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ПРОТОКОЛ № 4
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:
Радостина Николаева Радева - Ст. експерт „ИП”
Константина Славянова Николова – Ст. Юрисконсулт
На 25.07.2017 г., на основание чл.72, ал.1 от ЗОП, на посочените от участниците
електронни адреси са изпратени писма, подписани с КЕП (квалифициран електронен
подпис) от упълномощен служител на Община Силистра, с искане за предоставяне на
писмена обосновка относно представеното ценово предложение.
Комисията се събра на закрито заседание, за да разгледа представената
обосновка.
Комисията констатира, че документите са постъпили в законоустановения срок.
Председателят на комисията изчете гласно представената обосновка. След
обсъждането и, бяха направени следните констатации:
ОП 1 – Изработка, доставка и монтаж на информационни материали
1. АКВА БГ КОНСУЛТИНГ ЕООД с ценово предложение 9693,33 лева
Участникът е посочил, че ще наеме недвижим имот, в който екипа за
реализиране на поръчката едновременно ще нощува и ще използва за работен офис.
По този начин ще се намалят разходите за командировъчни.
След обсъждане, комисията единодушно реши, че на основание чл.72, ал.2, т.2
от ЗОП, приема представената обосновка.
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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 25.07.2017 г. и подписан, както следва:

Председател:
Валери Цезаров Георгиев

_________п____________

Членове:
Радостина Николаева Радева

_________п____________

Константина Славянова Николова

_________п____________
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