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ПРОТОКОЛ № 3
за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците
на комисия, определена със Заповед № ЗК-15/03.01.2018 г. на д-р Юлиян
Найденов Найденов – Кмет на Община Силистра и Възложител, съгласно чл.5, ал.2, т.9
от ЗОП, в състав:
Председател: Денка Димитрова Михайлова – Зам. Кмет „ХД” и Ръководител на
проекта
Членове:
1. Йорданка Йорданова Владимирова – Директор Дирекция „Икономика”
2. Николай Михайлов Николов – Директор Дирекция „Правна”
3. Николета Георгиева Дечева – Мл. експерт „ИП”
4. Ваня Николова Христова – Гл. счетоводител БС „Култура”
В периода 15.01.2018 г. – 16.01.2018 г., 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:
ОП1 – Черна, бяла и дребна техника
1.

ШКОЛСНАБ 2001 ЕООД.

Предложената стойност за изпълнение на поръчката не надвишава максимално
допустимата, посочена от възложителя. Посочените стойности за всеки от обектите не
надвишават максимално допустимия финансов ресурс. Не са констатирани
аритметични грешки. Ценовото предложение от офертата на участника е в
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съответствие с предварително обявените условия на поръчката, в това число и
техническата спецификация.
2.

БИС ООД.

Предложената стойност за изпълнение на поръчката не надвишава максимално
допустимата, посочена от възложителя. Посочените стойности за всеки от обектите не
надвишават максимално допустимия финансов ресурс. Не са констатирани
аритметични грешки. Ценовото предложение от офертата на участника е в
съответствие с предварително обявените условия на поръчката, в това число и
техническата спецификация.

ОП2 – Професионално оборудване
1.

КЛАСИКО ЕООД

Предложената стойност за изпълнение на поръчката не надвишава максимално
допустимата, посочена от възложителя. Посочените стойности за отделните КСС – по
договор за БФП и собствен принос, не надвишават максимално допустимия финансов
ресурс. Не са констатирани аритметични грешки. Ценовото предложение от офертата
на участника е в съответствие с предварително обявените условия на поръчката, в
това число и техническата спецификация.
2.

СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД

Участникът грешно е изписал наименованието на обособената позиция, като
вместо да посочи наименованието, дадено от възложителя в т. ІV.1) Наименование от
Решението за откриване на процедурата, е изписал текста, съдържащ се в т. ІV.3)
Описание на предмета на поръчката от Решението за откриване на процедурата.
Членовете на комисията коментираха направената констатация и единодушно
решиха, че допуснатата техническа грешка е несъществена.
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Предложената стойност за изпълнение на поръчката не надвишава максимално
допустимата, посочена от възложителя. Посочените стойности за отделните КСС – по
договор за БФП и собствен принос, не надвишават максимално допустимия финансов
ресурс. Не са констатирани аритметични грешки. Ценовото предложение от офертата
на участника е в съответствие с предварително обявените условия на поръчката, в
това число и техническата спецификация.
3.

ШКОЛСНАБ 2001 ЕООД

Предложената стойност за изпълнение на поръчката не надвишава максимално
допустимата, посочена от възложителя. Посочените стойности за отделните КСС – по
договор за БФП и собствен принос, не надвишават максимално допустимия финансов
ресурс. Не са констатирани аритметични грешки. Ценовото предложение от офертата
на участника е в съответствие с предварително обявените условия на поръчката, в
това число и техническата спецификация.
4.

БИС ООД

Предложената стойност за изпълнение на поръчката не надвишава максимално
допустимата, посочена от възложителя. Посочените стойности за отделните КСС – по
договор за БФП и собствен принос, не надвишават максимално допустимия финансов
ресурс. Не са констатирани аритметични грешки. Ценовото предложение от офертата
на участника е в съответствие с предварително обявените условия на поръчката, в
това число и техническата спецификация.

Комисията премина към проверка на ценовите предложения от офертите на
участниците по ОП2 – Професионално оборудване, допуснати до оценка, за наличие на
обстоятелства по чл.72, ал.1 от ЗОП. Не са налични предложения с повече от 20 на сто
по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници.
Председателят на
17.01.2018г., 10:00 часа.
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В изпълнение на т.8 от Заповед № 15/03.01.2018 г. издадена от на д-р Юлиян
Найденов Найденов – Кмет на Община Силистра и Възложител, съгласно чл.5, ал.2, т.9
от ЗОП, действията на комисията са протоколирани от Ирина Николова, гл. експерт
„Обществени поръчки”.
Настоящия протокол е изготвен на 16.01.2018 г. и подписан, както следва:

Председател:
Денка Димитрова Михайлова

_________п____________

Членове:
Йорданка Йорданова Владимирова

_________п____________

Николай Михайлов Николов

_________п____________

Николета Георгиева Дечева

_________п____________

Ваня Николова Христова

_________п____________
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