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ПРОТОКОЛ № 3
за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците
на комисия, определена със Заповед № ЗК-1154/05.07.2017 г., издадена от д-р Юлиян
Найденов Найденов – Кмет на Община Силистра и Възложител, съгласно чл.5, ал.2, т.9
от ЗОП, в състав:
Председател: Валери Цезаров Георгиев – Гл. експерт „ЕСЕФ”
Членове:
1. Радостина Николаева Радева - Ст. експерт „ИП”
2. Константина Славянова Николова – Ст. юрисконсулт
На 12.07.2017 г., комисията проведе закрито заседание за разглеждане на
представените ценови предложения в оферти за участие в обществената поръчка.
Всяка от офертите беше разгледана и коментирана от всеки член на комисията. След
обсъждането, комисията направи следните констатации:
Ценовите предложения от офертите на участници са в съответствие с
предварително обявените условия на поръчката и не надвишават максимално
допустимите прогнозни стойности.
Комисията премина към проверка на ценовите предложения от офертите на
участниците, допуснати до оценка, за наличие на обстоятелства по чл.72, ал.1 от ЗОП.
Направени бяха следните констатации:
ОП 1 – Изработка и доставка на стоки, включени в списъка по чл.12, ал.1 от ЗОП
Подадени са две оферти за участие в обособената позиция. Разпоредбата не е
приложима.

ОП2 – Популяризиране на подхода ВОМР и организиране и провеждане на обучения
на територията на МИРГ Силистра
Най-ниска ценова оферта – 5860,00 лева
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Средна стойност на останалите участници – 6969,10 лева
20 на сто от средната стойност – 5575,28 лева
Не са налични предложения на участници с 20 на сто по-благоприятни от
средната стойност на останалите участници.

ОП3 - Проучване, анализ, подготовка и изготвяне на стратегия за територията на
МИРГ на Община Силистра
Най-ниска ценова оферта – 9693,33 лева
Средна стойност на останалите участници – 12261,07 лева
20 на сто от средната стойност – 9808,85 лева
Комисията единодушно реши на основание чл.72, ал.1 от ЗОП, да изиска
писмени обосновки, както следва:
1. АКВА БГ КОНСУЛТИНГ ЕООД с ценово предложение 9693,33 лева
Председателят на комисията обяви, че следващо закрито заседание ще бъде
насрочено след получаване на изисканите обосновки.
В изпълнение на т.8 от Заповед № № ЗК-1154/05.07.2017 г. на Кмета на Община
Силистра д-р Юлиян Найденов, действията на комисията са протоколирани от Ирина
Николова, гл. експерт „Обществени поръчки”.
Настоящия протокол е изготвен на 12.07.2017 г. и подписан, както следва:

Председател:
Валери Цезаров Георгиев

_________п____________

Членове:
Радостина Николаева Радева

_________п____________

Константина Славянова Николова

_________п____________
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