Утвърдил: …………………….
Денка Михайлова
За Кмет на Община Силистра
на основание Заповед №ЗК-292/19.02.16 г.
Дата: 24.02.2016 г.
ПРОТОКОЛ
от дейността на комисия, назначена със Заповед № ЗК-180 от 29.01.2016 г. на Кмета на
Община Силистра – д-р Юлиян Найденов Найденов за получаване, разглеждане и оценка на
получените оферти за участие в обществена поръчка за възлагане, чрез публична покана с предмет
„Ремонт на съществуващо улично осветление - гр. Силистра”.
На 10.02.2016 г. комисия, назначена със Заповед № ЗК-180 от 29.01.2016 г. на Кмета на
Община Силистра - д-р Юлиян Найденов Найденов, се събра на публично заседание в стая № 202
(Заседателната зала) на административната сграда на Община Силистра да разгледа и оцени
получените оферти за участие в обществена поръчка за възлагане, чрез публична покана с предмет
„Ремонт на съществуващо улично осветление - гр. Силистра”.
Определените със Заповед № ЗК-180 от 29.01.2016 г. членове на комисията са в състав:
1. Валерий Петров Недев – юрисконсулт;
2. инж. Румен Иванов Кюмюрджиев – гл. специалист „Строителство и контрол” при Община
Силистра
3. инж. Весела Димитрова Тодорова – началник отдел ,,Инвестиционно проектиране и околна
среда“;
При отсъствие на някои от горепосочените лица, да се заместят от:
1. Николай Михайлов Николов – Директор дирекция „Правна“;
2. инж. Йорданка Стоянова Чамурджиева-Добрева – Директор дирекция ,,Устройство на
територията“ при Община Силистра.
Срок за работа на комисията - 90 (деветдесет) календарни дни.
Съгласно Регистър на постъпилите за участие оферти в обществената поръчка са получени в
срок оферти от следните участници:
1. „4М Енерджи” ООД с Вх.№К-1550 от 09.02.2016 г. в 10.39 ч.
2. „ЕЛ И КЛИМА КОРЕКТ” ООД с Вх. №К-1551 от 09.02.2016 г. в 10.40 ч.
3. „ЕЛ“ ЕООД с Вх. №К-1553 от 09.02.2016 г. в 10.42 ч.
4. „ЕЛЕКТРОСТРОЙ“ ООД с Вх. №К-1564 от 09.02.2016 г. в 11.44 ч.
5. „ЕМУ“ ООД с Вх. №К-1581 от 09.02.2016 г. в 14.02 ч.
6. „ПЪТСТРОЙМОНТАЖ“ ООД с Вх. №К-1583 от 09.02.2016 г. в 14.22 ч.
В залата не присъстваха представители на участниците, представители на средствата за масово
осведомяване или други лица.
Комисията започна работа в 14.00 часа.
Г-н Валерий Недев изчете гласно Заповед №ЗК - 180 от 29.01.2016 г. за работа на комисията и
регистрираните за участие оферти. Всички членове на комисията попълниха Декларация за
обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т.2-4 от ЗОП.
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Комисията продължи своите действия по отваряне на офертата и проверка на приложените
документи.
I. Оферта на участника „4М Енерджи” ООД
Офертата е подадена за участие в запечатан непрозрачен и обозначен плик, съгласно
изискванията на Възложителя. Г-н Недев отвори офертата и оповести документите, които се съдържат
в нея. Комисията разгледа по същество документите приложени в офертата, като констатира, че
всички документи са налични и в съответствие с изискванията на Възложителя и допуска същия до
оценка на направените предложения за изпълнение на обществената поръчка.
II. Оферта на участника „ЕЛ И КЛИМА КОРЕКТ” ООД
Офертата е подадена за участие в запечатан непрозрачен и обозначен плик, съгласно
изискванията на Възложителя. Г-н Недев отвори офертата и оповести документите, които се съдържат
в нея. Комисията разгледа по същество документите приложени в офертата, като констатира, че
всички документи са налични и в съответствие с изискванията на Възложителя и допуска същия до
оценка на направените предложения за изпълнение на обществената поръчка.
III. Оферта на участника „ЕЛ“ ЕООД
Офертата е подадена за участие в запечатан непрозрачен и обозначен плик, съгласно
изискванията на Възложителя. Г-н Недев отвори офертата и оповести документите, които се съдържат
в нея. Комисията разгледа по същество документите приложени в офертата, като констатира, че
всички документи са налични и в съответствие с изискванията на Възложителя и допуска същия до
оценка на направените предложения за изпълнение на обществената поръчка.
IV. Оферта на участника „ЕЛЕКТРОСТРОЙ“ ООД
Офертата е подадена за участие в запечатан непрозрачен и обозначен плик, съгласно
изискванията на Възложителя. Г-н Недев отвори офертата и оповести документите, които се съдържат
в нея. Комисията разгледа по същество документите приложени в офертата, като констатира, че
