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ПРОТОКОЛ № 6
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 и изменена със Заповед № ЗК-1413/21.08.2017 г., издадена от инж.
Тихомир Петров Борачев, упълномощен от д-р Юлиян Найденов Найденов на основание
чл.7, ал.2 от ЗОП със Заповед № ЗК-1356/03.08.2017 г., в състав:
Председател: Татяна Енчева Стоянова – Нач. отдел „ИП”
Членове:
1. Николай Михайлов Николов – Директор Дирекция „Правна”
2. Енчо Юлиянов Христов – Гл. експерт „ИС и КТ”
На 29.08.2017 г., упълномощен служител на Община Силистра, посредством Email, подписан с УЕП, е изпратил Писма до участниците, с което на основание чл. 61,
т.5 от ППЗОП комисията ги уведомява за констатираните нередовности.
Допълнително представените документи са регистрирани в деловодната система
на Община Силистра.
На 13.09.2017г. комисията проведе закрито заседание, за да разгледа
допълнително представените документи, както следва:
ОП1 – Закупуване и доставка на офис техника
1.

ЛЪКИ СИС ЕООД

Участникът е отстранил констатираните от комисията пропуски. Посочената в
ЕЕДОП информация съответства на изискванията за лично състояние и покрива
критериите за подбор.
2.

СМАРТ СОФТ ЕООД.
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Участникът е отстранил констатираните от комисията пропуски. Информацията в
документите на участника, свързана с личното състояние и критериите за подбор,
съответства на изискванията за лично състояние и покрива критериите за подбор.
ОП2 – Доставка на канцеларски материали
1.

ЛЪКИ СИС ЕООД

Участникът е отстранил констатираните от комисията пропуски. Информацията в
документите на участника, свързана с личното състояние и критериите за подбор,
съответства на изискванията за лично състояние и покрива критериите за подбор.

Предвид гореизложеното комисията направи следното класиране:
ОП1 – Закупуване и доставка на офис техника
място в
участник
класирането
ЛЪКИ СИС ЕООД

І

СМАРТ СОФТ ЕООД

ІІ

ОП2 – Доставка на канцеларски материали
място в
участник
класирането
ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС АД

І

ЛЪКИ СИС ЕООД

ІІ
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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 13.09.2017 г. и подписан, както следва:

Председател:
Татяна Енчева Стоянова

_________п____________

Членове:
Николай Михайлов Николов

_________п____________

Енчо Юлиянов Христов

_________п____________
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