Утвърдил: П
д-р Ю. Н. Н.
Кмет на Община Силистра
Дата: 26.11.2018г.

ПРОТОКОЛ
За дейността на комисия, назначена със Заповед № ЗК-1720 от 06.11.2018г. на кмета на Община Силистра
– д-р Ю.Н.Н., чрез За кмет д-р М.В.Т. (на основание Заповед №ЗК-1710 от 01.11.2018г.) да разгледа и
оцени получените за участие оферти и класира участниците в обществена поръчка за възлагане, по реда на
Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на
СМР на обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска
администрация – Силистра” по Договор №BG16RFOP001-1.031-0005-С01 за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ (БФП) по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г”.
На 06.11.2018г. от 09.00 ч., комисия назначена със Заповед № ЗК-1720 от 06.11.2018г. на кмета на
Община Силистра – д-р Ю.Н.Н., чрез За кмет д-р М.В.Т. (на основание Заповед №ЗК-1710 от
01.11.2018г.), се събра на публично заседание в стая № 202 (Заседателната зала) на административната
сграда на Община Силистра, за да отвори и разгледа получените оферти за участие в обществена поръчка
с предмет „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект „Внедряване на
мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска администрация – Силистра” по Договор
№BG16RFOP001-1.031-0005-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г”.
Комисията заседава в състав:
Председател: инж. В.Д.Т.– директор дирекция „Устройство на територията”.
Членове:
1. Н.М.Н. – Директор дирекция „Правна” при Община Силистра;
2. А.П.В. – гл. счетоводител на Община Силистра.
Срок за работа на комисията - 60 (шестдесет) календарни дни.
За участие в обществената поръчка, в обявения срок са получени оферти от:
1. „ДОМРЕМОНТСТРОЙ-99” ЕООД, гр. Силистра, с Вх.№К- 8030 от 31.10.2018г. в 09:34ч.;
2. „СС-КОНСУЛТ” ЕООД, гр. Варна, с Вх.№К- 8050 от 31.10.2018г. в 10:59ч.;
3. „ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ” ООД, гр. Шумен, с Вх.№К- 8184 от 05.11.2018г. в 10:02ч.;
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4. „БУЛКОНС ГРУП” ЕООД, гр. София, с Вх.№К- 8185 от 05.11.2018г. в 10:10ч.;
5. „ВЕДИПЕМА” ЕООД, гр. София, с Вх.№К- 8186 от 05.11.2018г. в 10:15ч..
На заседанието не присъстваха представители на участниците или техни упълномощени представители,
както и представители на средствата за масово осведомяване.
Публичното заседание на комисията започна 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 председателя на комисията, след което председателят и членовете на комисията
попълниха и подписаха Декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
Комисията продължи своята работа с изпълнение разпоредбите на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, като се
пристъпи към отваряне на офертите по реда на постъпването им и обявяване на ценовите предложения за
изпълнение.
I. Оферта с Вх.№К- 8030 от 31.10.2018г. на участника „ДОМРЕМОНТСТРОЙ-99” ЕООД
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Комисията обяви
Ценовото предложение от 3 100,00 лв. (три хиляди и сто лева) без ДДС. Членовете на комисията
подписаха Предложението за изпълнение на поръчката и Ценовото предложение на участника.
II. Оферта с Вх.№К- 8050 от 31.10.2018г. на участника „СС-КОНСУЛТ” ЕООД
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Комисията обяви
Ценовото предложение от 5 730,00 лв. (пет хиляди седемстотин и тридесет лева) без ДДС. Членовете на
комисията подписаха Предложението за изпълнение на поръчката и Ценовото предложение на участника.
III. Оферта с Вх.№К- 8184 от 05.11.2018г. на участника „ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ” ООД
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Комисията обяви
Ценовото предложение от 3 177,00 лв. (три хиляди сто седемдесет и седем лева) без ДДС. Членовете на
комисията подписаха Предложението за изпълнение на поръчката и Ценовото предложение на участника.
IV. Оферта с Вх.№К- 8185 от 05.11.2018г. на участника „БУЛКОНС ГРУП” ЕООД
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Комисията обяви
Ценовото предложение от 5 480,00 лв. (пет хиляди четиристотин и осемдесет лева) без ДДС. Членовете
на комисията подписаха Предложението за изпълнение на поръчката и Ценовото предложение на
участника.
V.Оферта с Вх.№К- 8186 от 05.11.2018г. на участника „ВЕДИПЕМА” ЕООД
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Комисията обяви
Ценовото предложение от 6 000,00 лв. (шест хиляди лева) без ДДС. Членовете на комисията подписаха
Предложението за изпълнение на поръчката и Ценовото предложение на участника.
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С това приключи работата на комисията.
На 12.11.2018г. от 14:00ч., комисията се събра на закрито заседание в стая № 202 (Заседателната зала) на
административната сграда на Община Силистра, за да продължи своята дейност, свързана с разглеждане
на документите и оценка на получените оферти за участие в обществената поръчка в реда на
постъпването им.
„ДОМРЕМОНТСТРОЙ-99” ЕООД
Офертата съдържа документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ППЗОП, както и:
1. Опис на представените документи;
2. Информация за участника;
3. Информация относно личното състояние и критериите за подбор, включващо:
3.1 Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП;
3.2 Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3 и т. 5 от ЗОП;
3.3 Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС);
