ОБЩИНА СИЛИСТРА
ул. “Симеон Велики” № 33
Силистра-7500

(086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

ПРОТОКОЛ № 3
за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците
на комисия, определена със Заповед № ЗК-1220/19.07.2017 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: Татяна Енчева Стоянова – Нач. отдел „ИП”
Членове:
1. Валерий Петров Недев - Юрисконсулт
2. Веселин Събев Георгиев – Гл. експрет „ИСиКТ”
Комисията проведе две закрити заседания 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:
Участникът СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ АД в ценовото си предложение
по обособена позиция № 1, в Образец № 6, т.1 е записал:
„Общата цена за изпълнение на договора е в размер на 2716,80 лв.(две хиляди
седемстотин и шестнадесет лева и 80 ст.) без ДДС и 3182,00 лв. (Три хиляди сто
осемдесет и два лева) с ДДС и е формирана на базата на всички присъщи разходи и
с включени всички дейности към настоящата оферта, включително всякакви други
непредвидени обстоятелства.”
В образец № 6.1. по обособена позиция № 1, участникът е посочил:
Обща стойност без ДДС - 3182,00 лв. (Три хиляди сто осемдесет и два лева);
Обща стойност с ДДС – 3818,40 лв (Три хиляди осемстотин и осемнадесет лева и
40 ст.).
Също така, в ценовото си предложение по обособена позиция № 2, в Образец №
6, т.1 е записал:
„Общата цена за изпълнение на договора е в размер на 82,06 лв.(осемдесет и
два лева и 06 ст.) без ДДС и 116,00 лв. (сто и шестнадесет лева) с ДДС и е
формирана на базата на всички присъщи разходи и с включени всички дейности към
настоящата оферта, включително всякакви други непредвидени обстоятелства.”
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В образец № 6.1. по обособена позиция № 2, участникът е посочил:
Обща стойност без ДДС - 116,00 лв. (сто и шестнадесет лева);
Обща стойност с ДДС – 139,20 лв (сто тридесет и девет лева и 20 ст.).
Предвид разминаването на посочените стойност в двата образеца, комисията
единодушно реши на основание чл.104, ал.5 от ЗОП, да изиска разяснения от
участника данни по обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2.
Ценовите предложения от офертите на останалите участници са в съответствие
с предварително обявените условия на поръчката и не надвишават максимално
допустимите прогнозни стойности.
Председателят на комисията обяви, че следващо закрито заседание ще бъде
насрочено след получаване на изисканите разяснения.
В изпълнение на т.8 от Заповед № ЗК-1220/19.07.2017 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:
Татяна Енчева Стоянова

_________п____________

Членове:
Валерий Петров Недев

_________п____________

Веселин Събев Георгиев

_________п____________
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