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ПРОТОКОЛ № 6
за извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и
класирането на офертите
на комисия, определена със Заповед № ЗК-615/29.03.2017 г, издадена от д-р Юлиян
Найденов Найденов – Кмет на Община Силистра и Възложител, съгласно чл.5, ал.9 от
ЗОП и упълномощен от Дочка Милушева – Директор на ПГСУАУ „Атанас Буров”, гр.
Силистра на основание чл.7, ал.1 от ЗОП, във връзка със сключено споразумение по
чл.8, ал.1 от ЗОП, в състав:
Председател: Денка Димитрова Михайлова – Зам. Кмет „ХД” и Ръководител на
проекта
Членове:
Николай Михайлов Николов – Директор Дирекция „Правна”
Весела Димитрова Тодорова – Нач. отдел „ИПОС”

В периода 09.06.2017 г. – 13.06.2017 г.,, при спазване разпоредбата на чл.61, т.4
и т.7 от ППЗОП, в три закрити заседания, комисията разгледа документите, свързани с
личното състояние и критериите за подбор, на участниците в низходящ ред спрямо
получените оценки, както следва:
ОП 1 – ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Силистра и ПГСУАУ „Атанас Буров”,
гр. Силистра

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил
и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган на ОПРР 2014-2020
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ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА БЕЗ

ред

УЧАСТНИК

ДДС

30-2511 МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ
1 ЕООД

18880,00

2 30-03 ДОМРЕМОНТСТРОЙ-99 ЕООД

22130,00

3 30-1954 АКВА БГ КОНСУЛТИНГ ЕООД

28500,00

4 30-2782 КОНСУЛТ-64 ООД

29300,00

5 30-1945 ДЕОМИД ЕООД

32400,00

6 30-1559 Пътинвест-инженеринг АД

32767,75

7 30-2516 КИМА КОНСУЛТ ЕООД

34444,00

8 30-2787 ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ ООД

37777,00

9 30-2495 ДЗЗД ПАРТНЬОРИ К-АС

51667,29

10 30-2510 МАРСИ КОНСУЛТИНГ ЕООД

1.

54560,00

МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Комисията направи следните констатации:

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил
и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган на ОПРР 2014-2020
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1.1.Опис – коректно попълнен.
1.2.Декларация по чл.44, ал.1 от ППЗОП – коректно попълнена.
1.3.ЕЕДОП:
1.3.1. Част І.
Попълнен е № по БУЛСТАТ на поръчката, вместо № на поръчката в РОП;
1.3.2. Част ІV; А: Годност.
1) Не е попълнена изискуемата информация за Търговския регистър към
Агенция по вписванията - (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно
позоваване на документа).

1.3.3. Част VІ: Заключителни положения.
Не е попълнена изискуемата информация относно „съответната част,
раздел/ точка/и”, с което декларатотара дава съгласие на Община Силистра „да
получи

достъп

до

документите,

подкрепящи

информацията,

която

е

предоставена”.
1.4.Декларация по ЗИФОДРЮПДРС – коректно попълнена.
Комисията извърши проверка в Търговския регистър справка относно актуалното
състояние на дружеството. Декларираните данни в документите на участника
съответстват на вписаната в регистъра информация.
Предвид гореизложеното, комисията реши:
На основание чл. 61. т.5 от ППЗОП, писмено да уведоми участника МУЛТИПЛЕКС
ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД относно установената нередовност. Документите, свързани с
личното състояние и критериите за подбор, на участницика, ще бъдат разгледани на
следващо закрито заседание, след представянето им от участника.

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил
и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган на ОПРР 2014-2020
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ДОМРЕМОНТСТРОЙ-99 ЕООД
Участникът е представил отделни заявления за всяка от обособените позиции.
Комисията направи следните констатации:
1.1.Опис – документът не е подписан от представляващия дружеството.
1.2.Декларация по чл.44, ал.1 от ППЗОП – коректно попълнена.
1.3.ЕЕДОП:
1.3.1. Част І.
Не е попълнен номер на поръчката в РОП;
1.3.2. Част ІІ
1.3.2.1. А: Информация за икономическия оператор
Не е посочена обособената позиция, за която участникът подава оферта.
1.3.3. Част ІV; А: Годност.
1)

Съгласно чл.6, ал.1 от Закона за търговския регистър, всеки търговец
е длъжен да поиска да бъде вписан в търговския регистър. Участникът
не е декларирал това обстоятелство в документа. Не е посочен уеб
адрес на Търговския регистър към Агенция по вписванията.
В т. III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност,
включително изисквания във връзка с вписването в професионални
или търговски регистри от обявлението на настоящата поръчка,
възложителят е записал: „Участникът следва да е вписан в публичния
Регистър на ДНСК на лицата, извършващи дейността консултант съгл.
чл.167, ал.2 ЗУТ.”. Участникът не е посочил уеб адрес на публичния
регистър.

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил
и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган на ОПРР 2014-2020
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1.3.4. Част VІ: Заключителни положения.
Не е посочен възлагащия орган.
Не е попълнена изискуемата информация относно „съответната част,
раздел/ точка/и”, с което декларатотара дава съгласие на възложителя „да получи
достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена”.
1.4.Декларация по ЗИФОДРЮПДРС – коректно попълнена.
Комисията извърши проверка в Търговския регистър относно актуалното
състояние на дружеството. Декларираните данни в документите на участника
съответстват на вписаната в регистъра информация.
Предвид гореизложеното, комисията реши:
На основание
ДОМРЕМОНТСТРОЙ-99

чл.

