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ПРОТОКОЛ № 2

От закрито заседание на комисия, определена със Заповед №ЗК-1838/17.11.2015
г. на Кмета на Община Силистра – д-р Юлиян Найденов, във връзка с провеждане на
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Доставка на канцеларски материали по Договор № БС-33.14-1-019/30.09.2015 г. по
обособени позиции
С писмо изх. № К-5363/19.11.2015г., спазвайки разпоредбата на чл.68, ал.8 от
ЗОП, при спазване Закона за електронния документ и електронния подпис, комисията е
изпратила Протокол № 1 до участниците в настоящата обществена поръчка с
електронно писмо (Email) на 19.11.2015г, подписано с УЕП, издаден на оправомощен
служител на Община Силистра, съгласно Заповед № ЗК-943/20.06.2013г.
В същия ден, при спазване разпоредбата на 22б, ал.2, т.7 от ЗОП,
горецитираните протоколи са публикувани в Профила на купувача на интернет адрес
http://www.poruchki.silistra.bg/news.php?readmore=287.
На 27.11.2015г. от 10:00 часа, комисията се събра в основния си състав, за да
разгледа допълнително получените документи за отстраняване на констатираните
липси на документи, несъответствия с критериите за подбор нередовности и
фактически грешки, описани от комисията в Протокол № 1.
В законоустановения срок не са постъпили документи.

Не представяйки в срок изискуемите документи, участникът ЗОНА АртПРИНТ
ЕООД не доказва по безспорен начин, че покрива заложените от възложителя в
т.ІІІ.2.3) Технически възможности от обявлението критерии за подбор, базирани на
разпоредбата на чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП.
На основание чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП комисията единодушно реши и
предлага на възложителя да отстрани от участие ЗОНА АртПРИНТ ЕООД.
Предвид обстоятелството, че по обособена позиция № 1 няма участник,
който да отговаря на изискванията по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП, комисията
единодушно реши и предлага на възложителя, на основание чл. 39, ал.1, т. 1 от
ЗОП да прекрати процедурата по тази обособена позиция.
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Комисията продължи своята работа, като разгледа техническите предложения
на допуснатите участници.
I.

ОФИС В ООД.
Представеното от участника Предложение за изпълнение на поръчката по

обособена позиция № 2 е в пълно съответствие с изискванията на възложителя.
Комисията приключи своята работа на този етап и насрочи следващо открито
заседание за оповестяване съдържанието на Плик №3 от офертите на участниците за
___________ 2015г. Заседанието ще се проведе от ____________ ч. в заседателната
зала на Община Силистра.
При спазване разпоредбата на чл.69, ал.3 от ЗОП, съобщение относно датата,
часа и мястото на отваряне на ценовите оферти се публикува на електронната
страница на Община Силистра, интернет адрес:
http://www.poruchki.silistra.bg/news.php?readmore=287.
Водещ протокола: Ирина Николова - Ст. експерт „Обществени поръчки”.

Председател: Нели Петрова Иванова _______________

Членове:
1.

Валерий Петров Недев

_______________

2.

Атанаска Янчева Атанасова

_______________
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