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

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

РЕШЕНИЕ
№ЗК- 321 от 24.02.2016 г.
На основание чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и Протоколи №1, №2 и №3 за
резултатите от работата на комисията, 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-116/22.01.2016 г., за провеждане на открита
процедура 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”
открита с Решение №ЗК – 2090 от 28.12.2015 г.,
О Б Я В Я В А М:
I. Класирането на участниците съгласно обявения критерий „най-ниска цена” в следния
ред 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”:
I място - „Августа” ЕООД с предлагана цена 31 792.04 лв. (тридесет и една хиляди
седемстотин деветдесет и две хиляди и четири стотинки) без ДДС;
II място - „Смарт бизнес къмпани” ЕООД, с предлагана цена 31 950.00 лв. (тридесет и
една хиляди деветстотин и петдесет лева) без ДДС.
IIІ място - „Транс КО 04” ЕООД, с предлагана цена 36 100.77 лв. (тридесет и шест хиляди
сто лева и седемдесет и седем стотинки) без ДДС.
Обособена позиция № 2 „Доставка на канцеларски материали и дребно офис оборудване”
I място - „Офис В” ООД с предлагана цена 4 095.00 лв. (четири хиляди деветдесет и пет
лева) без ДДС;
II място - „Августа” ЕООД, с предлагана цена 4 694.52 лв. (четири хиляди шестстотин
деветдесет и четири лева и петдесет и две стотинки) без ДДС.
II. За изпълнители на обществената поръчка по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса
от списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания” – участника
„Августа” ЕООД
Мотиви: предложена най – ниска цена за изпълнение на обособената позиция.
Обособена позиция № „Доставка на канцеларски материали и дребно офис оборудване” –
участника „Офис В” ООД
Мотиви: предложена най – ниска цена за изпълнение на обособената позиция.
III. Участниците, които са отстранени от процедурата:

1. „Патов и дъщери” ЕООД, на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
Мотиви: Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените
условия на Възложителя. В 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.
В чл. 51, ал. 4 от ЗОП (в сила от 01.07.2014 г.), 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, 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.
2. „Фобс БГ” ЕООД, на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
Мотиви: Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените
условия на Възложителя. В представеното техническо предложение са посочени наименование
на стоката и производител, без да е посочена марка и модел, съгласно приложения в
документацията образец. Представения от участника Образец № 9 не съдържа задължителните
реквизити, а именно, наименованието на стоката, марка, модел и производител в съответствие с
техническата спецификация на възложителя.
Решението да се изпрати в тридневен срок до всички участници в процедурата и да се
публикува заедно с протокола на комисията в профила на купувача.
Решението подлежи на обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията в 10-дневен
срок от получаването му.

Денка Димитрова Михайлова
За Кмет на Община Силистра
На основание Заповед № ЗК – 292/19.02.2016г
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