Утвърдил: П
Заличени дани на осн. чл.2 от ЗЗЛД
д-р Юлиян Найденов
Кмет на Община Силистра
Дата:12.05.2017г.
ПРОТОКОЛ № 3
На 28.04.2017 г. от 09.30 ч. в Заседателната зала (ст.202) на административната сграда на Община
Силистра, се проведе закрито заседание на комисия назначена със Заповед № ЗК-590 от 23.03.2017г. на
кмета на Община Силистра – д-р Юлиян Найденов Найденов за разглеждане и оценка и класиране на
получените за участие оферти в обществена поръчка с предмет „Извършване на оценка за
съответствие на инвестиционен технически проект и упражняване на строителен надзор при
изпълнение на СМР на обект ПЗГ „Добруджа”, гр. Силистра”, във връзка с реализацията на
проект по Договор №BG16RFOP001-3.002-0014-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ (БФП) по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020.
Спазвайки разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, при спазване Закона за електронния документ и
електронния подпис, с искане Изх. № К-1952 от 24.04.2017г., подписано с УЕП, издаден на
оправомощен служител на Община Силистра, съгласно Заповед № ЗК-943/20.06.2013г., комисията
изисква от „КИМТЕКС ЛС” ООД, писмено разяснение за данни и информация посочени в офертата за
изпълнение на обществената поръчка.
Писменото разяснение от „КИМТЕКС ЛС” ООД е представено в 15:33ч. на същия ден с Вх.№К1952#1/24.04.2017г., в което участникът ясно заявява, че е налице техническа грешка и за вярно да се
счита Техническо предложение за изпълнение - № 2 с текст:
Срок за извършване на оценка за съответствие на инвестиционния технически проект - 9
календарни дни, считано от датата на предаване на проекта с Възлагателно писмо от страна на
Възложителя и приклюючва с изготвяне и предаване на Комплексен доклад за оценка на съответствието
на проектната документация по чл. 169 от ЗУТ (включително оценка за съответствието на част
„Конструктивна“ и част „Енергийна ефективност“, съгласно чл. 142, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ),
удостоверено с приемо- предавателен протокол подписан от двете страни.
Срокът за упражняване на строителния надзор е за целия период на строителство на обекта, като за
начална дата се приема датата на подписване на Протокола за откриване на строителна площадка и
определяне на строителната линия и ниво (Акт Образец №2 и 2а, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г.
за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) за съответната сграда и приключва с
Въвеждане в експлоатация на обектите, издадено Удостоверение, при условия и по реда, определени в
Наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството/Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
Срок за изготвяне на Окончателен доклад, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и изготвяне на
актуализирани технически паспорти - 9 календарни дни след приключване на СМР и издаване на Акт
Образец № 15, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството.
В тази връзка, комисията счита, че участникът, нито в разяснението си, нито в друг документ сочи,
че представя „ново" или „променея" техническо предложение. По този начин се установява истината,
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,,Добруджа”, с Договор № BG16RFOP001-3.002-0014-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
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което ще обезпечи законосъобразността на крайния административен акт на процедурата – решението
на възложителя, още повече, че срокът за изпълнение на поръчката не е критерий за оценка.
Комисията счита, че по този начин действията й са законосъобразни - право визирано в
разпоредбата на чл. 104, ал. 5, изр. второ от ЗОП, изисквайки изрично разяснение от страна на
участника.
Предвид отразените резултати в Протоколи №№ 1 и 2 и гореизложеното, преценката на комисията
е, че всички долупосочени оферти отговарят на предварително обявените условия и пристъпи към
оценяване, съгласно предварително определения критерий.
1. „ДОМРЕМОНТСТРОЙ - 99” ЕООД с ценово предложение в размер на 5 974,69 лева (пет хиляди
деветстотин седемдесет и четири лева и шестдесет и девет стотинки) без ДДС.
2. „КИМТЕКС ЛС” ООД с ценово предложение в размер на 6 030,52 лева (шест хиляди и тридесет
лева и петдесет и две стотинки) без ДДС..
3. ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ” с ценово
предложение в размер на 7 426,48 лева (седем хиляди четиристотин двадесет и шест лева и четиридесет
и осем стотинки) без ДДС.
