Утвърдил: /п/
Д-р Юлиян Найденов
Кмет на Община Силистра
Дата: 21.09.2016г.
ПРОТОКОЛ
от дейността на комисията, назначена със Заповед № ЗК- 1482 от 19.09.2016 г. на кмета на
Община Силистра – д-р Юлиян Найденов Найденов, да разгледа и оцени получените оферти за
участие в обществена поръчка за възлагане, по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет
Доставка чрез закупуване на автомобил втора употреба за нуждите на „Домашен социален
патронаж“.
На 19.09.2016 г. от 14:00 ч., комисия назначена със Заповед № ЗК- 1482 от 19.09.2016 г. на
кмета на Община Силистра – д-р Юлиян Найденов Найденов, 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: Доставка чрез закупуване на автомобил втора употреба за
нуждите на „Домашен социален патронаж
Комисия в състав:
Председател: Ростислав Павлов – Секретар на Община Силистра;
Членове:
1. Николай Николов – Директор дирекция „Правна“;
2. Желязко Димитров – Началник отдел „АИО и УС“;
Срок за работа на комисията - 90 (деветдесет) календарни дни.
За участие в обществената поръчка е получена една оферта от „Соня 83“ ЕООД, гр. Силистра с №
вх К – 8391/16.09.2016 г. постъпила в 16:34 часа.
На публичното заседание не присъства участника или негов упълномощен представител,
както и представители на средствата за масово осведомяване.
Работата на комисията започна в 14:00 часа. Председателя на комисията, гласно изчете
Заповед № ЗК-1482 от 19.09.2016 г. и подписа Протокола по чл. 48, ал. 6 от Правилника за
прилагане на Закона за обществените поръчки.
Председателя и членовете на комисията попълниха 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 офертата и обявяване на предложения, на участника.
Офертата е подадена в запечатана непрозрачна опаковка, съгласно изискванията на
Възложителя. Съдържанието на офертата съответства на изискванията посочени в обявата и
документацията за участие. Предложенията за изпълнение на обществената поръчка са следните:
Срок на изпълнение 20 /двадесет/ календарни дни;
Срок на валидност на офертата до 30.10.2016г.;
Гаранционен срок един месец;
Ценово предложение в размер на 7 600 /седем хиляди и шестстотин/ лева с ДДС.
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Комисията не установи липса, непълнота или несъответствие на информацията,
включително нередовност или фактическа грешка в офертата на участника.
Ценовото предложение на участника е в рамките на максимално допустимия финансов
ресурс, определен от Възложителя.
Предвид гореизложеното комисията предлага на Възложителя, да определи за изпълнител
на обществената поръчка участника „Соня 83“ ЕООД, гр. Силистра.
Комисията приключи своята работа за разглеждането и оценката на офертата и
класирането на участника в обществената поръчка в 14:30 ч. на същия ден.
Настоящият протокол е съставен на 20.09.2016 г. и предаден на Възложителя, заедно с
цялата документация по обществената поръчка.
Комисия в състав:
Председател:

Ростислав Павлов

_____/п/_________

Членове:
1. Николай Николов

____/п/__________

2. Желязко Димитров

____/п/__________
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