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

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

ПРОТОКОЛ № 1
За дейността на комисия, назначена със Заповед № ЗК- 1747 от 11.11.2016 г. на кмета на Община Силистра
– д-р Юлиян Найденов Найденов за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените за участие
оферти в обществена поръчка с предмет „Инженеринг /проектиране и строителство/ на обект “ Ремонт
на уличното осветление на гр. Силистра” и упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР
на обекта”.
На 11.11.2016 г. от 13.30ч., комисия назначена със Заповед № ЗК- 1747 от 11.11.2016 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 отвори, разгледа, оцени и
класира получените за участие оферти в обществена поръчка с предмет „Инженеринг /проектиране и
строителство/ на обект “Ремонт на уличното осветление на гр. Силистра” и упражняване на авторски
надзор при изпълнение на СМР на обекта”.
Обществената поръчка се провежда въз основа на Решение за откриване с № ЗК – 1584 от 12.10.2016
г. на Кмета на Община Силистра - д-р Юлиян Найденов Найденов.
Стойността на обществената поръчка се определя на 1 633 333,33лв. без ДДС.
Определената със Заповед № ЗК- 1747 от 11.11.2016 г. комисия е в следния състав:
Председател: инж. Весела Димитрова Тодорова – н-к отдел „Инвестиционно проектиране и околна
среда” при Община Силистра.
Членове:
1. Константина Славянова Николова – ст. юрисконсулт при Община Силистра;
2. Анелия Петрова Василева – н-к отдел „СК” и гл. счетоводител на Община Силистра
3. Валери Цезаров Георгиев - гл. експерт „ЕСЕФ” при Община Силистра;
4. арх. Марин Ганчев Неделчев – ст. експерт „Благоустрояване и опазване културното наследство и
градската среда”.
Срок за работа на комисията – 120 календарни дни.
Публичното заседание на комисията започна в 13:35 часа след получаване на Протокола по чл. 48,
ал. 6 от ППЗОП, с гласно изчитане на заповедта за работа на комисията и Списъка на получените оферти за
участие в обществената поръчка от инж. Весела Тодорова – председател на комисията.
За участие в определения срок са получени оферти от:
1. „СИСТЕМНИ КОМУНИКАЦИИ” ЕООД, гр. София, с Вх.№К- 10363 от 10.11.2016т. в 10:18ч;
2. „ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. София, с Вх.№К- 10364 от 10.11.2016г. в 10:20ч;
3. „ВОДСТРОЙ 98” АД, гр. София, с Вх.№К- 10372 от 10.11.2016г. в 10:46ч.;
4. „ХАЙТОВИ СИЕ” ООД, гр. София, с Вх. №К-10373 от 10.11.2016г. в 10:47ч.;
5. ДЗЗД „СВЕТЛИНА СИЛИСТРА” гр. София, с Вх.№К-10374 от 10.11.2016г. в 10:48ч.;
6. „АРТСТРОЙ” ООД, гр. Смолян, с Вх.№К-10392 от 10.11.2016г. в 16:06ч..
На заседанието присъстваха упълномощени представители на участниците ДЗЗД „СВЕТЛИНА
СИЛИСТРА” и „АРТСТРОЙ” ООД, които се вписаха в Регистър на присъствалите лица при отваряне на
офертите.
Председателят и членовете на комисията попълниха и подписаха Декларация по чл. 103, ал. 2 от
ЗОП. Комисията продължи своята работа, като пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното
постъпване и оповести тяхното съдържание, както следва:

1

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

ЕООД.

