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

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

ПРОТОКОЛ № 1
от дейността на комисията, назначена със Заповед № ЗК- 731 от 27.04.2016 г. на Кмета на Община
Силистра – д-р Юлиян Найденов, за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за
участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на
материали за нуждите на кметства с. Айдемир и с. Калипетрово, второстепенните и
третостепенните разпоредители с бюджет към Община Силистра по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Строителни материали, изделия и инструменти”
Обособена позиция № 2 „Електрически материали”
Обособена позиция № 3 „ВиК материали”
На 27.04.2016 г. от 14:00 часа комисията, назначена с гореописаната заповед се събра в
заседателната зала, ет. 2 в административната сграда на Община Силистра за да отвори и разгледа
получените оферти за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на материали за
нуждите на кметства с. Айдемир и с. Калипетрово, второстепенните и третостепенните
разпоредители с бюджет към Община Силистра по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Строителни материали, изделия и инструменти”
Обособена позиция № 2 „Електрически материали”
Обособена позиция № 3 „ВиК материали”
Комисия в състав:
Председател: Мирослав Великов Тодоров- Зам.- кмет „Финанси и икономика“
Членове:
1. Валерий Петров Недев - Юрисконсулт при Община Силистра;
2. Павел Иванов Павлов – Старши специалист „Инвеститорски контрол“;
3. Пламен Стоянов Петров – Главен специалист „Строителство и контрол“;
4. Мирослав Ангелов Калинов – Директор дирекция „Финанси“;
Резервни членове:
1. Николай Михайлов Николов - Директор дирекция „Правна”;
2. инж. Румен Иванов Кюмюрджиев – Главен специалист „Комуникации и
инфраструктура“;
3. инж. Весела Димитрова Тодорова–Началник отдел „Инвестиционно проектиране и
околна среда“;
4. инж. Теодора Любомирова Петрова – Началник отдел „Благоустрояване, строителство и
контрол“,
Срок за работа на комисията: 120 (сто и двадесет) календарни дни
Председателя на комисията представи на вниманието на присъстващите заповедта, с която
е определен състава на комисията за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти и
списъка на постъпилите оферти.
В залата присъства представител на участника „Лъки Сис” ЕООД, а именно г-н Свилен
Стоянов. При проверка на пълномощното му се установи, че същото не е валидно и има
несъответствие между номерата на представената лична карта и данните вписани в пълномощното,
поради което г-н Стоянов продължи участието, си като неупълномощен представител.
В определения срок са постъпили оферти от следните участници:
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№

Наименование на участника

Обособена
позиция за
която се
подава
офертата
№ 1;2;3

№Вх.К на офертата и
дата на получаване

час на
постъпване

1

Лъки Сис ЕООД, гр. Силистра

№ 4068/26.04.2016г

14:08ч;

2

Климатик гарант ЕООД, гр.
Силистра

№2

№ 4076/26.04.2016г.

15:20ч;

3

„Жоан” ЕООД, гр. Силистра

№ 1;2;3

№ 4083/26.04.2016г.

16:49ч;

