ОБЩИНА СИЛИСТРА
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Утвърдил: П
д-р Ю.Н.
Кмет на Община Силистра
Дата: 27.02.2020г.

ПРОТОКОЛ
по чл. 181, ал. 4 от ЗОП
За дейността на комисия, назначена със Заповед № ЗК-318 от 20.02.2020 г. на кмета на
Община Силистра – д-р Ю.Н.Н., чрез За Кмет - инж. Т.П.Б. (на основание Заповед №ЗК – 305 от
18.02.2020г.), за отваряне, разглеждане и оценка на получените за участие оферти и класиране на
участниците в обществена поръчка за „услуга” по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за
обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване от 16 /шестнадесет/
населени места, обособени в две позиции (Район №1 и Район №2) от Община Силистра:
Обособена позиция № 1 ,,І район – с. Проф. Иширково, с. Брадвари, с. Сребърна, с.
Йорданово, с. Смилец, с . Ветрен, с. Полк. Ламбриново и с. Сърпово”;
Обособена позиция № 2 „ІІ район – с. Бабук, с. Богорово, с. Българка, с. Главан, с.
Казимир, с. Поп Кралево, с. Срацимир, и с. Майор Ценович”.
На 20.02.2020 г. от 14.00 ч. в ст.217 на административната сграда на Община Силистра, се
проведе публично заседание на комисия, назначена с горецитираната Заповед.
Комисията заседава в следния състав:
Председател: инж. В.Д.Т. – директор дирекция «Устройство на територията»
Членове:
1. Н.М.Н. – директор дирекция «Правна»
2. Пл.Ст.П. – н-к отдел «Инвестиционно проектиране и околна среда»
3. М.В.Й. – н-к отдел «Териториално и селищно устройство и контрол на строителството»
4. Н.Н.Й. – мл. експерт «Екология и чистота»
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. В определения срок е получена една оферта
от „Синева” ЕООД, гр. Силистра, с Вх. №К-1694 от 19.02.2020г. в 16:15ч., постъпила за участие по
Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2.
На заседанието не присъства представител на участника, както и представители на средствата
за масово осведомяване.
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.
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Комисията установи, че офертата е представена 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 офертата, оповести съдържанието и, включително предложенията по съответните
показатели за оценка.
Офертата на участника съдържа за всяка обособена позиция по отделно комплектовани следните
документи:
1. Опис на представените документи – по образец;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на оптичен и на хартиен носител;
3. Техническо предложение – по образец, придружено с организационен план за работа, месечен
график за изпълнение на дейностите през летния и зимния период, като и със списък на наличната
специализираната техника
4. Ценово предложение придружено с калкулации на цената.
Участникът предлага цени, както следва:
Обособена позиция №1 ,,І район – с. Проф. Иширково, с. Брадвари, с. Сребърна, с. Йорданово,
с. Смилец, с . Ветрен, с. Полк. Ламбриново и с. Сърпово”
Цена за тон събран и извозен отпадък в размер на 62,43 лв. (шестдесет и два лева и четиридесет и
три стотинки) без ДДС.
Обособена позиция №2 ,,ІІ район – с. Бабук, с. Богорово, с. Българка, с. Главан, с. Казимир, с.
Поп Кралево, с. Срацимир, и с. Майор Ценович”
Цена за тон събран и извозен отпадък в размер на 72,50 лв. (седемдесет и два лева и петдесет
стотинки) без ДДС.
Трима от членовете на комисията подписаха Техническите и Ценовите предложения за изпълнение.
След извършване на действията по чл. 61, т. 1 и 2 от ППЗОП, приключи публичната част от
заседанието на комисията.
Комисията продължи работата си на закрити заседания с разглеждане на офертата за съответствие с
предварително обявените условия, по реда на чл. 61, т. 3 от ППЗОП, като констатира следното:
Техническите предложения за съответната обособена позиция са изготвени при съблюдаване на
всички поставени изисквания в документацията за участие и отговарят напълно на предварително
обявените условия. Предложенията са изготвени по образеца на Възложителя и съдържат всички