4. ДЗЗД „ИВТ - ПРОКОНТРОЛ” с ценово предложение в размер на 9 939,20 лева (девет хиляди
деветстотин тридесет и девет лева и двадесет стотинки) без ДДС.
5. „МАРСИ КОНСУЛТИНГ” ЕООД с ценово предложение в размер на 10 218,39 лева (десет хиляди
двеста и осемнадесет лева и тридесет и девет стотинки) без ДДС.
6. ДЗЗД „ПЪТКОНСУЛТ 2000 – КОНСУЛТ 64” с ценово предложение в размер на 10 832,61 лева
(десет хиляди осемстотин тридесет и два лева и шестдесет и една стотинки) без ДДС.
7. „РЕЗОНИНВЕСТ 12” ЕООД с ценово предложение в размер на 10 889,0, лева (десет хиляди
осемстотин осемдесет и девет лева) без ДДС.
На основание чл. 61, т. 4 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане и проверка на
документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, свързани с личното състояние и критериите за подбор, на
участниците в низходящ ред спрямо получените оценки.
Съгласно изискванията на ЗОП и на Възложителя, при подаване на оферта участникът декларира
липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на
единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната
информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат
декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на
държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.
1. „ДОМРЕМОНТСТРОЙ - 99” ЕООД
Участникът представя Заявление за участие и ЕЕДОП подписани от представляващия
дружеството, съобразно вписаните по партидата на дружеството в Търговския регистър към АВ данни.
От посочената – декларирана информация в ЕЕДОП, се установява, че:
- икономическият оператор се представлява от един управител, съгласно данните вписани в Търговски
регистър към Агенция по вписванията - Част II, раздел Б на ЕЕДОП;
- икономическият оператор няма да използва капацитета на други субекти за да изпълни критериите за
подбор, но възнамерява да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката –подизпълнител
Този документ е създаден в рамките на проект „Предоставяне на качествено образование чрез модернизиране на ПЗГ
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– „Еко – термо – строй” ЕООД за част: оценка на инвестиционния проект за съответствие с
нормативните документи по част „ЕЕ” – (Част II, раздел В и Г на ЕЕДОП);
- не са налице основания за отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци или
социално осигурителни вноски, както и основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси
или професионално нарушение (Част III, раздел А, Б и В на ЕЕДОП);
- по отношение на изискването за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност
в част IV, раздел А, т.1 на ЕЕДОП, участникът посочва данни за вписване в регистъра на Дирекция за
национален строителен контрол по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ удостоверяващ правото да извършва такава
дейност (справка на регистъра на ДНСК); Вписан е уеб адреса и органа издаващ документа, както и
точно позоваване на документа - номер и година на издаване;
- по отношение на изискването за икономическо и финансово състояние в част IV, раздел Б, т. 5 на
ЕЕДОП, участникът посочва данни: за застраховка “Професионална отговорност” за консултант за
извършване на оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към
строежите; за упражняване на строителен надзор и прилага, като прилага нейно копие с минимално
застрахователно покритие отговарящо на характера и обема на поръчката, съгласно разпоредбите на
Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството; за
застраховка “Професионална отговорност” за упражняване на технически контрол по част
"Конструктивна";
- по отношение на техническите и професионални способности в Част IV, раздел В, т. 1б на ЕЕДОП,
участникът декларира изпълнение на услуги, с предмет и обем, идентичен и сходен с предмета на
поръчката. Услугите са изпълнени в заложения от Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена
офертата на участника и
в т. 2 от същия вписва лицата, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на поръчката, включително
техническото лице правоспособно да извърши технически контрол по част "Конструктивна" на
инвестиционния проект, съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ , притежаващо съответното Удостоверение и
включено, в списък на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране в България (справка на
регистъра на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране в България).
При прегледа на документите не бяха констатирани непълноти или несъответствие с изискванията
към личното състояние или критериите за подбор.
Предвид предоставената информация в раздел В на Част II от ЕЕДОП, „ДОМРЕМОНТСТРОЙ - 99”
ЕООД заявява, че ще възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката – долупосочения
подизпълнител, за да изпълни критериите за подбор.Предвид това за доказване на съответствието с
критериите за подбор, за лицето подизпълнител представя отделен ЕЕДОП, в който посочва
информация, изисквана съгласно раздели А и Б на части II и III на същия и част IV.
