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

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

ПРОТОКОЛ № 2
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”
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“;
На 18.05.2016 г. от 09:00 часа комисията, назначена с гореописаната заповед се събра в
заседателната зала, ет. 2 в административната сграда на Община Силистра за да разгледа
допълнително представените документи и на основание чл.68, ал. 10 от ЗОП, след изтичане на
законоустановеният срок по чл.68, ал. 9 ЗОП.
От гореизброените редовни членове на комисията отсъства г-н Валерий Недевюрисконсулт, като на негово място встъпи г-н Николай Николов – Директор дирекция
„Правна“.
Съгласно протокол № 1 от участника „Жоан“ ЕООД, гр. Силистра се изискваха
липсващи и/или допълнителни документи за покриване на изискванията за подбор поставени
от Възложителя.
В определеният срок от пет работни дни са постъпили допълнителни документи от
участника „Жоан” ЕООД, гр. Силистра с № Вх К – 2715#1/11.05.2016г. в 16:55 часа.
Представени са следните допълнителни документи:
образец № 2 Представяне на участника;
образец № 3 Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП;
образец № 4 Декларация по чл.47, ал.8 от ЗОП;
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образец № 5 Декларация – списък на доставките /еднакви или сходни с предмета на
обществената поръчка, с посочени три вида доставки, съответно за:
„Строителни материали”, „ВиК материали” и „Електрически материали” в подкрепа на
посочените в списъка доставки са представени заверени копия от три договора и
доказателства във връзка с изпълнението им. Два от приложените договори („Експрес
92“ООД, гр. Силистра и „Стройпроект “ООД, гр. Силистра) са придружени с Удостоверения
за добро изпълнение.
По отношение на доставките на строителни материали за нуждите на общинска
администрация Силистра и второстепенни разпоредители с бюджет е представен Протокол за
окончателно изпълнение на договор № 2014-002-Д.
Комисията прие така представените доказателства по приложените договори, тъй
като покриват минималното изискване за доказване на техническите възможности на
участника.
След разглеждане на допълнително постъпилите документи, комисията пристъпи
към разглеждане на документите в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката “ на
допуснатите до този етап участници.
Техническо предложение на участника „Лъки Сис“ ЕООД, гр. Силистра:
По обособена позиция № 1 „Строителни материали, изделия и инструменти“
Срок за изпълнение на поръчката 12 месеца или до достигане на максималната прогнозна
стойност по обособената позиция;
Срок за доставяне на заявените материали – 3 /три/ дни;
Срок за подмяна на дефектни или некачествени материали – 3 /три/ часа;
По обособена позиция № 2 „Електрически материали“
Срок за изпълнение на поръчката 12 месеца или до достигане на максималната прогнозна
стойност по обособената позиция;
Срок за доставяне на заявените материали – 3 /три/ дни;
Срок за подмяна на дефектни или некачествени материали – 3 /три/ часа;
По обособена позиция № 3 „ВиК материали“
Срок за изпълнение на поръчката 12 месеца или до достигане на максималната прогнозна
стойност по обособената позиция;
Срок за доставяне на заявените материали – 3 /три/ дни;
Срок за подмяна на дефектни или некачествени материали – 3 /три/ часа;
Техническо предложение на участника „Жоан” ЕООД, гр. Силистра:
По обособена позиция № 1 „Строителни материали, изделия и инструменти“
Срок за изпълнение на поръчката 12 месеца или до достигане на максималната прогнозна
стойност по обособената позиция;
Срок за доставяне на заявените материали – 3 /три/ дни;
Срок за подмяна на дефектни или некачествени материали – 24 /двадесет и четири/ часа;
По обособена позиция № 2 „Електрически материали“
Срок за изпълнение на поръчката 12 месеца или до достигане на максималната прогнозна
стойност по обособената позиция;
Срок за доставяне на заявените материали – 3 /три/ дни;
Срок за подмяна на дефектни или некачествени материали – 24 /двадесет и четири/ часа;
По обособена позиция № 3 „ВиК материали“
Срок за изпълнение на поръчката 12 месеца или до достигане на максималната прогнозна
стойност по обособената позиция;
Срок за доставяне на заявените материали – 3 /три/ дни;
Срок за подмяна на дефектни или некачествени материали – 24 /двадесет и четири/ часа;
Комисията не разгледа документите в плик № 2 „Техническо предложение“ на участника
„Климатик гарант“ ЕООД, гр. Силистра тъй като представената оферта не отговаря на
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предварително обявените условия на Възложителя, съгласно разписаните указания на чл.69,
ал. 1, т. 3 от ЗОП.
реши:

След като разгледа техническите предложения на допуснатите участници комисията

Определя второто открито заседание за отваряне на Плик № 3 - „Предлагана цена” да
се състои на 25.05.2016год. от 11:00 часа в стая № 411 в сградата на Община Силистра.
Комисията приключи своята работа в 10:00 часа на същия ден.
Дата на съставяне на протокола: 18.05.2016 год.

Председател: ________/п/__________ /Мирослав Тодоров/
Членове: 1. _______/п/___________ /Николай Николов/
2. _________/п/_________ /Павел Павлов/
3. __________/п/________ /Пламен Петров/
4. ___________/п/________ /Мирослав Калинов/
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