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ПРОТОКОЛ № 2
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 от 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
Спазвайки разпоредбата на чл. 68, ал. 8 от ЗОП и Закона за електронния документ и
електронния подпис, комисията е изпратила Протокол №1 до участниците в настоящата
обществена поръчка.
На 15.02.2016 г. от 13.30 ч., комисия назначена със Заповед № ЗК- 148 от 27.01.2016 г. се събра
на закрито заседание в стая № 324 на административната сграда на Община Силистра, за да
разгледа допълнително представените документи относно съответствието на участниците с
критериите за подбор поставени от възложителя, в следния състав:
Председател:
Николай Михайлов 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
С Протокол №1 са изискани допълнителни документи от участниците „Патов и дъщери”
ЕООД и „Транс КО 04” ЕООД. Допълнителните документи са получени в законоустановения срок,
както следва:
1. „Транс КО 04” ЕООД - № ВхК – 991#1 от 08.02.2016 г.
2. „Патов и дъщери” ЕООД - № ВхК 1811 от 12.02.2016 г.
След гласно изчитане на заповедта за работа на комисията и Списъка на получените
допълнителни документи от г-н Николов, комисията продължи своята работа с изпълнение
разпоредбите на чл. 68, ал. 10 от ЗОП, като се пристъпи към разглеждане на документите по реда
на тяхното постъпване.
Направени бяха следните констатации:
І. Допълнителни документи с Вх. №К 991#1 от 08.02.2016 г. от участника „Транс КО 04”
ЕООД:
Участникът представя:
1. Декларация по чл. 16г, ал. 7 от ЗОП - образец № 2А в оригинал, попълнена коректно и
подписана от управителя на дружеството, съгласно указанията съдържащи се в декларацията.
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2. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП - образец №6 в оригинал, попълнена коректно и
подписана от управителя на дружеството, съгласно указанията съдържащи се в декларацията.
От приложените документи в Плик № 1 и допълнително представените документи, комисията
установи, че участникът отговаря на минималните изисквания, поставени от Възложителя за
изпълнение на обществената поръчка.
ІІ. Допълнителни документи с Вх. №К1811 от 12.02.2016 г. от участника „Патов и
дъщери” ЕООД:
Участникът представя:
1. Списък на документите съдържащи се в офертата - Образец №1
2. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП - Образец №6
3. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП - Образец №7
4. Референция от „Теза” ООД
5. Декларация за товарните превозни средства, с които разполага участникът за изпълнение на
обществената поръчка - Образец №8
6. Декларация по чл. 51а от ЗОП
7. Декларация по чл. 16г, ал. 10 от ЗОП
В така представените допълнителни документи, комисията констатира несъответствия с
критериите за подбор. Участника не е спазил разпоредбите на чл. 51, ал. 4 от ЗОП и изискванията
на възложителя посочени в раздел ІІІ, т.7.2 „Технически изисквания” на документацията за участие
в процедурата, където е записано: „Договорите посочени в списъка, следва да бъдат придружени с
Удостоверения за добро изпълнение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез
посочване на публичен регистър, в който е публикувана информацията”, същото условие е
заложено и в самия Образец № 7 към документацията.
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за обществени поръчки, Обн. ДВ. бр.40 от 13
Май 2014 г, в сила от 01.07.2014 г., в § 47 Законодателят е направил следните изменения и
допълнения в чл. 51, а именно:
Създава се ал. 4:
"(4) В случаите по ал. 1, т. 1 доказателството за извършената доставка или услуга се
предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган,
или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или
услугата."
В новосъздадена ал. 4 към чл. 51 от ЗОП, законодателят императивно е разпоредил, че
доказателства се предоставят „под формата на удостоверение”, и не е заложил възможност
правните субекти (участниците), като доказателство за извършените услуги, по свое усмотрение да
прилагат документи от какъвто и да е друг характер.
Спазвайки горецитираната разпоредба на закона и заложените в Документацията за участие
изисквания в Раздел ІІІ, т.7.2, участникът е следвало да представи удостоверение за добро
изпълнение към посоченият договор или да посочи публичен регистър, в който е публикувана
информация за изпълнената доставка.
С предоставената му възможност в Протокол №1 да представи допълнителни документи с
които да отстрани констатираните липси и/или несъответствия, участникът представя списък по
чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП, придружен с Референция, което е в нарушение на чл. 51, ал. 4 от ЗОП и
изискванията на Възложителя, заложени в документацията за участие, което е основание за