3.4 Декларация по чл. 65, ал. 1 от Закона за обществените поръчки;
3.5 Декларация по чл. 66, ал. 1 от Закона за обществените поръчки;
3.6 Декларация за удостоверяване наличието на правоспособност за изпълнение на поръчката;
3.7 Декларация за удостоверяване на икономичиско и финансово състояние за изпълнение на поръчката;
3.8 Декларация за удостоверяване наличието на опит в изпълнение на дейности сходни или
идентични с предмета на поръчката.
От декларираните данни, комисията установи:
 документите са подписани от задълженото лице по смисъла на чл. 40 от ППЗОП;
 не са налице основания за отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци или
социалноосигурителни вноски, както и основания свързани с конфликт на интереси;
 участникът не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията,
необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите
за подбор;
 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;
 участникът няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор и
няма да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката;
 по отношение на изискването за годност (правоспособност) за упражняване на професионална
дейност, участникът вписва данни за издадено валидно Удостоверение чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и
регистрация в съответен професионален регистър. След справка в публичен регистър към ДНСК,
комисията установи съответствие на декларираните данни с изскванията на възложителя относно
правоспособността на участика;
 по отношение на икономическо и финансово състояние, участникът вписва за валидна застраховка
“Професионална отговорност”, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ със застраховетелно покритие
съответстващо на минималните застрахователни суми за упражняване на строителен надзор за
съответната категория строеж;
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 по отношение на професионалните способности участникът декларира изпълнение на повече от
една дейност с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка.
При разглеждане на документите, комисията не констатира липса, непълнота или несъответствие на
информацията, свързани както с личното състоятие, така и с критериите за подбор.
Предложението за изпълнение на участника е в съответствие с предварително обявените условия на
Възложителя – изготвено е по указания образец.
Ценовото предложение отговаря на предварително заложените изискванията на възложителя –
предложената цена за изпълнение е в рамките на максимално допустимия финансов ресурс, определен
предварително от Възложителя.
„СС-КОНСУЛТ” ЕООД
Офертата съдържа документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ППЗОП, както и:
1. Опис на представените документи;
2. Информация за участника;
3. Информация относно личното състояние и критериите за подбор, включващо:
3.1 Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП;
3.2 Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3 и т. 5 от ЗОП;
3.3 Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС);
3.4 Декларация по чл. 65, ал. 1 от Закона за обществените поръчки;
3.5 Декларация по чл. 66, ал. 1 от Закона за обществените поръчки;
3.6 Декларация за удостоверяване наличието на правоспособност за изпълнение на поръчката;
3.7 Декларация за удостоверяване на икономичиско и финансово състояние за изпълнение на поръчката;
3.8 Декларация за удостоверяване наличието на опит в изпълнение на дейности сходни или
идентични с предмета на поръчката.
От декларираните данни, комисията установи:
 документите са подписани от задълженото лице по смисъла на чл. 40 от ППЗОП;
 не са налице основания за отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци или
социалноосигурителни вноски, както и основания свързани с конфликт на интереси;
 участникът не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията,
необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите
за подбор;
 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;
 участникът няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор и
няма да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката;
 по отношение на изискването за годност (правоспособност) за упражняване на професионална
дейност, участникът вписва данни за издадено валидно Удостоверение чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и
регистрация в съответен професионален регистър. След справка в публичен регистър към ДНСК,
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комисията установи съответствие на декларираните данни с изскванията на възложителя относно
правоспособността на участика;
 по отношение на икономическо и финансово състояние, участникът вписва за валидна застраховка
“Професионална отговорност”, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ със застраховетелно покритие
съответстващо на минималните застрахователни суми за упражняване на строителен надзор за
съответната категория строеж;
 по отношение на професионалните способности участникът декларира изпълнение на повече от една
дейност с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка.
При разглеждане на документите, комисията не констатира липса, непълнота или несъответствие на
информацията, свързани както с личното състоятие, така и с критериите за подбор.
Предложението за изпълнение на участника е в съответствие с предварително обявените условия на
Възложителя – изготвено е по указания образец.
