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

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

Утвърдил: /п/
д -р Юлиян Найденов
Кмет на община Силистра
Дата:06.06.2016г.

ПРОТОКОЛ № 3
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 25.05.2016 г. от 11:00 часа комисията, назначена с гореописаната заповед се събра в
стая № 411, ет. 4 в административната сграда на Община Силистра за да разгледа и оцени
ценовите предложения на допуснатите до този етап на провеждане на процедурата участници,
а именно „Лъки сис“ ЕООД, гр. Силистра и „Жоан“ ЕООД, гр. Силистра.
От основният състав на комисията отсъства г-н Павел Павлов, като същият беше
заместен от резервният член съгласно горепосочената заповед г-жа Теодора Петрова Началник отдел „Благоустрояване, строителство и контрол“.
На откритото заседание на комисията неприсъстваха представители на участниците или
други лица, като това обстоятелство е отразено в Регистър на лицата присъствали при
отварянето на плик № 3 „Предлагана цена“.
Председателят на комисията откри заседанието, като обяви участниците чийто Ценови
оферти подлежат на разглеждане и оценка.
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Председателя на комисията предостави правото по отваряне на плик № 3 на участниците
да бъде извършено от г-н Валерий Недев.
Първото отворено ценово предложение е на участника „Лъки Сис“ ЕООД, гр. Силистра,
същият участва и по трите обособени позиции.
Предложението на участника по първа обособена позиция „Доставка на строителни
материали, изделия и инструменти“, получено като сбор от единичните цени е в размер на
21 601.06 лв. /двадесет и една хиляди шестстотин и един лева и шест ст./ без ДДС .
Втора обособена позиция „Доставка на електрически материали“ посочената обща
стойност е в размер на 4 288.27 лв. /четири хиляди двеста осемдесет и осем лева и двадесет и
седем ст. / без ДДС.
Трета обособена позиция „Доставка на „ВиК“ материали“ ценовото предложение за тази
обособена позиция е в размер на 7 903.37 лв. /седем хиляди деветстотин и три лева и тридесет
и седем ст./ без ДДС.
Второто отворено ценово предложение е на участника „Жоан“ ЕООД, гр. Силистра,
подадена е оферта и за трите обособени позиции.
Предложението на участника по първа обособена позиция „Доставка на строителни
материали, изделия и инструменти“ е в размер на 16 544.45 лв. /шестнадесет хиляди петстотин
четиридесет и четири лева и четиридесет и пет ст./ без ДДС.
Втора обособена позиция „Доставка на електрически материали“ ценовото предложение е
в размер на 4 236.84 лв. /четири хиляди двеста тридесет и шест лева и осемдесет и четири
ст./ без ДДС.
Трета обособена позиция „Доставка на „ВиК“ материали“ ценовото предложение е в
размер на 7 985.15 лв. /седем хиляди деветстотин осемдесет и пет лева и петнадесет ст./ без
ДДС.
Работата на комисията продължи с подробно разглеждане на ценовите предложения по
обособени позиции, като бяха сравнени артикулите от Техническото задание с предложените
артикули и материали от ценовите предложения на участниците.
Във връзка с гореизложеното комисията констатира в ценовото предложение по трета
обособена позиция „Доставка на ВиК материали“ на участника „Лъки сис“ ЕООД, гр. Силистра
артикул с посочена стойност нула.
Участника „Лъки сис“ ЕООД в ценовото си предложение по трета обособена позиция на
ред № 275 тройник фланцов ДУ 80 РУ 10 е поставил цена 0.00 лева.
Комисията реши да изиска от участника „Лъки сис“ ЕООД, гр. Силистра разяснение на
основание чл. 68, ал. 11, т. 2 от ЗОП относно ценовото му предложение по трета обособена
позиция „Доставка на ВиК материали“.
В срока определен от комисията, същата констатира че е постъпило разяснение с № Вх К
– 2922#1/01.06.2016 г., от участника „Лъки сис“ ЕООД, гр. Силистра. В предоставените от
участника разяснения се потвърждава стойността на Ценовото предложение по тази обособена
позиция без промяна, също така и стойността на горепосоченият артикул.
Комисията реши за приеме така представеното разяснение и да допусне участника „Лъки
Сис“ ЕООД до оценка на ценовото му предложение.
Съгласно критерият за оценка „най- ниска предлагана цена”, комисията изготви следната
класация:

Обособена позиция № 1
„Строителни
материали, изделия и
инструменти”

Лъки сис
Силистра

ЕООД,

ІІ място
21 601.06 лв. без ДДС

гр.

ЖОАН
Силистра

ЕООД,

гр.

І място
16 544.47 лв. без ДДС
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Обособена позиция № 2
„Електрически
материали”

ІІ място
4 288.27 лв. без ДДС

І място
4 236,84 лв. без ДДС

Обособена позиция № 3
„ВиК материали”

І място
7 903.37 лв. без ДДС

ІІ място
7 985,15лв без ДДС

Във връзка с гореописаната класация, комисията предлага на Възложителя:
1.
Да определи за изпълнител участника „Жоан” ЕООД, гр. Силистра по първа обособена
позиция „Доставка на строителни материали, изделия и инструменти“ и втора обособена
позиция „Доставка на електрически материали“. Мотиви: предложена най – ниска цена за
изпълнение на обособените позиции.
2.
Да определи за изпълнител участника „Лъки сис“ ЕООД, гр. Силистра по трета обособена
позиция „Доставка на ВиК материали“. Мотиви: предложена най – ниска цена за изпълнение на
обособената позиция.
3.
Да отстрани участника „Климатик гарант” ЕООД, гр. Силистра на основание чл. 69, ал. 1,
т. 3 от ЗОП. Мотиви: Съгласно условията за участие разписани в документацията Раздел V
Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата в т.5.2.3 ПЛИК № 3
„Предлагана цена”, трябва да съдържа ценовото предложение на участника – Образец №9. *
Единичните цени в ценовото предложение се представят в лева без ДДС, като се изписват
цифром до втория знак след десетичната запетая. * Извън плика с надпис „Предлагана цена” не
трябва да е посочена никаква информация относно цената. Участници, които по какъвто
и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагана цена” елементи,
свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в
процедурата. Участника е приложил в плик №1 „Документи за подбор“ попълнен проект на
договор с посочена цена за изпълнение.
С това комисията приключи своята дейност по отношение на разглеждане, оценка и класиране
на получените оферти за участие в настоящата процедура.
Настоящият протокол е съставен на 02.06.2016 г. и предаден на Възложителя заедно с
Протокол № 1 и Протокол № 2 от работата на комисията и цялата документация по настоящата
обществена поръчка за вземане на решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП.
Председател: Мирослав Тодоров ___/п/_____
Членове:
1. Валерий Недев

____/п/_____

2. инж. Теодора Петрова

____/п/______

3. Пламен Петров

______/п/____

4. Мирослав Калинов

______/п/____
3

