ОБЩИНА СИЛИСТРА
ул. “Симеон Велики” № 33
7500 Силистра

(086) 824 243 Факс: (086) 823 343
E-mail: mayor@silistra.bg

УТВЪРДИЛ
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА
Дата:

ДОКЛАД
На основание чл.92а, ал. 5 от ЗОП за дейността на комисията назначена със Заповед № ЗК- 2022 от
11.12.2015г., за провеждане на процедура по договаряне без обявление за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Абонаментно поддържане на ПП „Актопис”и ПП „ЕлАрДо“, открита с Решение
№ ЗК- 1950 от 01.12.2015г.
Комисия в състав:
Председател: Ростислав Светославов Павлов – Секретар на община Силистра
Членове:
1.Валерий Петров Недев – юрисконсулт при Община Силистра;
2.Добринка Милкова Атанасова – старши счетоводител;
3. Димитричка Господинова Иванова – началник отдел ,,ГРАО“;
4. Веселин Събев Георгиев – главен експерт ,,ИС и КТ“;
Резервни членове:
1. Николай Михайлов Николов - Директор дирекция „Правна” при Община Силистра;
2. Анелия Петрова Василева – гл. счетоводител и началник отдел ,,Счетоводство и контрол“;
3. Енчо Юлиянов Христов – главен специалист ,,ИС и КТ“;
Срок за работа на комисията – 60 (шестдесет) календарни дни.
УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,
На 11.12.2015г. комисия, назначена със Заповед №ЗК - 2022 от 11.12.2015г., се събра в
Заседателната зала на административната сградата на Община Силистра от 14:00 часа, за да проведе
договаряне с участника ,,Актопис БГ“ ЕООД, гр. Банкя за определяне условията на договора за
изпълнение на обществената поръчка, открита по реда на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП с предмет:
„Абонаментно поддръжане на ПП „Актопис“ и ПП „ЕлАрДо“.
В деловодството на Община Силистра е входирана оферта за участие с № Вх.К5575#1 от
03.12.2015г. в 10:42 часа от ,,Актопис БГ“ ЕООД, гр. Банкя, с което дружеството потвърждава
съгласието си да се договарят условията за изпълнение на договора на обществената поръчка.
За провеждане на договарянето в залата присъства г-н Иван Атанасов Тончев, в качеството му на
управител на ,,Актопис БГ“ ЕООД.
Публичното заседание на комисията започна с гласно изчитане на заповедта за работа на комисията
от страна на г-н Валерий Недев, в качеството му на юрисконсулт.
Всички основни членовете на комисията присъстваха и попълниха и подписаха Декларация по чл. 35,
ал. 3 от ЗОП, за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 и спазване на изискванията по чл. 35, ал. 2 от ЗОП.
По нататъшните действия по отваряне на офертата и разглеждане на приложените в нея документи,
г-н Ростислав Павлов предостави на г-н Валерий Недев.
Участникът е приложил всички необходими документи, посочени от възложителя в поканата за
участие.
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Комисията констатира, че участникът отговаря на предварителните условия и изисквания, заложени
от възложителя.
Представителя на участника, а именно г-н Иван Тончев потвърди направените от ,,Актопис БГ“
ЕООД предложения за изпълнение, които са:
1. Срок за изпълнение 12 месеца;
2. Обща цена за изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката в размер на 4 000
лв./четири хиляди/ без ДДС, 4 800 лв./четири хиляди и осемстотин/ с ДДС.
3. Срок на валидност на офертата – 60 (шестдесет) календарни дни от датата на получаване на
офертата.
Относно клаузите заложени в проекта на договора за изпълнение предмета на настоящата поръчка и
по – точно за предложената за изпълнение цена от ,,Актопис БГ“ ЕООД, г-жа Добринка Атанасова,
предложи на представителя на участника изплащането на сумата да се осъществи на четири вноски
за периода на действие на договора - 12 месеца.
Предложението беше прието от г-н Тончев.
Комисията единодушно прие предложението.
С това комисията и лицето представляващо участника договориха условията на договора, предмет на
настоящата процедура.
Предвид постигнатите договорености с участника, относно изпълнението на договора по
настоящата процедура, комисията предлага на Възложителя, да определи участника ,,Актопис“
ЕООД за Изпълнител на обществената поръчка с предмет „Абонаментна поддръжка на
ПП“Актопис“ и ПП „Ел АрДо“ и да сключи договор за нейното изпълнение.
Неразделна част от настоящият доклад е протокола, отразяващ договарянето с участника.
Настоящият доклад, съставен на 14.12.2015г., и цялата документация от процедурата се предава на
възложителя за вземане на решение, съгласно чл.92а, ал.6 от ЗОП.
Председател:

_________________ /Ростислав Павлов/

Членове:
1. ________________ /Валерий Недев/
2. ________________ / Добринка Атанасова /
3. _________________/Димитричка Господинова/
4. _________________/Веселин Георгиев/

Настоящият доклад, ведно с цялата документация по процедурата на договаряне без обявление, е
предаден на възложителя на ..........................2015 г.
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