Ценовото предложение отговаря на предварително заложените изискванията на възложителя –
предложената цена за изпълнение е в рамките на максимално допустимия финансов ресурс, определен
предварително от Възложителя.
„ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ” ООД
Офертата съдържа документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ППЗОП, както и:
1. Опис на представените документи;
2. Информация за участника;
3. Информация относно личното състояние и критериите за подбор, включващо:
3.1 Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП;
3.2 Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3 и т. 5 от ЗОП;
3.3 Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС);
3.4 Декларация по чл. 65, ал. 1 от Закона за обществените поръчки;
3.5 Декларация по чл. 66, ал. 1 от Закона за обществените поръчки;
3.6 Декларация за удостоверяване наличието на правоспособност за изпълнение на поръчката;
3.7 Декларация за удостоверяване на икономичиско и финансово състояние за изпълнение на поръчката;
3.8 Декларация за удостоверяване наличието на опит в изпълнение на дейности сходни или
идентични с предмета на поръчката.
От декларираните данни, комисията установи:
 документите са подписани от задълженото лице по смисъла на чл. 40 от ППЗОП;
 не са налице основания за отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци или
социалноосигурителни вноски, както и основания свързани с конфликт на интереси;
 участникът не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията,
необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите
за подбор;
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 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;
 участникът няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор и
няма да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката;
 по отношение на изискването за годност (правоспособност) за упражняване на професионална
дейност, участникът вписва данни за издадено валидно Удостоверение чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и
регистрация в съответен професионален регистър. След справка в публичен регистър към ДНСК,
комисията установи съответствие на декларираните данни с изскванията на възложителя относно
правоспособността на участика;
 по отношение на икономическо и финансово състояние, участникът вписва за валидна застраховка
“Професионална отговорност”, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ със застраховетелно покритие
съответстващо на минималните застрахователни суми за упражняване на строителен надзор за
съответната категория строеж;
 по отношение на професионалните способности участникът декларира изпълнение на повече от една
дейност с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка.
При разглеждане на документите, комисията не констатира липса, непълнота или несъответствие на
информацията, свързани както с личното състоятие, така и с критериите за подбор.
Предложението за изпълнение на участника е в съответствие с предварително обявените условия на
Възложителя – изготвено е по указания образец.
Ценовото предложение отговаря на предварително заложените изискванията на възложителя –
предложената цена за изпълнение е в рамките на максимално допустимия финансов ресурс, определен
предварително от Възложителя.
„БУЛКОНС ГРУП” ЕООД
Офертата съдържа документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ППЗОП, както и:
1. Опис на представените документи;
2. Информация за участника;
3. Информация относно личното състояние и критериите за подбор, включващо:
3.1 Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП;
3.2 Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3 и т. 5 от ЗОП;
3.3 Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС);
3.4 Декларация по чл. 65, ал. 1 от Закона за обществените поръчки;
3.5 Декларация по чл. 66, ал. 1 от Закона за обществените поръчки;
3.6 Декларация за удостоверяване наличието на правоспособност за изпълнение на поръчката;
3.7 Декларация за удостоверяване на икономичиско и финансово състояние за изпълнение на поръчката;
3.8 Декларация за удостоверяване наличието на опит в изпълнение на дейности сходни или
идентични с предмета на поръчката.
От декларираните данни, комисията установи:
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 документите са подписани от задълженото лице по смисъла на чл. 40 от ППЗОП;
 не са налице основания за отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци или
социалноосигурителни вноски, както и основания свързани с конфликт на интереси;
 участникът не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията,
необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите
за подбор;
 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;
 участникът няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор и
няма да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката;
 по отношение на изискването за годност (правоспособност) за упражняване на професионална
дейност, участникът вписва данни за издадено валидно Удостоверение чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и
регистрация в съответен професионален регистър. След справка в публичен регистър към ДНСК,
комисията установи съответствие на декларираните данни с изскванията на възложителя относно
правоспособността на участика;
 по отношение на икономическо и финансово състояние, участникът вписва за валидна застраховка