всички документи са налични и в съответствие с изискванията на Възложителя и допуска същия до
оценка на направените предложения за изпълнение на обществената поръчка.
V. Оферта на участника „ЕМУ“ ООД
Офертата е подадена за участие в запечатан непрозрачен и обозначен плик, съгласно
изискванията на Възложителя. Г-н Недев отвори офертата и оповести документите, които се съдържат
в нея. Комисията разгледа по същество документите приложени в офертата, като констатира, че
всички документи са налични и в съответствие с изискванията на Възложителя и допуска същия до
оценка на направените предложения за изпълнение на обществената поръчка.
VI. Оферта на участника „ПЪТСТРОЙМОНТАЖ“ ООД
Офертата е подадена за участие в запечатан непрозрачен и обозначен плик, съгласно
изискванията на Възложителя. Г-н Недев отвори офертата и оповести документите, които се съдържат
в нея. Комисията разгледа по същество документите приложени в офертата, като констатира, че
всички документи са налични и в съответствие с изискванията на Възложителя и допуска същия до
оценка на направените предложения за изпълнение на обществената поръчка.
Г-н Недев обяви техническите и ценовите предложения на участниците отново в реда на
постъпване на офертите, както следва:
Участник „4М Енерджи” ООД
1. Срок за изпълнение 3 /три/ календарни дни, считано от датата на подписване на договора за
възлагането й.
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2. Цена за изпълнение 25 997.72 лв. /двадесет и пет хиляди деветстотин деветдесет и седем
лева и седемдесет и две стотинки/ без ДДС или 31 197.27 лв. /тридесет и една хиляди сто
деветдесет и седем лева и двадесет и седем стотинки/ с ДДС
Участник „ЕЛ И КЛИМА КОРЕКТ” ООД
1. Срок за изпълнение 30 /тридесет/ календарни дни, считано от датата на подписване на
договора за възлагането й.
2. Цена за изпълнение 21 429.54 лв. /двадесет и пет хиляди деветстотин деветдесет и седем
лева и седемдесет и две стотинки/ без ДДС или 25 715.45 лв. /тридесет и една хиляди сто
деветдесет и седем лева и двадесет и седем стотинки/ с ДДС.
Участник „ЕЛ“ ЕООД
1. Срок за изпълнение 20 /двадесет/ календарни дни, считано от датата на подписване на
договора за възлагането й.
2. Цена за изпълнение 27 281.56 лв. /двадесет и седем хиляди двеста осемдесет и един лева и
петдесет и шест стотинки/ без ДДС или 32 737.87 лв./тридесет и две хиляди седемстотин тридесет
и седем лева и осемдесет и седем стотинки/ с ДДС.
Участник „ЕЛЕКТРОСТРОЙ“ ООД
1. Срок за изпълнение 26 /двадесет и шест/ календарни дни, считано от датата на подписване на
договора за възлагането й.
2. Цена за изпълнение 23 615.59 лв. /двадесет и три хиляди шестстотин и петнадесет лева и
петдесет и девет стотинки/ без ДДС или 28 338.71 лв. /двадесет и осем хиляди триста тридесет и
осем лева и седемдесет и една стотинки/ с ДДС.
Участник „ЕМУ“ ООД
1. Срок за изпълнение 21 /двадесет и един/ календарни дни, считано от датата на подписване на
договора за възлагането й.
2. Цена за изпълнение 23 221.13 лв. /двадесет и три хиляди двеста двадесет и един лева и
тринадесет стотинки/ без ДДС или 27 865.36 лв. /двадесет и седем хиляди осемстотин шестдесет и
пет лева и тридесет и шест стотинки/ с ДДС
Участник „ПЪТСТРОЙМОНТАЖ“ ООД
1. Срок за изпълнение 5 /пет/ календарни дни, считано от датата на подписване на договора за
възлагането й.
2. Цена за изпълнение 28 107.07 лв. /двадесет и осем хиляди сто и седем лева и седем
стотинки/ без ДДС или 33 728.48 лв. /тридесет и три хиляди седемстотин деветдесет и осем лева и
четиридесет и осем стотинки/ с ДДС
С това приключи публичната част от заседанието на комисията. Комисията насрочи следващо
закрито заседание за разглеждане, оценка и класиране на гореописаните ценови предложения за
18.02.2016 г. от 14.00 ч. в заседателната зала на общинска администрация - Силистра.
Комисията оцени офертите, съгласно критерия - „икономически най-изгодна оферта”, при
следните показатели за оценка:
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1. Технически показател П2 – Срок за изпълнение (Тс):
- относително тегло в КО – 30 % (0,30).
- максимален брой точки – 100т.
2. Финансов показател П1 – Предлагана цена за (Тц1):
- относително тегло в КО – 70 % (0,70).
- максимален брой точки – 100т.
Определяне на комплексната оценка - КО = П1 + П2
Участник