След обявяване на списъка с постъпилите оферти председателя и членовете на комисията
попълниха и подписаха декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 от ЗОП и за
спазване на изискванията по чл. 35, ал. 2 от ЗОП.
Председателя на комисията г-н Тодоров предостави на г-н Недев правото по отваряне на
постъпилите оферти.
Първата отворена оферта на „Лъки Сис“ ЕООД, гр. Силистра постъпила за участие и по
трите обособени позиции, същата е представена и отговаря на условията на чл. 57 от ЗОП и
съдържа плик № 1 „Документи за подбор”, три броя плик № 2 „Предложение за изпълнение на
поръчката” и три броя плик № 3 „Предлагана цена”.
При спазване изискванията на чл. 68, ал. 4 от ЗОП, трима от членовете на комисията
подписаха плик № 3 за трите обособени позиции „Предлагана цена” на участника. Съгласно чл. 68,
ал. 5 от ЗОП, трима членове на комисията подписаха документите съдържащи се в плик № 2 на
участника за трите обособени позиции.
Г-н Недев продължи с оповестяване на съдържащите се в плик № 1 документи и проверка
на съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 ЗОП.
Втората отворена оферта „Климатик гарант“ ЕООД, гр. Силистра постъпила за участие по
втора обособена позиция. Комисията установи, че представената оферта отговаря на условията на
чл. 57 от ЗОП и съдържа плик № 1 „Документи за подбор“, плик № 2 „Предложение за изпълнение
на поръчката“ и плик № 3 „Предлагана цена“.
При спазване изискванията на чл. 68, ал. 4 от ЗОП, трима членове на комисията подписаха
плик №3 „Предлагана цена“ и съгласно чл. 68, ал. 5 от ЗОП трима членове на комисията подписаха
документите съдържащи се в плик № 2 на участника.
Г-н Недев продължи с оповестяване на съдържащите се в плик № 1 документи и проверка
на съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 ЗОП.
Третата отворена оферта „Жоан“ ЕООД, гр. Силистра постъпила за участие и по трите
обособени позиции, същата е представена и отговаря на условията на чл. 57 от ЗОП и съдържа
плик № 1 „Документи за подбор”, три броя плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и
три броя плик № 3 „Предлагана цена”.
При спазване изискванията на чл. 68, ал. 4 от ЗОП, трима членовете на комисията подписаха
плик № 3 за трите обособени позиции„Предлагана цена” на участника. Съгласно чл. 68, ал. 5 от
ЗОП, трима членове на комисията подписаха документите съдържащи се в плик № 2 на участника
за трите обособени позиции.
Г-н Недев продължи с оповестяване на съдържащите се в плик № 1 документи и проверка
на съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 ЗОП.
Съгласно разпоредбите на чл. 68, ал. 6 ЗОП, след извършване на гореописаните действия
приключи публичната част от заседанието на комисията.
Работата на комисията продължи със закрито заседание, и констатациите на комисията са
следните:
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1. Представената оферта от „Лъки Сис“ ЕООД отговаря на условията по допустимост на
Възложителя и всички представени документи съответстват на представения списък по чл. 56, ал.
1, т. 14 от ЗОП и на критериите за подбор.
2. Комисията констатира по отношение на офертата на участника „Климатик гарант“ ЕООД,
че в плик № 1 „Документи за подбор“, участника е приложил попълнен проект на договор с
посочена цена за изпълнение на доставките, нарушение на т.5.2.3 от Раздел V на документацията за
възлагане на настоящата обществена поръчка, което води до отстраняване на участника от понататъшно участие в поръчката.
3. По отношение на офертата на участника „Жоан“ ЕООД, комисията установи следните
несъответствия с предварителните условия на Възложителя:
В образец № 2 Представяне на участника, т. 4 не са посочени обстоятелствата по отношение
на използване на подизпълнител;
В образец № 3 Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП в т. 1,т. 4 и т. 7 не са посочени
обстоятелствата, който се отнасят до участника;
Образец № 4 е приложен, без да се поясни участието на подизпълнител и приложението на
самият образец;
Образец № 5 Декларация – списък на доставките /еднакви или сходни с предмета на
обществената поръчка, участника е посочил две доставки.
В колоната „Предмет на изпълнената доставка и кратко описание” е изписано „Подмяна
на ВиК инсталация“ и „Център за настаняване от семеен тип“, а не е посочен вида на материалите
при условие че участника подава оферта за трите обособени позиции.
Съгласно изискванията посочени в документацията за участие: Участникът в процедурата следва
да е изпълнил през последните три години, считано от датата на подаване на офертата поне 1
(една) доставка с предмет, еднакъв или сходен с предмета на позицията, за която участва.
участникът може да посочи един и същи договор за всяка от обособените позиции, ако в
предмета му е включена доставка на различните видове материали по обособените позиции
на настоящата обществена поръчка.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 68, ал. 8 от Закона за обществените
поръчки, от участника се изискват липсващите документи и документите за отстраняване на
несъответствията с критериите за подбор, като срока за представяне на съответните документи е
пет работни дни, считано от датата на получаването на протокола от участниците.
Съгласно чл. 68, ал. 9 от ЗОП, участника може да представи нови документи с които смята,
че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор.
Настоящият протокол е съставен на 28.04.2016 г.
Председател: Мирослав Тодоров _____/п/___
Членове:
1. Валерий Недев

______/п/____

2. Павел Павлов

_____/п/_____

3. Пламен Петров

____/п/______

4. Мирослав Калинов

_____/п/_____
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