“Професионална отговорност”, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ със застраховетелно покритие
съответстващо на минималните застрахователни суми за упражняване на строителен надзор за
съответната категория строеж;
 по отношение на професионалните способности участникът декларира изпълнение на една дейност с
предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка.
При разглеждане на документите, комисията не констатира липса, непълнота или несъответствие на
информацията, свързани както с личното състоятие, така и с критериите за подбор.
Предложението за изпълнение на участника е в съответствие с предварително обявените условия на
Възложителя – изготвено е по указания образец.
Ценовото предложение отговаря на предварително заложените изискванията на възложителя –
предложената цена за изпълнение е в рамките на максимално допустимия финансов ресурс, определен
предварително от Възложителя.
„ВЕДИПЕМА” ЕООД
Офертата съдържа документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ППЗОП, както и:
1. Опис на представените документи;
2. Информация за участника;
3. Информация относно личното състояние и критериите за подбор, включващо:
3.1 Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП;
3.2 Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3 и т. 5 от ЗОП;
3.3 Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС);
3.4 Декларация по чл. 65, ал. 1 от Закона за обществените поръчки;
3.5 Декларация по чл. 66, ал. 1 от Закона за обществените поръчки;
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3.6 Декларация за удостоверяване наличието на правоспособност за изпълнение на поръчката;
3.7 Декларация за удостоверяване на икономичиско и финансово състояние за изпълнение на поръчката;
3.8 Декларация за удостоверяване наличието на опит в изпълнение на дейности сходни или идентични с
предмета на поръчката.
От декларираните данни, комисията установи:
 документите са подписани от задълженото лице по смисъла на чл. 40 от ППЗОП;
 не са налице основания за отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци или
социалноосигурителни вноски, както и основания свързани с конфликт на интереси;
 участникът не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията,
необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите
за подбор;
 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;
 участникът няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор и
няма да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката;
 по отношение на изискването за годност (правоспособност) за упражняване на професионална
дейност, участникът вписва данни за издадено валидно Удостоверение чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и
регистрация в съответен професионален регистър. След справка в публичен регистър към ДНСК,
комисията установи съответствие на декларираните данни с изскванията на възложителя относно
правоспособността на участика;
 по отношение на икономическо и финансово състояние, участникът вписва за валидна застраховка
“Професионална отговорност”, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ със застраховетелно покритие
съответстващо на минималните застрахователни суми за упражняване на строителен надзор за
съответната категория строеж;
 по отношение на професионалните способности участникът декларира изпълнение на повече от една
дейност с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка.
При разглеждане на документите, комисията не констатира липса, непълнота или несъответствие на
информацията, свързани както с личното състоятие, така и с критериите за подбор.
Предложението за изпълнение на участника е в съответствие с предварително обявените условия на
Възложителя – изготвено е по указания образец.
Ценовото предложение отговаря на предварително заложените изискванията на възложителя –
предложената цена за изпълнение е в рамките на максимално допустимия финансов ресурс, определен
предварително от Възложителя.
При разглеждане на ценовите предложения на участниците, комисията констатира наличието на ценови
предложения с повече от 20 на сто по – благоприятни от средната стойност на предложенията на
останалите участници. Това са ценовите предложения на участниците „ДОМРЕМОНТСТРОЙ-99” ЕООД
и „ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ” ООД, поради което на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, изиска от участниците
подробна писмена обосновка за начина на образуване на ценовите предложения за изпълнение на
поръчката. Писмените обосновки се представят в 5 – дневен срок от получаване на искане от страна на
комисията.
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Спазвайки разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, при спазване Закона за електронния документ и
електронните удостоверителни услуги, с искане Изх. № К-8030#1 от 15.11.2018г. до
„ДОМРЕМОНТСТРОЙ - 99” ЕООД и искане с Изх. № К-8184#1 от 15.11.2018г. до „ДИ ВИ КОНСУЛТ
БГ” ООД, комисията изиска от участниците подробни писмени обосновки за начина на образуване на
предложените от тях ценови предложения за изпълнение на обществената поръчка.
На 22.11.2018г. от 10:30ч., комисията продължи своята работа по разглеждане на изисканите писмените
обосновки от участниците, оценка на офертите и класиране на участниците в обществената поръчка.
Писмените обосновки са представени в законоустановения срок, както следва