изискуеми реквизити, обем информация и данни, удостоверяващи възможността на участника да
изпълни качествено и в срок, съгласно нормативните изисквания и в съответствие с техническото
задание всички видове работи по предмета на поръчката.
Ценовите предложения за съответната обособена позиция отговарят на предварително
заложените изисквания на Възложителя – изготвени са по приложения образец, за посочената цена
е представена калкулация, съобразно посочените прогнозни количества и обем. Не са открити
аритметични несъответствия.
Предложената цена за изпълнение е в рамките на максимално допустимия финансов ресурс,
определен от Възложителя за съответната обособена позиция.
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Предвид гореизложените обстоятелства, комисията допуска участника „Синева” ЕООД до
оценка. Съгласно критерия за оценка „най–ниска цена”, предложените цени за изпълнение и
отчитайки факта, че в настоящата обществена поръчка „Синева” ЕООД е единствен участник,
комисията присъди максимален брой точки – 100т.
При изпълнение разпоредбата на чл. 61, т. 4 от ППЗОП, комисията констатира:
Представеният ЕЕДОП за съответната обособена позиция е подписан електронно от
задължените лица по смисъла на чл. 40 от ППЗОП. Форматът, в който е предоставен, не позволява
редактиране на неговото съдържание.
1. Част I: „Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган”
– коректно попълнена;
2. Част II: „Информация за икономическия оператор” – коректно попълнена:
2.1. икономическият оператор се представлява от един представител, съгласно данните, вписани
в Търговски регистър към Агенция по вписванията (раздел Б);
2.2. икономическият оператор 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
(раздели В и Г).
3. Част ІІІ „Основания за изключване” – коректно попълнена:
3.1. 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 (раздели А, Б и В);
3.2. не се прилагат специфични национални основания за изключване (раздел Г).
4. Част IV „Критерии за подбор” – коректно попълнена.
По отношение на критериите за подбор, участникът декларира:
4.1. в раздел А „Годност” – наличие на разрешително за извършване на дейност по събиране и
транспортиране на отпадъци №10 – РД – 601-02/07.07.2017г., издадено от РИОСВ, гр. Русе
4.2. в раздел В „Технически и професионални способности”:
- информация за изпълнена дейност през референтния период от 3 (три) години, която
покрива изискванията за дейности идентични и/или сходни с предмета на настоящата обществена
поръчка, покриваща заложения от Възложителя минимум;
- информация, че участникът разполага с инструменти, съоръжения и техническо
оборудване, покриващи изискуемия от Възложителя минимум.
Комисията установи съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор,
предварително поставени от възложителя и класира участника на първо място по Обособена
позиция № 1 и обособена позиция № 2.
Предвид гореизложеното, комисията единодушно реши и предлага на Възложителя:
1. Да определи за изпълнител на Обособена позиция № 1 ,,І район – с. Проф. Иширково, с.
Брадвари, с. Сребърна, с. Йорданово, с. Смилец, с . Ветрен, с. Полк. Ламбриново и с. Сърпово“,
участника „Синева” ЕООД.
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 за обособена позиция № 1.

2. Да определи за изпълнител на Обособена позиция № 2 ,,ІІ район – с. Бабук, с. Богорово, с.
Българка, с. Главан, с. Казимир, с. Поп Кралево, с. Срацимир, и с. Майор Ценович”, участника
„Синева” 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 за обособена позиция № 2.
3. Да се сключат договори за изпълнение по обособени позиции с класираният на първо място
участник.
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 24.02.2020г., подписан от всички членове на комисията, и
заедно с цялата документация по настоящата обществена поръчка, Ви се предава за утвърждаване.

Председател: инж. В.Т. Членове: 1. Н.Н. 2. Пл.П. -

_____П________
______П________
______П________

3. М.Й. -

_______П_______

4. Н.Й. -

______П________

4