От посочената – декларирана информация в ЕЕДОП на „Еко – термо – строй” ЕООД се установява,
че:
- икономическият оператор се представлява от един управител, съгласно данните вписани в Търговски
регистър към Агенция по вписванията - Част II, раздел Б на ЕЕДОП;
- не са налице основания за отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци или
социално осигурителни вноски, както и основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси
или професионално нарушение (Част III, раздел А, Б и В на ЕЕДОП);
- по отношение на изискването за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност
в част IV, раздел А, т. 1 на ЕЕДОП, икономическият оператор посочва данни за вписване в публичния
регистър по чл. 44, ал. 1 на Закона за енергийната ефективност, удостоверяващ правото да извършва
такава дейност (справка на регистъра на АУЕР); Вписан е уеб адреса и органа издаващ документа, както
и точно позоваване на документа - номер и година на издаване;
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- по отношение на изискването за икономическо и финансово състояние в част IV, раздел Б, т. 5 на
ЕЕДОП, икономическият оператор посочва данни за застраховка “Професионална отговорност” с
минимално застрахователно покритие отговарящо на характера и обема на поръчката;
- по отношение на техническите и професионални способности в Част IV, раздел В, т. 1б на ЕЕДОП,
участникът декларира изпълнение на услуги, с предмет и обем, идентичен и сходен с предмета на
поръчката съобразно вида и дела на неговото участие. Услугите са изпълнени в заложения от
Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена офертата на участника и
в т. 2 от същия вписва лицата, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на поръчката.
При прегледа на документите не бяха констатирани непълноти или несъответствие с изискванията
към личното състояние или критериите за подбор. Преценката на комисията е, че:
- „Еко – термо – строй” ЕООД отговаря на изискванията по чл. 54 от ЗОП и критериите за подбор,
поставени от възложителя съобразно вида и дела на неговото участие.
- участника „ДОМРЕМОНТСТРОЙ - 99” ЕООД отговаря на изискванията по чл. 54 от ЗОП и
критериите за подбор, поставени от възложителя.
2. „КИМТЕКС ЛС” ООД
Участникът представя Заявление за участие и ЕЕДОП подписани от представляващия
дружеството, съобразно вписаните по партидата на дружеството в Търговския регистър към АВ данни.
От посочената – декларирана информация в ЕЕДОП, се установява, че:
- икономическият оператор се представлява от двама управители, съгласно данните вписани в
Търговски регистър към Агенция по вписванията - Част II, раздел Б на ЕЕДОП;
- дружеството няма да използва капацитета на други субекти за да изпълнени критериите за подбор и
няма да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката (Част II, раздел В и Г на ЕЕДОП);
- не са налице основания за отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци или
социално осигурителни вноски, както и основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси
или професионално нарушение (Част III, раздел А, Б и В на ЕЕДОП);
- не са налице основания за отстраняване свързани с обстоятелства по чл. 3, т. 8 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Част III,
раздел Г на ЕЕДОП);
- по отношение на изискването за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност
в част IV, раздел А, т. 1 и т. 2 на ЕЕДОП е вписана информация за правото на участника да упражнява
дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ (извършва оценяване на съответствието на инвестиционните
проекти и упражняване строителен надзор), съответно притежава актуално Удостоверение за
упражняване на дейността. Участника е вписан в регистъра на Дирекция за национален строителен
контрол по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ (справка на регистъра на ДНСК) и
правото да извършва оценка за съответствие на инвестиционни проекти по чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ, във
връзка с чл. 142, ал. 11 от ЗУТ. Участника е вписан в публичния регистър по чл. 44, ал. 1 на Закона за
енергийната ефективност, удостоверяващ правото да извършва такава дейност (справка в регистъра на
АУЕР);
Вписани са уеб адреси и органа издаваща документа, както и точно позоваване на документа - №/дата и
година на издаване.