Техничес
ки
показател
П2
Срок за
изпълнени
е Тс с
тежест
30%

Оценка

Финансов
показател
Тс = Сmin/Сi П1
Предлагана
х 100
П2=Тс х 30% цена Тц1 с
тежест 70%

Оценка
Тц1 = Цmin/Цi
х 100
П1=Тц х 70%

Комплексна
оценка „КО”
КО=П1+П2

1

„4М Енерджи”
ООД

3

30 т.

25 997.72
лв. без
ДДС

57.69 т.

2

„ЕЛ И КЛИМА
КОРЕКТ” ООД

30

3 т.

21 429.54
лв. без ДДС

70 т.

73 т.

20

4.5 т.

27 281.56
лв. без ДДС

54.98 т.

59.48 т.

26

3.46 т.

23 615.59
лв. без ДДС

63.52 т.

66.98 т.

21

4.28 т.

23 221.13
лв. без ДДС

64.59 т.

68.87 т.

5

18 т.

28 107.07
лв. без ДДС

53.36 т.

71.36 т.

„ЕЛ“ ЕООД
3

4

„ЕЛЕКТРОСТР
ОЙ“ ООД
„ЕМУ“ ООД

5

6

„ПЪТСТРОЙМ
ОНТАЖ“ ООД

87.69 т.

Комисията констатира, че посочените срокове за изпълнение на поръчката в Техническите
предложения на участниците „4М Енерджи” ООД и „Пътстроймонтаж” ООД са с повече от 20 на сто
по – благоприятни от средните срокове на предложенията на останалите участници.
Предвид това, на основание чл. 70, ал. 1 от ЗОП, комисията реши да изисква от участниците „4М
Енерджи” ООД и „Пътстроймонтаж” ООД подробна писмена обосновка на предлагания от тях срок
за изпълнение на поръчката.
Комисията приключи своята работа в 15.00 ч. на същия ден.
4

