Утвърдил:
Заличени данни на осн. чл. 2 от ЗЗЛД
д-р Юлиян Найденов
Кмет на Община Силистра
Дата: 27.10.2017г.

ПРОТОКОЛ
За дейността на комисия, назначена със Заповед № ЗК-1791 от 20.10.2017 г. на кмета на Община Силистра
– д-р Юлиян Найденов Найденов, чрез За кмет Денка Димитрова Михайлова (на основание Заповед №ЗК1741 от 13.10.2017г.) да разгледа и оцени получените оферти за участие в обществена поръчка за възлагане,
по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет „Извършване на счетоводно обслужване при
изпълнение на проект ,,EasyGuide – interactive mobile application for promoting the historical and
cultural heritage in the region of Calarasi and Silistra - интерактивно мобилно приложение за
популяризиране на културното и историческо наследство в района на Кълъраш и Силистра”,
Проектен код 15.2.1.046, ROBG – 29 по Програма „Интеррег V А” Румъния – България 2014-2020.
Проектът се изпълнява в партньорство между Община Силистра и Музей Кълъраш.
На 20.10.2017 г. от 14.00 ч., комисия назначена със Заповед № ЗК-1791 от 20.10.2017 г. на кмета на
Община Силистра – д-р Юлиян Найденов Найденов, чрез За кмет Денка Димитрова Михайлова (на
основание Заповед №ЗК-1741 от 13.10.2017г.) се събра на публично заседание в стая № 202 (Заседателната
зала) на административната сграда на Община Силистра, за да отвори, разгледа, оцени и класира
получените оферти за участие в обществена поръчка за възлагане по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП
с предмет „Извършване на счетоводно обслужване при изпълнение на проект ,,EasyGuide – interactive
mobile application for promoting the historical and cultural heritage in the region of Calarasi and Silistra интерактивно мобилно приложение за популяризиране на културното и историческо наследство в
района на Кълъраш и Силистра”, Проектен код 15.2.1.046, ROBG – 29 по Програма „Интеррег V А”
Румъния – България 2014-2020. Проектът се изпълнява в партньорство между Община Силистра и
Музей Кълъраш.
Комисията заседава в състав:
Председател: Николета Георгиева Дечева – ст. експерт „ЕПП“ при Община Силистра и ръководител
на проекта.
Членове:
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1. Константина Славянова Николова – ст. юрисконсулт при Община Силистра;
2. Надка Йорданова Маринова – ст. счетоводител при Община Силистра.
Срок за работа на комисията - 60 (шестдесет) календарни дни.
За участие в обществената поръчка, в обявения срок са получени оферти от:
1. „АКРИБИЯ“ ЕООД, гр. Силистра, с Вх.№К- 8269 от 13.10.2017г. в 09:38ч.
На заседанието не присъстваха представител на участника или негови упълномощени представители,
както и представители на средствата за масово осведомяване.
Публичното заседание на комисията започна в 14:00 часа след получаване на Протокола по чл. 48, ал.
6 ППЗОП, с гласно изчитане на заповедта за работа на комисията и Списъка на получените оферти за
участие в обществената поръчка от г-жа Николета Дечева - председател на комисията, след което
председателят и членовете на комисията попълниха и подписаха Декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
Комисията продължи своята работа с изпълнение разпоредбите на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, като се
пристъпи към отваряне на единствената оферта и обявяване на ценовото предложение.
Офертата е представена в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, съдържа
документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ППЗОП и опис на представените документи. Комисията обяви
Ценовото предложение от 18 000,00 лева (осемнадесет хиляди) без ДДС. Членовете на комисията
подписаха Техническото и Ценово предложение на участника.
С това приключи публичната част от заседанието на комисията.
Комисията продължи своята дейност на закрито заседание, свързана с разглеждането и оценяването на
офертата, съобразно предварително обявените от възложителя условия и изисквания.
При подробно разглеждане на документите в офертите, комисията не констатира липса, непълнота или
несъответствие на информацията, свързани както с личното състоятие, така и с критериите за подбор:
Техническото предложение за изпълнение на участника е в съответствие с предварително обявените
условия на Възложителя – изготвено е по указания образец, приложени са всички необходими документи.
Ценовото предложение на участника отговаря на предварително заложените изискванията на възложителя –
предложената цена за изпълнение е в рамките на максимално допустимия финансов ресурс, определен
предварително от Възложителя.
Предвид това, комисията счита, че офертата отговаря на предварително обявените условия, поради
което следва да се пристъпи към оценяване, съгласно предварително определения критерий.
Относно показател: Техническа оценка на офертата (ТО):
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След обстойно разглеждане съдържанието на предложената от участника организация за изпълнение на
дейностите, комисията единодушно се обедини около следното:
В своето техническо предложение участникът е описал сравнително изчерпателно дейностите,
които ще се изпълняват при финансовото управление на проекта. Описанието на документите, които ще
бъдат съставени по време на изпълнението, е непълно. Не е посочена и връзката между различните
дейности и документите, които ще бъдат изготвени.
В офертата се съдържа обяснение на организацията на изпълнение на дейностите, предмет на
договора, която е обвързана с предмета на обществената поръчка, но в предложената организация липсват
конкретни гаранции за своевременното изпълнение на дейностите, така, че да се обезпечава ритмичното
изпълнение на проекта, а взаимовръзката на дейностите по изпълнение на този договор със СФУК на
Възложителя е пропусната.
В офертата е посочен механизъм за комуникация на Изпълнителя с Възложителя по време на
изпълнение на дейностите, предмет на договора, който е обвързан с предмета на обществената поръчка.
В офертата е описан предлагания подход и процеса на вътрешен контрол, който Изпълнителят ще
упражнява, но не са обвързани с останалите части на техническата оферта – видове дейности, които ще се
изпълняват, организация при изпълнението им, механизъм за комуникация и управление на рисковете.
Участникът е посочил и обяснил рисковете, които счита, че оказват влияние върху изпълнението на
договора. Не е посочил какви мерки ще предприеме за управлението им.
Предвид гореизложените обстоятелства и предвид факта, че офертата е единствена, при прилагане на
Методиката за определяне на комплексната оценка на офертата, участникът получава техническа оценка от
50 точки.
Относно показател: Финансова оценка на офертата (ФО), оценката на участника е 30 точки.
Предвид гореотразените резултати, се формира комплексна оценка от 80 точки (К = ТО + ФО) от
предложенията на участника, поради което комисията предлага на възложителя участника «АКРИБИЯ»
ЕООД да бъде определено за изпълнител на обществената поръчка.
Мотиви: не са налице основания за отстраняване от обществената поръчка; участникът отговаря на
критериите за подбор; офертата на участника получава висока оценка при прилагане на предварително
обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане.
С това комисията приключи своята работа за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за
участие в настоящата обществена поръчка.
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Настоящият протокол е съставен и предаден на Възложителя заедно с цялата документация по
настоящата обществена поръчка за утвърждаване на 25.10.2017 г.

Председател: Николета Дечева

_______п_______ Заличени данни на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Членове:
1. Константина Николова

______п________ Заличени данни на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

2. Надка Маринова

______п________ Заличени данни на осн. чл. 2 от ЗЗЛД
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