- по отношение на изискването за икономическо и финансово състояние в част IV, раздел Б, т.5 на
ЕЕДОП, са вписани данни за застраховка “Професионална отговорност” за лицата, които ще упражняват
дейностите: консултант за извършване на оценка за съответствие на инвестиционния проект със
съществените изисквания към строежите; упражняване на строителен надзор и упражняване на
технически контрол по част "Конструктивна", съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с минимално
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застрахователно покритие отговарящо на характера и обема на поръчката, съгласно разпоредбите на
Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството;
- по отношение на техническите и професионални способности в Част IV, раздел В, т. 1б на ЕЕДОП,
участникът декларира изпълнение на услуги, с предмет и обем, идентичен и сходен с предмета на
поръчката. Услугите са изпълнени в заложения от Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена
офертата на участника и
в т. 2 техническото лице правоспособно да извърши технически контрол по част "Конструктивна" на
инвестиционния проект, съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ притежаващо съответното Удостоверение и
включено, в списък на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране в България (справка на
регистъра на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране в България).
При прегледа на документа не бяха констатирани непълноти или несъответствие с изискванията
към личното състояние или критериите за подбор. Преценката на комисията е, че участника „КИМТЕКС
ЛС” ООД отговаря на изискванията по чл. 54 от ЗОП и критериите за подбор, поставени от
възложителя.
На основание резултатите от направеното оценяване на ценовите предложения и съответствието с
изискванията за лично състояние и критериите за подбор поставени от възложителя, комисията извърши
следното красиране:
I място: „ДОМРЕМОНТСТРОЙ - 99” ЕООД с ценово предложение в размер на 5 974,69 лева (пет
хиляди деветстотин седемдесет и четири лева и шестдесет и девет стотинки) без ДДС..
II място: „КИМТЕКС ЛС” ООД с ценово предложение в размер на 6 030,52 лева (шест хиляди и
тридесет лева и петдесет и две стотинки) без ДДС.
Комисията единодушно реши и предлага на Възложителя:
1. На основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, да отстрани от участие в процедурата участника
„АКВА БГ КОНСУЛТИНГ” ЕООД.
Мотиви: участника е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на
поръчката - Техническото предложение за изпълнение на участника, не съдържа Описание на
предлагания подход за изпълнение на договора - организация на ресурсите (човешки и технически),
които възнамерява да вложи участника при изпълнението на дейностите по договора.
2. На основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, да отстрани от участие в процедурата участника
„КИМА КОНСУЛТ” ЕООД.
Мотиви: участника е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на
поръчката – наличие на аритметични несъответствия в Ценовото предложение на участника, които не
могат да са отстранят на основание чл. 104, ал. 5, изр. второ от ЗОП, т.к ще се стигне до ситуация, при
която ще се промени ценовото предложение.
3. На основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП, да отстрани от участие в процедурата участника
ДЗЗД „РИА/ТИ ДЖИ АЙ ПАУЪР”.
Мотиви: участника е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на
поръчката – наличие на аритметично несъответствие в Ценовото предложение на участника, което не
може да са отстрани на основание чл. 104, ал. 5, изр. второ от ЗОП, т.к ще се стигне до ситуация, при
която ще се промени ценовото предложение.
4. Да определи за изпълнител на обществената поръчка, участника „ДОМРЕМОНТСТРОЙ - 99”
ЕООД.
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Мотиви: не са налице основания за отстраняване от процедурата; участника отговаря на критериите за
подбор; офертата отговаря на предварително обявените условия и при прилагане на критерия за оценка
участника е класиран на първо място.
С това комисията приключи своята работа за разглеждане, оценка и класиране на получените за
участие оферти в настоящата процедура.
Настоящият Протокол е съставен и предаден на Възложителя за утвърждаване на 04.05.2017 г.
заедно с Протоколи №№ 1 и 2 от работата на комисията, както и цялата документация по настоящата
обществена поръчка.
Действията от работата на комисията са протоколирани от Г. Тодорова, гл. експерт „Обществени
поръчки”.

Председател: Николай Николов
Членове:

_____П_________ Заличени дани на осн. чл.2 от ЗЗЛД

Румяна Петрушева

_____П_________ Заличени дани на осн. чл.2 от ЗЗЛД

Петя Върбанова

_____П_________ Заличени дани на осн. чл.2 от ЗЗЛД
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