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Утвърдил: П
инж. Тихомир Борачев
За Кмет на Община Силистра
На основание Заповед №ЗК-1586 от 07.10.19г.

Дата: 14.10.2019г.
ПРОТОКОЛ
За дейността на комисия, назначена със Заповед № ЗК-1599 от 10.10.2019 г. на кмета на Община Силистра
– д-р Юлиян Найденов Найденов, чрез за кмет д-р Мирослав Великов Тодоров ( на основание Заповед №ЗК1518 от 19.09.19г.) за отваряне, разглеждане и оценка на получените за участие оферти и класиране на
участниците в обществена поръчка за „доставка” по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените
поръчки (ЗОП) с предмет „Доставка на компютърни и офис машини по проект BG05M9OP001-2.0400062 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Силистра“, Процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040”.
На 10.10.2019 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала (ст.202) на административната сграда на Община Силистра,
се проведе публично заседание на комисия назначена Заповед № ЗК-1599 от 10.10.2019 г. на кмета на
Община Силистра – д-р Юлиян Найденов Найденов, чрез за кмет д-р Мирослав Великов Тодоров ( на
основание Заповед №ЗК-1518 от 19.09.19г.) за отваряне, разглеждане и оценка на получените за участие
оферти и класиране на участниците в обществена поръчка за „доставка” по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от
Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет „Доставка на компютърни и офис машини по проект
BG05M9OP001-2.040-0062 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Силистра“,
Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040”.
Комисията заседава в следния състав:
Председател: Галя Димитрова Горанова – началник отдел „ОЗСПС“.
Членове:
1. Николай Михайлов Николов – директор дирекция „Правна” при Община Силистра;
2. Енчо Юлиянов Христов – гл. експерт „ИСКТ” при Община Силистра.
Срок за работа на комисията – 120 календарни дни.
Председателят на комисията получи Протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, придружен от входящия
регистър за лицата подали оферти за участие. За участие в определения срок са получени оферти от:
1. „ЛЪКИ СИС” ЕООД, гр. Силистра, с Вх.№К-9378 от 08.10.2019г. в 13:50ч..;
2. „СМАРТ СОФТ” ЕООД, гр. София, с Вх.№К-9410 от 09.10.2019г. в 13:07ч..
Не присъстваха упълномощени представители на участниците. Не присъстваха и представители на
средствата за масово осведомяване.
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Председателят гласно изчете заповедта за работа на комисията и Списъка на получените оферти за участие
в обществената поръчка, след което членовете на комисията попълниха и подписаха Декларация по чл. 103,
ал. 2 от ЗОП.
Комисията установи, че офертите са представени в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП –
в запечатана непрозрачна опаковка.
Съгласно Раздел VI.3) на Обявлението за поръчката, възложителят допуска оценката на ценовите
предложения на участниците, да се извърши преди провеждане на предварителния подбор (чл. 181, ал. 2 от
ЗОП). Проверката за наличие на основания за отстраняване и за съответствие с критериите за подбор се
извършва по начин, който не се влияе от резултатите от оценката на ценовите предложения.
Комисията продължи своята работа при условията на чл. 61 от ППЗОП, като пристъпи към отваряне на
офертите по реда на тяхното постъпване и оповести тяхното съдържание, включително предложенията по
съответня показател за оценка.
I.

Оферта с Вх.№К-9378 от 08.10.2019г. на „ЛЪКИ СИС” ЕООД.

Офертата на участника съдържа следните документи:
1. Опис на представените документи, съдържащи се в офертата – по образец;
2. Оптичен носител на информация - 1 бр. CD;
3. Декларация по чл. 54, ал. 2 от ЗОП – по образец;
4. Техническо предложение за обществената поръчка – по образец, съдържащо предложение за изпълнение
на поръчката;
5. Ценово предложение, включително количествено – стойностна сметка (КСС).
Участникът предлага цена за изпълнение на договора в размер на 4 942,00 лева (четири хиляди деветстотин
четиридесет и два лева) без ДДС.
Членовете на комисията подписаха Техническото и Ценово предложение за изпълнение.

II.

Оферта с Вх.№К-9410 от 09.10.2019г. на „СМАРТ СОФТ” ЕООД.

