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

за определяне на изпълнител
№ ЗК-1839/30.10.2017 г.

На основание чл. 22, ал.1, т. 6 от ЗОП,чл.108, т.1 от ЗОП и чл.112, ал.3 от ЗОП във връзка с
чл.112, ал.2, т.1 от ЗОП, във връзка с мое Решение за откриване на процедура № ЗК-1027

от 12.06.2017г. в обществена поръчка за доставки, провеждана чрез открита процедура
по чл.73, ал.1 от ЗОП и чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП предмет: „Закупуване и доставка на
офис техника” във връзка с осъществяване на проект ,,Помощ за изготвяне на
стратегия за МИРГ на Община Силистра” финансиран по процедура BG14MFOP0014.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“ на Програма за морско дело и
рибарство 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за морско дело и рибарство по обособени позиции
ОП1 – Закупуване и доставка на офис техника
ОП2 – Доставка на канцеларски материали,
с прогнозна стойност 4252,33 лева (Четири хиляди двеста петдесет и два лева и 33
ст.) без ДДС,
в качеството ми на възложител по смисъла на чл.5, ал.2, т.9 от ЗОП, взех следното
Р

Е

Ш

Е

Н

И

Е

:

Изменям мое Решение № ЗК-1640/29.09.2017 г. в частта за определяне на
изпълнител, както следва:

1.

1.1.

т. 3.2. се променя, както следва:
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ОП2 – Доставка на канцеларски материали –
ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС АД. Подизпълнители
и дял от договора за обществена поръчка,
който те ще изпълняват: няма.

ОП2 – Доставка на канцеларски материали –
ЛЪКИ СИС ЕООД. Подизпълнители и дял от
договора за обществена поръчка, който те ще
изпълняват: няма.

1.2. Всички останали точки от решението остават непроменени.
2.
Мотиви: С мое Решение за определяне на изпълнител № ЗК-1640/29.09.2017 г. ОФИС
ЕКСПРЕС СЪРВИС АД е определено за изпълнител по ОП2 – Доставка на канцеларски
материали. В писмо, изпратено по E-mail, участникът се отказва от сключване на договор по
ОП2 – Доставка на канцеларски материали.
3.
На основание чл.43, ал.1, изречение първо от ЗОП и чл. 43, ал.2, т.1, буква „а” от ЗОП,
настоящото решение да се изпрати на участниците в 3-дневен срок от издаването му.
4.
На основание чл.24, ал.1, т.2 от ППЗОП в деня на изпращане на решението до
участниците, решението, протоколите и доклада на комисията, да се публикуват в профила на
купувача.

5.
На основание чл.43, ал.1, изречение второ от ЗОП, посочвам връзка към
електронна преписка на Открита процедура / №ОТПР-2017-002 / 18-01-2017 г. в
профила на купувача, където са публикувани протоколите и окончателния доклад на
комисията: http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=387.
6.
Решението може да се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията в
сроковете по чл. 197, ал.1, т.7 от ЗОП.

Възложител: _________п____________
Д-р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА
Съгласувал: _________п____________
Валерий Недев, Юрисконсулт
Изготвил: ________п_____________
Ирина Николова, Гл. експерт „Обществени поръчки”
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