съдържащи се в него.
Г-н Николов отвори плик № 1, оповести документите, които той съдържа и съвместно с г-н
Недев направиха проверка за съответствие със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. Списъкът на
приложените документи е подписан от участника съобразно изискванията на ЗОП. Съдържанието
съответства на приложения списък към офертата.
IV. Оферта с Вх. №К-879 от 26.01.2016 г. от „ФОБС БГ” ЕООД
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ЗОП. Г-н Николов
отвори офертата и оповести наличието на три отделни запечатани, непрозрачни и обозначени
плика с надпис – плик № 1 „Документи за подбор”, плик № 2 „Предложение за изпълнение на
поръчката” и плик № 3 „Предлагана цена”. Трима членове на комисията и представители на
участниците „Офис В" ООД и „Августа” ЕООД подписаха плик № 3.
Комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и отново трима от
членовете й и представителите на участниците „Офис В" ООД и „Августа” ЕООД подписаха
документите съдържащи се в него.
Г-н Николов отвори плик № 1, оповести документите, които той съдържа и съвместно с г-н
Недев направиха проверка за съответствие със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. Списъкът на
приложените документи е подписан от участника съобразно изискванията на ЗОП. Съдържанието
съответства на приложения списък към офертата.
V. Оферта с Вх. №К-883 от 26.01.2016 г. от „Августа” ЕООД
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ЗОП. Г-н Николов
отвори офертата и оповести наличието на шест отделни запечатани, непрозрачни и обозначени
плика, съответно за Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2, както следва – два броя
плик № 1 „Документи за подбор”, два броя плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”
и два броя плик № 3 „Предлагана цена”. Трима членове на комисията и представител на участника
„Офис В" ООД подписаха плик № 3.
Комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за обособена
позиция №1 и отново трима от членовете й и представител на участника „Офис В" ООД подписаха
документите съдържащи се в него.
Г-н Николов отвори плик № 1 за обособена позиция №1, оповести документите, които той
съдържа и съвместно с г-н Недев направиха проверка за съответствие със списъка по чл. 56, ал. 1,
т. 14 от ЗОП. Списъкът на приложените документи е подписан от участника съобразно
изискванията на ЗОП. Съдържанието съответства на приложения списък към офертата.
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Г-н Николов, предложи комисията да продължи своята работа с разглеждане на документите
по Обособена позиция №2, на отворената вече оферта. Предложението бе прието от комисията и
участниците. Трима членове на комисията и представител на участника „Офис В" ООД подписаха
плик №3 „Предлагана цена ” за обособена позиция №2. Комисията отвори плик №2 „Предложение
за изпълнение на поръчката” за обособена позиция №2 и отново трима от членовете й и
представител на участника „Офис В" ООД подписаха документите съдържащи се в него.
Г-н Николов отвори плик №1 за обособена позиция №2. Съгласно чл.57, ал.3 от ЗОП,
участникът е приложил списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.
VІ. Оферта с Вх. №К-641 от 20.01.2016 г „Офис В " ООД
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ЗОП. Г-н Николов
отвори офертата и оповести наличието на три отделни запечатани, непрозрачни и обозначени
плика с надпис – плик №1 „Документи за подбор”, плик № 2 „Предложение за изпълнение на
поръчката” и плик № 3 „Предлагана цена”. Трима членове на комисията и представител на
участника „Августа" ЕООД подписаха плик № 3.
Комисията отвори плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и отново трима от
членовете й и представител на участника „Августа” ЕООД подписаха документите съдържащи се
в него.
Г-н Николов отвори плик № 1, оповести документите, които той съдържа и съвместно с г-н
Недев направиха проверка за съответствие със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. Списъкът на
приложените документи е подписан от участника съобразно изискванията на ЗОП. Съдържанието
съответства на приложения списък към офертата.
След извършване на задължителните действия по чл. 68, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП, приключи
публичната част от заседанието. Комисията продължи своята работа на закрити заседания с
разглеждане на документите, съдържащи се в Плик №1 от офертите на участниците, за
съответствие с критериите за подбор и посочените от Възложителя изисквания в документацията
за участие.
При обстойното разглеждане на приложените документи в Плик №1 от офертите на
участниците, относно тяхното съдържание комисията направи следните констатации:
I. Оферта на „Смарт Бизнес Къмпани” ЕООД
В Плик №1 „Документи за подбор” за обособена позиция № 1 на обществената поръчка,
участникът е приложил всички необходими документи, отнасящи се за обособената позиция в
съответствие с изискванията на възложителя и поставените критериите за подбор.