61.

т.5 от

ППЗОП,

писмено

ЕООД

относно

установената

да уведоми участника

нередовност.

Документите,

свързани с личното състояние и критериите за подбор, на участника, ще бъдат
разгледани на следващо закрито заседание, след представянето им от участника.

ОП2 - Детска ясла „Здравец“, гр. Силистра
№ по
ред

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА
БЕЗ ДДС

УЧАСТНИК

1 30-03 ДОМРЕМОНТСТРОЙ-99 ЕООД

7278,00

2 30-2516 КИМА КОНСУЛТ ЕООД

7777,00

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил
и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган на ОПРР 2014-2020
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30-2511 МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ

1.

3 ЕООД

8100,00

4 30-1954 АКВА БГ КОНСУЛТИНГ ЕООД

9000,00

5 30-2787 ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ ООД

9887,00

6 30-1945 ДЕОМИД ЕООД

10735,00

7 30-2782 КОНСУЛТ-64 ООД

11064,00

8 30-1559 Пътинвест-инженеринг АД

11259,35

ДОМРЕМОНТСТРОЙ-99 ЕООД
Участникът е представил отделни заявления за всяка от обособените позиции.
Комисията направи следните констатации:
1.1.Опис – коректно попълнен.
1.2.Декларация по чл.44, ал.1 от ППЗОП – коректно попълнена.
1.3.ЕЕДОП:
1.3.1. Част І.
Не е попълнен номер на поръчката в РОП;
1.3.2. Част ІІ
1.3.2.1. А: Информация за икономическия оператор
Не е посочена обособената позиция, за която участникът подава оферта.
1.3.3. Част ІV;

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил
и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган на ОПРР 2014-2020
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1.3.3.1. А: Годност.
1)

Съгласно чл.6, ал.1 от Закона за търговския регистър, всеки търговец
е длъжен да поиска да бъде вписан в търговския регистър. Участникът
не е декларирал това обстоятелство в документа. Не е посочен уеб
адрес на Търговския регистър към Агенция по вписванията.
В т. III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност,
включително изисквания във връзка с вписването в професионални
или търговски регистри от обявлението на настоящата поръчка,
възложителят е записал: „Участникът следва да е вписан в публичния
Регистър на ДНСК на лицата, извършващи дейността консултант съгл.
чл.167, ал.2 ЗУТ.”. Участникът не е посочил уеб адрес на публичния
регистър.

1.3.4. Част VІ: Заключителни положения.
Не е посочен възлагащия орган.
Не е попълнена изискуемата информация относно „съответната част,
раздел/ точка/и”, с което декларатотара дава съгласие на възложителя „да получи
достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена”.
1.4.Декларация по ЗИФОДРЮПДРС – коректно попълнена.
Комисията извърши проверка в Търговския регистър относно актуалното
състояние на дружеството. Декларираните данни в документите на участника
съответстват на вписаната в регистъра информация.
Предвид гореизложеното, комисията реши:
На основание
ДОМРЕМОНТСТРОЙ-99

чл.

61.

т.5 от

ППЗОП,

писмено

ЕООД

относно

установената

да уведоми участника

нередовност.

Документите,

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил
и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган на ОПРР 2014-2020
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свързани с личното състояние и критериите за подбор, на участника, ще бъдат
разгледани на следващо закрито заседание, след представянето им от участника.
2.

КИМА КОНСУЛТ ЕООД
Участникът е представил отделни заявления за всяка от обособените позиции.
Комисията направи следните констатации:
2.1.Опис – коректно попълнен.
2.2.Декларация по чл.44, ал.1 от ППЗОП – коректно попълнена.
2.3.ЕЕДОП:
2.3.1. Част ІV;
2.3.1.1. А: Годност.
1) Посочен е отговор „Да”, но не са посочени съответните регистри (Търговски
регистър към Агенция по вписванията и Регистър на лицата, извършващи
дейността консултант съгл. чл.167, ал.2 ЗУТ/2003 към ДНСК). Не са посочени
уеб адреси.
2.3.2. Част VІ: Заключителни положения.
Не е посочен референтен номер на поръчката (номер в РОП).
2.4.Декларация по ЗИФОДРЮПДРС – коректно попълнена.
Комисията извърши проверка в Търговския регистър относно актуалното

състояние на дружеството. Декларираните данни в документите на участника
съответстват на вписаната в регистъра информация.
Предвид гореизложеното, комисията реши:
На основание чл. 61. т.5 от ППЗОП, писмено да уведоми участника КИМА
КОНСУЛТ ЕООД относно установената нередовност. Документите, свързани с личното

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил
и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
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състояние и критериите за подбор, на участника, ще бъдат разгледани на следващо
закрито заседание, след представянето им от участника.

В изпълнение на т.8 от горе цитираната Заповед № ЗК-615/29.03.2017 г. на Кмета
на Община Силистра д-р Юлиян Найденов, действията на комисията са протоколирани
от Ирина Николова, гл. експерт „Обществени поръчки”.
Настоящия протокол е изготвен на 13.06.2017 г. и подписан, както следва:

Председател:
Денка Димитрова Михайлова

__________п___________

Членове:
Николай Михайлов Николов

__________п___________

Весела Димитрова Тодорова

__________п___________

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил
и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
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