Офертата на участника съдържа следните документи:
1. Опис на представените документи, съдържащи се в офертата – по образец;
2. Оптичен носител на информация - 1 бр. CD;
3. Декларация по чл. 54, ал. 2 от ЗОП – по образец;
4. Техническо предложение за обществената поръчка – по образец, съдържащо предложение за изпълнение
на поръчката;
5. Ценово предложение, включително количествено – стойностна сметка (КСС).
Участникът предлага цена за изпълнение на договора в размер на 4 540,00 лева (четири хиляди петстотин и
четиридесет лева) без ДДС.
Членовете на комисията подписаха Техническото и Ценово предложение за изпълнение.
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След извършване на действията по чл. 61, т. 1 и 2 от ППЗОП, приключи публичната част от заседанието на
комисията.
Комисията продължи работата си за разглеждане на офертите за съответствие с предварително обявените
условия и по реда на чл. 61, т. 3 от ППЗОП, като констатира следното:
Техническите предложения на участниците за изпълнение на поръчката са в съответствие с предварително
обявените условия на Възложителя.
Ценовите предложения са в рамките на максимално допустимия финансов ресурс, определен от
Възложителя.
Предвид гореизложените обстоятелства, комисията допуска участниците „ЛЪКИ СИС” ЕООД и „СМАРТ
СОФТ” ЕООД до оценка, съгласно предварително определения критерий.
Наименование на участника

№

Предлагана цена в лева без
ДДС

1

„СМАРТ СОФТ” ЕООД

4 540,00

2

„ЛЪКИ СИС” ЕООД

4 942,00

На основание чл. 61, т. 4 от ППЗОП, комисията се събра на закрито заседание на 11.10.2019г. за разглеждане
и проверка на документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор, на участниците в
низходящ ред спрямо получените оценки. Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП, 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.
„ЛЪКИ СИС” ЕООД
По отношение на техническите и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор, раздел В на
ЕЕДОП, икономическият оператор декларира изпълнение на доставка в заложения от Възложителя срок с
предмет „Доставка на офис техника” с получател Община Силистра.
Съгласно раздел III.1.3 на Обявлението за поръчката и документацията за участие в процедурата под
„доставка с предмет, сходен с този на поръчката“, следва да се разбира: „доставка на компютърно
оборудване и/или принадлежности, и/или компютърни конфигурации, и/или преносими компютри лаптопи”.
Комисията направи справка и установи, че сключеният договор между Община Силистра и „ЛЪКИ СИС”
ЕООД е във връзка с осъществяване на проект ,,Помощ за изготвяне на стратегия за МИРГ на Община
Силистра” финансиран по процедура BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“
на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за морско дело и рибарство, с предмет „Закупуване и доставка на офис техника“, като
предмет на доставка са: компютърна конфигурация, монитор, лазерен принтер, скенер и консумативи за
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лазерен принтер – тонер. Предвид това, комисията счита, че доставката декларирана от участника е с
предмет сходен с този на настоящата процедура, каквото е изискването на възложителя.
Комисията установи съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор предварително
поставени от възложителя.
„СМАРТ СОФТ” ЕООД
След проверката на документите, комисията установи съответствие с изискванията за лично състояние и
критериите за подбор предварително поставени от възложителя.
Съгласно разпоредбата на чл. 61, ал. 7 от ППЗОП, комисията направи следното класиране:
I място – участника „СМАРТ СОФТ” ЕООД, с предлагана цена за изпълнение от 4 540,00 лева (четири
хиляди петстотин и четиридесет лева) без ДДС.
II място – участника „ЛЪКИ СИС” ЕООД, с предлагана цена за изпълнение от 4 942,00 лева (четири хиляди
деветстотин четиридесет и два лева) без ДДС.
Комисията единодушно реши и предлага на Възложителя да определи за изпълнител на обществената
поръчка, участника „СМАРТ СОФТ” ЕООД.
Мотиви: за участника не са налице основанията за отстраняване от процедурата, отговаря на критериите за
подбор и офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на предварително обявените
от възложителя условия и избрания критерий за възлагане на процедурата.
С това комисията приключи своята работа за отваряне, разглеждане и оценка на получените за участие
оферти, и класиране на участниците в настоящата процедура.
Настоящият Протокол е съставен на 14.10.2019г., подписан от всички членове на комисията, и заедно с
цялата документация по настоящата обществена поръчка, Ви се предава.
Моля, да утвърдите настоящия Протокол и постановите решение за определяне на изпълнител в указания в
чл. 181, ал. 6 от ЗОП 10 – дневен срок.

Председател: Галя Горанова

_____П________

Членове:
1. Николай Николов

______П______

2. Енчо Христов

______П________

Данните са заличени на основание чл.4, т. 1 от Регламент (ЕС)2016/679
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