Утвърдил: /п/(заличена информация на осн. чл.2ЗЗЛД)
Денка Михайлова
За Кмет на Община Силистра
на основание Заповед № ЗК – 1252/03.08.2016г.
Дата: 10.08.2016г.
ПРОТОКОЛ
на основание чл.97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
от дейността на комисията, назначена със Заповед № ЗК- 1277 от 09.08.2016 г. на кмета на Община
Силистра – д-р Юлиян Найденов Найденов, чрез Денка Михайлова За кмет на община Силистра на
основание Заповед № ЗК – 1252/03.08.2016г., да разгледа и оцени получените оферти за участие в
обществена поръчка за възлагане, по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет „Предоставяне на
застрахователни услуги: Групова застраховка „Трудова злополука“ на служители от РПСОВ –
Силистра“
На 09.08.2016 г. от 14:00 ч., комисия назначена със Заповед № ЗК- 1277 от 09.08.2016 г., се събра на
публично заседание в стая № 202 (Заседателната зала) на административната сграда на Община Силистра,
за да разгледа и оцени получените оферти за участие в обществена поръчка за възлагане, по реда на Глава
двадесет и шеста от ЗОП с предмет „Предоставяне на застрахователни услуги: Групова застраховка
„Трудова злополука“ на служители от РПСОВ – Силистра“
Комисия в състав:
Председател: Николай Михайлов Николов – Директор дирекция „Правна“;
Членове:
1. инж. Желязко Димитров Димитров – Началник отдел „АИО и УС“;
2. Мирослав Ангелов Калинов – Директор дирекция „Финанси“;
Срок за работа на комисията - 60 (шестдесет) календарни дни.
За участие в обществената поръчка са получени оферти от:
№ по
ред
1

2

Наименование на участника
ДЗИ- Общо застраховане ЕАД
ГА – гр. Силистра
ЖЗК Съгласие ЕАД
гр. София

Вх номер и дата на
постъпване
№ 6892/02.08.2016г.
№ 7122/08.08.2016г.

На публичното заседание не присъстваха участниците или техни упълномощени представители,
както и представители на средствата за масово осведомяване.
Работата на комисията започна в 14:00 часа. Председателя на комисията, гласно изчете Заповед №
ЗК-1277 от 09.08.2016 г. и прие срещу подпис Протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП и офертите на
участниците.
Комисията установи, че в първоначално определеният срок е постъпила една оферта от участник
„ДЗИ- Общо застраховане“ ЕАД с № вх К – 6892/02.08.2016г., след удължаването на срока за постъпване
на оферти, на основание чл.188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки е постъпила оферта от участника
ЖЗК „Съгласие“ ЕАД с № Вх К – 7122/08.08.2016г.
Членовете на комисията попълниха Декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, в съответствие с
разпоредбата на чл.51, ал. 8 от ППЗОП.
Комисията продължи своята работа с изпълнение разпоредбите на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, като се
пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване и обявяване на ценовите предложения,
както следва:
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I.

„ДЗИ- Общо застраховане”ЕАД

Офертата е подадена в запечатана непрозрачна опаковка, съгласно изискванията на Възложителя.
Комисията отвори офертата и оповести ценовото предложение, което е в размер на 125.06 (сто
двадесет и пет лева и шест ст.) лева без данък застрахователна премия, 127.56 (сто двадесет и седем лева и
петдесет и шест ст.) лева с 2 % данък ЗП.
II.

ЖЗК „Съгласие”ЕАД

Офертата е подадена в запечатана непрозрачна и опаковка, съгласно изискванията на Възложителя.
Комисията отвори офертата и оповести ценовото предложение, което е в размер на 101.87 (сто и един лева
и осемдесет и седем ст.) лева без данък застрахователна премия, 103.91 (сто и три лева и деветдесет и една
ст.) с 2 % данък ЗП.
С това приключи публичната част от заседанието.
Следващите действия на комисията свързани с разглеждането и оценяването на офертите,
съобразно предварително обявените от възложителя условия и изисквания продължиха на закрито
заседание.
Комисията не установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително
нередовност или фактическа грешка в офертите на участниците.
Ценовите предложения на участниците са в рамките на максимално допустимия финансов ресурс,
определен от Възложителя.
След приключване на тези действия, комисията класира участниците, съгласно критерия за оценка
„най–ниска цена” предложена за изпълнение на обществената поръчка, както следва:
III.

I място – ЖЗК „Съгласие“ ЕАД

Мотиви: предложена най – ниска цена за изпълнение на обществената поръчка
IV.

II място – „ДЗИ- Общо застраховане”ЕАД

Предвид гореизложеното комисията предлага на Възложителя, да определи за изпълнител на
обществената поръчка участника ЖЗК „Съгласие”ЕАД.
Комисията приключи своята работа по разглеждането и оценката на офертите и класирането на
участниците в настоящата обществена поръчка в 14:30 ч. на същия ден.
Настоящият протокол е съставен на 10.08.2016 г. и предаден на Възложителя, заедно с цялата
документация по настоящата обществена поръчка, съгласно чл.97, ал. 4 от Правилника за прилагане на
Закона за обществените поръчки.
Комисия в състав:
Председател: Николай Николов
Членове:

______/п/________ (заличена информация на осн. чл.2ЗЗЛД)

1.инж. Желязко Димитров _____/п/_________ (заличена информация на осн. чл.2ЗЗЛД)
2. Мирослав Калинов

____/п/__________(заличена информация на осн. чл.2ЗЗЛД)
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