Комисията не констатира липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор,
и/или друга нередовност.
От приложените документи за доказване техническите възможности на участника, комисията
установи, че същият отговаря на минималните изисквания, поставени от Възложителя за
изпълнение на обществената поръчка.
II. Оферта на „Патов и дъщери” ЕООД
Плик №1 „Документи за подбор”:
1. Липсва Образец №1 – Списък на документите съдържащи се в офертата
2. Липсва Образец №6 – Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП
3. Липсва Образец №7 – Списък по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП
4. Липсва Образец №8 – Декларация за товарните превозни средства, с които разполага
участникът за изпълнение на обществената поръчка
Участникът, следва да представи горепосочените липсващи документи.
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Съгласно разпоредбата на чл. 68, ал. 9 от ЗОП, участникът може в съответствие с
изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи
или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя
критерии за подбор в срок до 5 (пет) работни дни от получаването на настоящия протокол.
III. Оферта на „Транс КО 04” ЕООД:
Плик №1 „Документи за подбор”:
1. Декларацията по чл. 16г, ал. 7 от ЗОП - Образец № 2А не е подписана от управителя.
2. Декларацията по чл. 56, ал. 1, т.6 от ЗОП - Образец № 6 не е подписана от управителя.
Участникът, следва да представи горепосочените Декларации подписани от управителя на
дружеството, съгласно образеца на декларацията.
Съгласно разпоредбата на чл. 68, ал. 9 от ЗОП, участникът може в съответствие с
изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи
или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя
критерии за подбор в срок до 5 (пет) работни дни от получаването на настоящия протокол.
IV. Оферта на „ФОБС БГ” ЕООД
В Плик №1 ”Документи за подбор” за обособена позиция №1 на обществената поръчка,
участникът е приложил необходимите документи отнасящи се за обособената позиция за която
участва, в съответствие с изискванията на възложителя и поставените критерии за подбор.
Комисията не констатира липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор,
и/или друга нередовност.
От приложените документи за доказване техническите възможности на участника, комисията
установи, че същият отговаря на минималните изисквания, поставени от Възложителя за
изпълнение на обществената поръчка.
V. Оферта на „Августа” ЕООД
В Плик №1”Документи за подбор”, участникът е приложил необходимите документи
отнасящи се за обособените позиции за които участва, в съответствие с изискванията на
възложителя и поставените критериите за подбор.
Комисията не констатира липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор,
и/или друга нередовност.
От приложените документи за доказване техническите възможности на участника, комисията
установи, че същият отговаря на минималните изисквания, поставени от Възложителя за
изпълнение на обществената поръчка.
VІ. Оферта на „Офис В " ООД
В Плик №1”Документи за подбор” за обособена позиция №2 на обществената поръчка,
участникът е приложил необходимите документи отнасящи се за обособената позиция за която
участва, в съответствие с изискванията на възложителя и поставените критериите за подбор.
Комисията не констатира липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор,
и/или друга нередовност.
От приложените документи за доказване техническите възможности на участника, комисията
установи, че същият отговаря на минималните изисквания, поставени от Възложителя за
изпълнение на обществената поръчка.
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ОБЩИНА СИЛИСТРА
ул. “Симеон Велики” № 33
7500 Силистра

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

Във връзка с гореизложеното, комисията изисква допълнителните документи от участниците
„Патов и дъщери” ЕООД и „Транс КО 04” ЕООД, да се представят в запечатан непрозрачен плик с
надпис: „Допълнителни документи към открита процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СИЛИСТРА И ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ
С БЮДЖЕТ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” в деловодството на Община Силистра, в срок 5
(пет) работни дни от получаването на настоящия протокол.
За второто открито заседание на комисията и отваряне на Плик № 3 – „Предлагана цена”,
участниците ще бъдат уведомени чрез съобщение, публикувано в Профил на купувача на
електронната страница на Община Силистра - http://poruchki.silistra.bg/news.php?readmore=297.
Комисията приключи своето закрито заседание на 02.02.2016 г.
Настоящият протокол е съставен на 05.02.2016г.

Председател: Николай Николов

________/П/__________

Членове:
1. Валерий Недев

________/П/__________

2. Желязко Димитров

________/П/__________

3. Галина Друмева

________/П/__________

4. Добринка Атанасова

________/П/__________
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