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ПРОТОКОЛ № 4
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, изменена със Заповед № ЗК-1344/03.08.2017 г., издадена от д-р Юлиян
Найденов Найденов в състав:
Председател: Татяна Енчева Стоянова – Нач. отдел „ИП”
Членове:
1. Николай Михайлов Николов – Директор Дирекция „Правна”
2. Веселин Събев Георгиев – Гл. експрет „ИСиКТ”
Николай Николов изчете протоколите и се запозна с досегашната работа на
комисията, след което подписа Декларация по чл. 103, ал.2 от ЗОП.
На 26.07.2017 г., упълномощен служител на Община Силистра, посредством Email, подписан с УЕП, е изпратил Писмо до участника СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС
СИСТЕМИ АД, с което на основание чл. 104, ал.5 изречение второ от ЗОП, комисията е
изискала в срок от 5 (пет) работни дни да представи разяснения относно посочените
данни в Ценово предложение по обособена позиция № 1 и в Ценово предложение по
обособена позиция № 2.
Получените документите са регистрирани в деловодната система на Община
Силистра с вх. № К-5725#2/28.07.2017 г.
На 03.08.2017г. комисията проведе закрито заседание, за да разгледа
представеното разяснение по чл.104, ол.5 от ЗОП. Участникът е посочил следното:
„За ОП 1 – Закупуване и доставка на офис техника.
Предложената от нас цена за изпълнение на договора е в размер на 3182,00
лв. (Три хиляди сто осемдесет и два лева) без ДДС и 3818,40 лв (Три хиляди
осемстотин и осемнадесет лева и 40 ст.) с ДДС.
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Сумата е посочена правилно в образец № 6.1.
За ОП 2 – Доставка на канцеларски материали.
Предложената от нас цена за изпълнение на договора е в размер на 116,00 лв.
(сто и шестнадесет лева) без ДДС и 139,20 лв (сто тридесет и девет лева и 20
ст.) с ДДС. Сумата е посочена правилно в образец № 6.1.
При попълване на Образец 6 е допусната техническа грешка. Моля за целите
на оценката комисията да приеме посочените от нас единични и обща цена в КСС
Образец 6.1.”
Като взе предвид представените разяснения, комисията направи следното
заключение:
Съгласно чл. 31, ал.1, т.4 от ЗОП, документацията трябва да съдържа „образци
на документи, както и указание за подготовката им”. В утвърдената от
възложителя документация е посочено, че Ценовото предложение е образец № 6, а
образец № 6.1. – КСС е приложение към Ценовото предложение, в което следва да се
попълнят единичните цени на предлаганите артикули. Следователно, комисията
трябва да оценява цената за изпълнение на поръчката, посочена в Ценовото
предложение – Образец № 6.
При така изложените разяснения от участника е налице промяна на ценово
предложение, което е недопустимо съгласно чл.104, ал.5 от ЗОП.
Предвид гореизложеното, комисията единодушно реши и предлага на
възложителя, на основание чл.107, т.2, буква „а” от ЗОП да отстрани от участие по
двете обособени позиции участника СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ АД.
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:
ОП1 – Закупуване и доставка на офис техника
Най-ниска ценова оферта – 2599, 00 лева
Средна стойност на останалите участници – 3482,25лева
20 на сто от средната стойност – 2785,80 лева
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Комисията единодушно реши на основание чл.72, ал.1 от ЗОП, да изиска
писмени обосновки, както следва:
ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС АД с ценово предложение 2599, 00 лева
ОП2 – Доставка на канцеларски материали
До оценка са допуснати две оферти. Разпоредбата не е приложима.
Председателят на комисията обяви, че следващо закрито заседание ще бъде
насрочено след получаване на изисканите обосновки.
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 03.08.2017 г. и подписан, както следва:

Председател:
Татяна Енчева Стоянова

_________п____________

Членове:
Николай Михайлов Николов

_________п____________

Веселин Събев Георгиев

_________п____________
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