отстраняване на участника от по-нататъшно участие в процедурата.
След подробно обсъждане членовете на комисията гласуваха и единодушно стигнаха до
извода, че с така представените документи, участника не отговаря на минималните изисквания,
поставени от Възложителя за изпълнение на обществената поръчка.
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Предвид това, на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, комисията предлага за отстраняване от
процедурата участника „Патов и дъщери” ЕООД, който е представил оферта, която не отговаря на
предварително обявените условия на възложителя.
Комисията премина към следващия етап от процедурата - разглеждане на документите в Плик
№ 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” на допуснатите участници, по реда на постъпване
на офертите за участие в обществената поръчка.
I. Участник „Смарт Бизнес Къмпани" ЕООД:
Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за обособена позиция №1 от офертата
на участника съдържа Техническото предложение за изпълнение на съответната обособена
позиция – Образец №9, съдържащ наименованието на стоката, марка, модел и производител в
съответствие с техническата спецификация на възложителя и приложеният в документацията
образец.
II.Участник „Транс КО 04” ЕООД:
Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за обособена позиция №1 от офертата
на участника съдържа Техническото предложение за изпълнение на съответната обособена
позиция – Образец №9, съдържащ наименованието на стоката, марка, модел и производител в
съответствие с техническата спецификация на възложителя и приложеният в документацията
образец.
IІІ. Участник „Фобс БГ” ЕООД:
Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за обособена позиция №1 от офертата
на участника съдържа Техническото предложение за изпълнение на съответната обособена
позиция – Образец №9. В представеното техническо предложение са посочени наименование на
стоката и производител, без да е посочена марка и модел, съгласно приложения в документацията
образец. Така представения Образец №9 не съдържа задължителните реквизити, а именно,
наименованието на стоката, марка, модел и производител в съответствие с техническата
спецификация на възложителя.
Предвид това, на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, комисията предлага за отстраняване от
процедурата участника „Фобс БГ” ЕООД, който е представил оферта, която не отговаря на
предварително обявените условия на възложителя.
ІV. Участник „Августа” ЕООД:
Пликове № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за обособени позиции № 1 и №2 от
офертата на участника съдържат Техническо предложение за изпълнение на съответната обособена
позиция – Образец №9 и Образец №9-А, съдържащи наименованието на стоката, марка, модел и
производител в съответствие с техническата спецификация на възложителя и приложеният в
документацията образец.
V . Участник „Офис В” ООД:
Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за обособена позиция №2 от офертата
на участника съдържа Техническото предложение за изпълнение на съответната обособена
позиция – Образец №9-А, съдържащ наименованието на стоката, марка, модел и производител в
съответствие с техническата спецификация на възложителя и приложеният в документацията
образец.
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След като разгледа и се запозна с Техническите предложения за изпълнение на поръчката на
допуснатите до разглеждане на Плик № 2 участници, комисията установи:
1. Участниците „Смарт Бизнес Къмпани" ЕООД, „Транс КО 04” ЕООД, „Августа” ЕООД и
„Офис В” ООД отговарят на изискванията поставени от Възложителя, приема ги и допуска същите
до следващ етап от процедурата – разглеждане на Плик № 3 „Предлагана цена”.
2. Участникът „Фобс БГ” ЕООД не отговарят на изискванията поставени от Възложителя, и не
допуска същия до следващ етап от процедурата – разглеждане на Плик № 3 „Предлагана цена”.
С това комисията приключи своята работа и насрочи следващо открито заседание за
оповестяване съдържанието на Плик № 3 „Предлагана цена” от офертите на допуснатите
участници за 19.02.2016 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на общинска администрация - Силистра.
При спазване разпоредбата на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, съобщение относно датата, часа и мястото
на отваряне на ценовите оферти ще се публикува на уеб страницата на Община Силистра – профил
на купувача: http://poruchki.silistra.bg/news.php?readmore=297.
Настоящият протокол е съставен на 16.02.2016 г.

Председател: Николай Николов
Членове:

_______/П/___________

1. Валерий Недев

________/П/__________

2. Желязко Димитров

________/П/__________

3. Галина Друмева

_______/П/___________

4. Добринка Атанасова

_______/П/___________
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