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

I. Оферта с Вх.№К- 10363 от 10.11.2016т. на участника „СИСТЕМНИ КОМУНИКАЦИИ”

Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, съдържаща
документите по чл.39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен
запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". Членовете на комисията подписаха техническото
предложение и плика с ценовото предложение
Присъстващите представители на участниците не пожелаха да подпишат техническото предложение
и плика с надпис "Предлагани ценови параметри".
II. Оферта с Вх.№К- 10364 от 10.11.2016г. на участника „ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД.
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, съдържаща
документите по чл.39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен
запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". Членовете на комисията подписаха техническото
предложение и плика с ценовото предложение
Представителя на участника ДЗЗД „СВЕТЛИНА СИЛИСТРА” пожела да подпише плика с надпис
"Предлагани ценови параметри" на участника.
III. Оферта с Вх.№К- 10372 от 10.11.2016г. на участника „ВОДСТРОЙ 98” АД.
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, съдържаща
документите по чл.39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен
запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". Членовете на комисията подписаха техническото
предложение и плика с ценовото предложение
Представителя на участника ДЗЗД „СВЕТЛИНА СИЛИСТРА” пожела да подпише плика с надпис
"Предлагани ценови параметри" на участника.
IV. Оферта с Вх. №К-10373 от 10.11.2016г. на участника „ХАЙТОВИ СИЕ” ООД.
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, съдържаща
документите по чл.39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен
запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". Членовете на комисията подписаха техническото
предложение и плика с ценовото предложение
Представителя на участника ДЗЗД „СВЕТЛИНА СИЛИСТРА” пожела да подпише плика с надпис
"Предлагани ценови параметри" на участника.
V. Оферта с Вх.№К-10374 от 10.11.2016г. на участника ДЗЗД „СВЕТЛИНА СИЛИСТРА”.
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, съдържаща
документите по чл.39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен
запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". Членовете на комисията подписаха техническото
предложение и плика с ценовото предложение.
Представителя на участника „АРТСТРОЙ” ООД пожела да подпише плика с надпис "Предлагани
ценови параметри" на участника.
VI. Оферта с Вх.№К-10392 от 10.11.2016г на участника „АРТСТРОЙ” ООД.
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, съдържаща
документите по чл.39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен
запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". Членовете на комисията подписаха техническото
предложение и плика с ценовото предложение
Представителя на участника ДЗЗД „СВЕТЛИНА СИЛИСТРА” пожела да подпише плика с надпис
"Предлагани ценови параметри" на участника.
След извършване на тези действия председателят на комисията закри публичната част от
заседанието.
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Комисията продължи работата си на закрити заседания, като разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от
ЗОП за съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя.
I „СИСТЕМНИ КОМУНИКАЦИИ” ЕООД
Комисията установи, че са представени всички необходими документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП.
Няма несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя. Направени са справки в съответните електронни регистри на Агенция по вписванията,
Камарата на строителите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.
Участникът е вписан в Централния професионален регистър на строителя за ІII-та група, IІІ-та категория
строежи.
Участникът отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя.
II. „ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД
Участникът е представил всички необходими документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП. Комисията
установи липса и непълнота в информацията, включително несъответствие с изискванията на възложителя,
в ЕЕДОП, а именно:
1. Липсва информация в Част IV Критерии за подбор, Раздел А, т. 2 от ЕЕДОП;
2. Липсва информация в Част IV Критерии за подбор, Раздел В, т.1а и/или т. 1б от ЕЕДОП;
3. В Част IV Критерии за подбор, Раздел В, т. 6) от ЕЕДОП:
- липсва информация за правоспособно лице по час Електротехническа;
- има съвместяване на длъжностите Проектант по част Конструктивна с Координатор по
безопасност и здраве от едно и също лице.
Съгласно Разяснение с Изх. № К – 9550#1/ 24.10.2016г . на Възложителя: «……….Съвместимост на
лицата от двата екипа не се допуска!».
Направени бяха справки в съответните електронни регистри на Агенция по вписванията, Камарата
на строителите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Участникът е вписан
в Централния професионален регистър на строителя за ІII-та група, IІІ-та категория строежи. Предвид това,
по отношение на констатираното несъответствие и липса на информация, комисията изисква от участника
да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.
Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили
след крайния срок за получаване на оферти за участие.
Съгласно Чл. 54, ал. 11 от ППЗОП, когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от
посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат
самостоятелно да представляват участника.
III. „ВОДСТРОЙ 98” АД
Комисията установи, че са представени всички необходими документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП.
Няма несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя. Направени бяха справки в съответните електронни регистри на Агенция по вписваният,
Камарата на строителите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.
Участникът е вписан в Централния професионален регистър на строителя за ІII-та група, IІІ-та категория
строежи.
Участникът отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя.
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IV. „ХАЙТОВИ СИЕ” ООД
Участникът е представил всички необходими документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, като заявява, че
при изпълнението на обществената поръчка ще използва подизпълнител за част проектиране и авторски
надзор.
Направени бяха справки в съответните електронни регистри на Агенция по вписванията, Камарата на
строителите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Участникът е вписан в
Централния професионален регистър на строителя за ІII-та група, IІІ-та категория строежи.
Няма несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя.
Участникът отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя.
V. ДЗЗД „СВЕТЛИНА СИЛИСТРА”
Участникът е представил всички необходими документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП. Членове на
Обединението са: „ЕВРОНЕТ” ЕООД, „ЛАЙТИНГ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД и „СТУДИО ГУРКОВ” ЕООД.
Комисията установи липса и непълнота в информацията посочена в ЕЕДОП на „СТУДИО ГУРКОВ” ЕООД,
а именно:
1. Липсва информация в Част IV Критерии за подбор, Раздел А, т. 2 от ЕЕДОП.
Направени бяха справки в съответните електронни регистри на Агенция по вписванията, Камарата на
строителите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. „ЕВРОНЕТ” ЕООД и
„ЛАЙТИНГ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД са вписани в Централния професионален регистър на строителя за ІII-та
група, IІІ-та категория строежи. Предвид това, по отношение на констатираното несъответствие и липса на
информация, комисията изисква от участника да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които
съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително представената информация може да
обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти за
участие.
VI. „АРТСТРОЙ” ООД
Участникът е представил всички необходими документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП. Комисията
установи липса и непълнота в информацията посочена в ЕЕДОП на „АРТСТРОЙ” ООД, включително
несъответствие с изискванията на възложителя, а именно:
1. Информацията посочена в т.2) Раздел А на Част IV на ЕЕДОП се вписва в т.1) на същия раздел;
2. Информацията посочена в част IV, раздел В, т.2) следва да се посочи в т.6) на същия раздел на
ЕЕДОП.
3. Не е посочено лице, което ще изпълнява проектиране по част ВОД.
Направени бяха справки в съответните електронни регистри на Агенция по вписванията, Камарата на
строителите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Участникът е вписан в
Централния професионален регистър на строителя за ІII-та група, IІІ-та категория строежи. Предвид това,
по отношение на констатираното несъответствие и липса на информация, комисията изисква от участника
да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.
Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили
след крайния срок за получаване на оферти за участие.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок до 5 (пет) работни дни от
получаването на настоящия протокол, комисията изисква допълнителните документи от участниците, с
които да отстранят установените несъответствия.
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Документите следва да се представят в запечатан непрозрачен плик с надпис: Допълнителни
документи към обществена поръчка с предмет „Инженеринг /проектиране и строителство/ на обект “
Ремонт на уличното осветление на гр. Силистра” и упражняване на авторски надзор при изпълнение
на СМР на обекта” в деловодството на Община Силистра.
За второто открито заседание на комисията и отваряне на Ценовите предложения, участниците ще
бъдат уведомени чрез съобщение, публикувано на електронната страница на Община Силистра в Профил на
купувача - http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=349.
Настоящият протокол е съставен на 22.11.2016г.

Председател: инж. Весела Тодорова

______п________

Заличени дани на основание чл.2 от ЗЗЛД
Членове:
1. Константина Николова ______п________
Заличени дани на основание чл.2 от ЗЗЛД
2. Анелия Василева
______п________
Заличени дани на основание чл.2 от ЗЗЛД
2. Валери Георгиев
______п________
Заличени дани на основание чл.2 от ЗЗЛД
2. арх. Марин Ганчев
______п________
Заличени дани на основание чл.2 от ЗЗЛД
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