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ПРОТОКОЛ № 3
За дейността на комисия, назначена със Заповед № ЗК- 329 от 24.02.2020г. на кмета на Община Силистра
– д-р Юлиян Найденов Найденов 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 „Извършване на оценка за съответствие на работни проекти
и упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР по проект „Енергийна
ефективност за чист въздух в гр. Силистра“, финансиран по Оперативна програма „Региони в
растеж“ 2014-2020г., разделена на обособени позиции.
Обособена позиция № 1:
Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 4;
Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Христо Ботев" № 6;
Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Добрич" № 35.
Обособена позиция № 2:
Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 6;
Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 8;
Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 15.
На 30.03.2020г. от 10.00 ч. в Заседателната зала (ст.202) на административната сграда на Община
Силистра, се проведе закрито заседание на комисия назначена със Заповед № ЗК- 329 от 24.02.2020г.
Предвид изложеното в Протокол № 2 от работата на комисията, с уведомление с: Изх. № К-1476#3 от
19.03.2020г. до ОБЕДИНЕНИЕ „ЕНЕРДЖИ КОНСУЛТ” (изпратено до участника на 20.03.2020г. в
11:16ч.), спазвайки разпоредбата на чл. 61, ал. 5 от ППЗОП и Закона за електронния документ и
електронните удостоверителни услуги, комисията писмено уведоми участника в настоящата обществена
поръчка за установените липса и непълнота на информацията в представените ЕЕДОП.
Допълнителните документи от участника са заведени в деловодната система на Община Силистра в
законоустановения срок с Вх. №К-1476#4от 27.03.2020г. в 10:32ч..
Комисията провери допълнително представените документи и констатира: С представените нови
ЕЕДОПи за Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2 от ОБЕДИНЕНИЕ „ЕНЕРДЖИ
КОНСУЛТ”, „ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ” ООД и „СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ” ЕООД, участникът
ОБЕДИНЕНИЕ „ЕНЕРДЖИ КОНСУЛТ” отстранява констатираните липса и непълнота на информацията
и доказва съответствието си с изискванията за лично състояние и критериите за подбор поставени от
възложителя.
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Комисията установи, че по отношение на техническите и професионални способности „ДИ ВИ КОНСУЛТ
БГ” ООД, като част от ОБЕДИНЕНИЕ „ЕНЕРДЖИ КОНСУЛТ” доказва съответстието с критерия за опит
в изпълнение на услуги, чиито предмет е сходен с предмета на поръчката (съобразно чл. 59, ал. 6 от ЗОП).
В резултат от оценяването на ценовите предложения и установяване на съответствие с изискванията за
лично състояние и критериите за подбор поставени от Възложителя, и предвид разпоредбата на чл. 61, т.
7 от ППЗОП, комисията направи следното класиране:
Обособена позиция № 1:
Първо място: ОБЕДИНЕНИЕ „ЕНЕРДЖИ КОНСУЛТ” с предлагана цена от 6 777,00 лв. (шест
хиляди и седемстотин седемдесет и седем лева) без ДДС.
Второ място: „ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ” ООД с предлагана цена от 7 448,00 лв. (седем хиляди четиристотин
четиридесет и осем лева) без ДДС.
Обособена позиция № 2:
Първо място: ОБЕДИНЕНИЕ „ЕНЕРДЖИ КОНСУЛТ” с предлагана цена от 4 777,00 лв. (четири
хиляди и седемстотин седемдесет и седем лева) без ДДС.
Второ място: „ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ” ООД с предлагана цена от 5 580,00 лв. (пет хиляди петстотин и
осемдесет лева) без ДДС.
Комисията единодушно реши и предлага на Възложителя:
I. да определи за изпълнител на обществената поръчка за Обособена позиция № 1 и Обособена позиция
№ 2, участника ОБЕДИНЕНИЕ „ЕНЕРДЖИ КОНСУЛТ”.
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 за Обособена позиция № 1 и
Обособена позиция № 2.
На основание чл. 61, т. 7 от ППЗОП, участниците „СС- КОНСУЛТ” ЕООД, „ПЛОВДИВИНВЕСТ” АД,
„ПГМ-ЕФИКС” ДЗЗД и „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД за Обособена позиция № 1, и участниците
„ПЛОВДИВИНВЕСТ” АД, „СС- КОНСУЛТ” ЕООД, „ПГМ-ЕФИКС” ДЗЗД, „ДОМРЕМОНТСТРОЙ-99”
ЕООД и „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД за Обособена позиция № 2, чиито оферти са оценени, не се
класират.
II. да отстрани от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2, буква а) и т. 5 от ЗОП във връзка с
чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, участниците:
1 „БИЛКОНТРОЛ” ЕООД„
2. ДЗЗД „ГРАНД ПЕШЕВ”
Мотиви: Участниците са подали офертата си, не с една, а с две опаковки за всяка от обособените позиции.
Представянето на две самостоятелни опаковки от един участник е в нарушение на разпоредбите на чл.
101, ал. 8 от ЗОП. Така представените оферти са във вид, който не съответства на нормативните условията
за представяне и предварително обявените условия на поръчката, относими към всички участници в
процедурата.
3. ОБЕДИНЕНИЕ „ДЕМА – ПРОЕКТ ОВКХТГ И ЕЕ”
Мотиви: Запечатаната непрозрачна опаковка, с която ОБЕДИНЕНИЕ „ДЕМА – ПРОЕКТ ОВКХТГ И ЕЕ”
участва в процедурата по обособена позиция № 1 и № 2, не съдържа задължителен реквизит съгласно чл.
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg
-----------------------------------------------------2
Този документ е създаден в рамките на проект „Енергийна ефективност за чист въздух в гр. Силистра”, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., 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 ОПРР 2014-2020 г.

47, ал. 2, т. 1 от ППЗОП, а именно участниците в обединението. Съгласно императивната разпоредба на
чл. 47, ал. 2, т. 1 от ППЗОП, задължително следва да се посочат и участниците в обединението.
Поставеното нормативно изискване има за цел след получаване на списъка с участниците (арг. чл. 51, ал.
8 от ППЗОП), членовете на комисията по чл. 103 от ЗОП, да могат обективно и съзнателно да декларират
липсата на обстоятелства по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Предвид липсата на задължителния реквизит от
опаковката на участника, членовете на комисията обективно нямат възможност да декларират липсата на
обстоятелства по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
4. „ДОМРЕМОНТСТРОЙ - 99” ЕООД в частта за обособена позиция № 1, на основание чл. 107, т. 2, буква
а) от ЗОП.
Мотиви: Декларация по Образец № 4, част от Техническото предложение на участника за изпълнение на
обособена позиция № 1 е без положен подпис от лицето представляващо дружеството, т. е. не се съдържа
правно обвързващ подпис относно декларираните обстоятелства, освен това, след извършване на
аритметични действия относно формиране на цената за обособена позиция № 1, се установява, че сбора на
сумите от предложените цени без ДДС за всяка от дейностите в обектите е 16 308,00 лева (шестнадесет
хиляди триста и осем лева), а не 15 802 лева (словом: петнадесет хиляди осемстотин и два лева) както е
посочил участника в точка I на Ценовото предложение за изпълнение на съответната позиция. В резултат
на това, се приема, че представената оферта не отговаря на законовите изисквания и на предварително
обявените изисквания.
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 31.03.2020г., подписан от всички членове на комисията, и заедно с
Протоколи № 1 от 10.03.2020г. и Протокол № 2 от 18.03.2020г., както и 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:

______П__________ инж. Весела Тодорова

Членове:
1. _______П__________ Николай Николов
2. _______П__________ Татяна Стоянова

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