1. „ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ” ООД с Вх.№К - 8184#2 от 19.11.2018г. в 18:38 ч.;
2. „ДОМРЕМОНТСТРОЙ - 99” ЕООД с Вх.№К – 8030#2 от 20.11.2018г. в 14:18ч.
„ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ” ООД
Представената писмена обосновка на участника, бе подложена на обсъждане от комисията. Членовете на
комисията единодушно се обединиха около мнението, че посочените в нея факти са обективни и
рефлектират благоприятно върху цената на услугата, предмет на настоящата обществена поръчка.
Комисията счита, че изложените факти и обстоятелства в писмената обосновка, съдържат аргументи
обосноваващи, че по-благоприятното му предложение се дължи на посочените в чл. 72, ал. 2, т. 1 и т. 2
изр. второ от ЗОП обстоятелства, като допълнителен аргумент в тази посока се явяват и
ценообразуващите параметри по които е структурирано ценовото предложение.
В обосновката се навеждат доводи, свързани с: провеждане на стажантска програма за създаване на
заетост на младежи, която не носи никакви преки разходи за дружеството; обезпечена материална и
техническа база на територията на гр. Шумен. Акцентирано е върху дългогодишния опит на експертите,
които са в трудово правоотношение с дружеството, както и наличието на собствени транспортни средства
с ниска разходна норма, които ще се използват при изпълнението, което води до намаляване на разходите.
Комисията отхвърля доводите свързани със съчетаване изпълнението на сключен договор между Община
Силистра и дружеството, и настоящата поръчка, т. к след направена справка се установи, че
изпълнението на същия е в процес и няма безспорни доказателства, че ще съвпадне с изпълнението на
настоящата обществена поръчка още повече, че възложителя не е стартирал обществена поръчка за избор
на изпълнител на СМР за обекта.
Преценката на комисията е, че сочените в писмения отговор на участника факти и обстоятелства са
обективни и обосновани, като смята, че попада във визираната в чл. 72, ал. 2, т. 1, т. 2, изр. «второ» от
ЗОП хипотеза.
Комисията единодушно приема обосновката и допуска предложението на участника до оценка съгласно
предварително определения критерий, тъй като са налице изключително благоприятни условия за
участника за предоставянето на услугата.
„ДОМРЕМОНТСТРОЙ - 99” ЕООД
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Представената писмена обосновка на участника, бе подложена на обсъждане от комисията. Членовете на
комисията единодушно се обединиха около мнението, че посочените в нея факти са обективни и
рефлектират благоприятно върху цената на услугата, предмет на настоящата обществена поръчка.
Комисията счита, че при представяне на писмената обосновка, участникът показва, че по-благоприятното
му предложение се дължи на посочените в чл. 72, ал. 2, т. 2, изр. второ от ЗОП обстоятелства, като
допълнителен аргумент в тази посока се явяват и ценообразуващите параметри по които е структурирано
ценовото предложение.
В обосновката се навеждат доводи, свързани с местонахождението на офиса на фирмата (на теритерията
на гр. Силистра), поради което не се предвижда да се начисляват разходи за наем и командировъчни.
Налични са собствени уреди, инструменти и офис оборудване, с което отпада необходимостта да се
заплаща наем за ползване на същите; разходите за администрация, консумативи и транспорт са сведени до
минимум.
Преценката на комисията е, че сочените в писмения отговор на участника факти и обстоятелства са
обективни и обосновани, като смята, че попада във визираната в чл. 72, ал. 2, т. 2, изр. «второ» от ЗОП
хипотеза.
Комисията единодушно приема обосновката и допуска предложението на участника до оценка съгласно
предварително определения критерий, тъй като са налице изключително благоприятни условия за
участника за предоставянето на услугата.
Предвид гореизложените обстоятелства, комисията пристъпи към оценяване, съгласно предварително
определения критерий – «най – ниска цена» и класиране на участниците.
I място: „ДОМРЕМОНТСТРОЙ-99” ЕООД с предлагана цена от 3 100,00 лв. (три хиляди и сто лева) без
ДДС;
II място: „ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ” ООД с предлагана цена от 3 177,00 лв. (три хиляди сто седемдесет и
седем лева) без ДДС
III място: „БУЛКОНС ГРУП” ЕООД с предлагана цена от 5 480,00 лв. (пет хиляди четиристотин и
осемдесет лева) без ДДС
IV място: „СС-КОНСУЛТ” ЕООД с предлагана цена от 5 730,00 лв. (пет хиляди седемстотин и тридесет
лева) без ДДС;
V място: ВЕДИПЕМА” ЕООД с предлагана цена от 6 000,00 лв. (шест хиляди лева) без ДДС.

Комисията единодушно реши и предлага на Възложителя да определи за изпълнител на обществената
поръчка, участника „ДОМРЕМОНТСТРОЙ-99” ЕООД и да сключи договор за изпълнение с него.
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Мотиви: Не са налице основания за отстраняване от участие в обществената поръчка; 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 и оценка на получените за участие оферти и
класиране на участниците в настоящата обществена поръчка.
Настоящият Протокол е съставен и предаден на Възложителя за утвърждаване на 23.11.2018г., заедно
цялата документация по обществената поръчка.

Председател: инж. Весела Тодорова

_____П_________

Членове:
1. Николай Николов

_____П_________

2. Анелия Василева

_____П_________

Данните са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД!
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