Комисията назначена със Заповед № ЗК-180 от 29.01.2016 г. се събра на закрито заседание в стая
№ 202 (Заседателната зала) на административната сграда на Община Силистра, за да разгледа
писмените обосновки на предлагания от участниците „4М Енерджи” ООД и „Пътстроймонтаж” ООД
срок за изпълнение на поръчката, както и да оцени и класира допуснатите оферти в настоящата
обществена поръчка.
Писмените обосновки са постъпили в срок, в следния ред:
1. „4М Енерджи” ООД с №Вх.К-1326#1 от 22.02.2016 г. в 13:06 ч.;
2. „Пътстроймонтаж” ООД с №Вх.К-1327#1 от 22.02.2016 г. в 15:58 ч.;
Г-н В. Недев отвари писмените обосновки по реда на постъпването им:
Участникът „4М Енерджи” ООД, обосновава предложеният от него срок с изпълнението на
необходимите ремонтните работи от два екипа от специалисти, подсигурени с транспортна и
машиностроителна техника. Участника подробно е описал процеса на изпълнение на обществената
поръчка в линеен график и диаграма на работната ръка.
Комисията след обсъждане и анализ прие единодушно писмената обосновка на участника, като
смята, че тя попада във визираната в чл. 70, ал. 2, т. 2 от ЗОП хипотеза и допуска предложението до
оценка в съответствие с предварително обявените условия, тъй като е налице техническо решение за
изпълнение на ремонтните дейности от участника. Технологичното решение е от организирането на
два екипа за осъществяване на ремонтните работи по осветлението, които са снабдени с
необходимата по вид и количество механизация, което несъмнено ще направи възможно
изпълнението на поръчката в посочения от „4М Енерджи” ООД срок.
Участникът „Пътстроймонтаж” ООД, обосновава предложеният от него срок с наличието на
собствена асфалтова и ремонтна база на фирмата „Пътстроймонтаж” ООД в гр. Силистра и
изпълнението на ремонтните работи от два технологични екипа, напълно автономни един от друг.
Участникът подробно е описал процеса по ремонтиране на осветителните тела, предмет на
настоящата обществена поръчка, в подробен линеен график, като предвижда възможност за
едновременното извършване на демонтаж и монтаж на осветителни тела, там където е възможно..
Комисията след обсъждане и анализ прие единодушно писмената обосновка на участника, като
смята, че тя попада във визираните в чл. 70, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗОП хипотези и допуска
предложението до оценка в съответствие с предварително обявените условия, тъй като са налице
техническо решение и изключително благоприятни условия за участника. Те се дължат на
предвидения от участника начин на изпълнение на поръчката от два екипа от специалисти, снабдени
с необходимото количество механизация, което прави възможно изпълнението на поръчката в
посочения от „Пътстроймонтаж” ООД срок.
Предвид гореизложеното, комисията направи следното класиране:
Първо място – участника „4М Енерджи” ООД, с комплексна оценка от 87.69 точки;
Второ място – участника „ЕЛ И КЛИМА КОРЕКТ” ООД, с комплексна оценка от 73 точки;
Трето място – участника „ПЪТСТРОЙМОНТАЖ“ ООД, с комплексна оценка от 71.36 точки;
Четвърто място – участника „ЕМУ“ ООД, с комплексна оценка от 68.87 точки;
Пето място – участника „ЕЛЕКТРОСТРОЙ“ ООД, с комплексна оценка от 66.98 точки;
Шесто място – участника „ЕЛ“ ЕООД, с комплексна оценка от 59.48 точки;
и предлага на Възложителя да определи за изпълнител на обществена поръчка с предмет:
„Ремонт на съществуващо улично осветление - гр. Силистра”, участника „4М Енерджи” ООД.
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Мотиви: Поради получен най–голям брой точки при прилагане на методиката за оценка на
офертите и класиране на първо място.
Комисията приключи своята работа в 11:30 ч. на същия ден.
Настоящият протокол е съставен на 24.02.2016 г. и предаден на Възложителя заедно с цялата
документация по обществената поръчка.
Водещ протокола: Росица Тодорова, ст. експерт „Обществени поръчки”.
Комисия в състав:
1. Валерий Недев

_________________

2. инж. Румен Кюмюрджиев

_________________

3. инж. Весела Тодорова

_________________
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