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Утвърдил:
Денка Михайлова
За Кмет на Община Силистра
На основание Заповед № ЗК-116/22.01.2016г

ДОКЛАД

От заседанието на комисия, определена със Заповед №ЗК-111/21.01.2016 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.
Комисията е определена в следния състав:
Председател: Нели Петрова Иванова – Ръководител на проекта
При отсъствие на председателя, като такъв да встъпи Росица Лазарова Димова
– Гл. експерт „Организация на средното образование”
Членове:
1.
Валерий Петров Недев – Юрисконсулт
2.
Атанаска Янчева Атанасова – Организационен сътрудник по проекта
Резервни членове:
1.
Константина Славянова Николова – Ст. Юрисконсулт
2.
Жана Владимирова Баева – Мл. експерт бюджет
Определен срок за работа на комисията – 180 (Сто и осемдесет) календарни дни.
Процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка се провежда въз
основа на Решение № ЗК-100 от 15.01.2016 г. на Кмета на Община Силистра Д-р
Юлиян Найденов Найденов за откриване на процедура по реда на чл. 16, ал. 7, т.2 от
ЗОП, във връзка с чл. 90, ал.1, т.1 от ЗОП.
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Със същото решение е утвърдена Покана за участие в процедурата, която е
изпратена до следните участници:
1. СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД - Вписано в Регистър на специализираните
предприятия и кооперации на и за хора с увреждания под № 234.
2. ОФИС В ООД.
Поканеното специализирано предприятие СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД не е
подало Заявление за участие.
В законоустановения срок в деловодството на Община Силистра е входирано
Заявление за участие с Вх. № К-276#1 от 20.01.2016 г. в 10:14 ч. от участника „ОФИС
В” ООД, гр. Добрич, с което дружеството потвърждава съгласието си за договаряне
на условията на договора.
При спазване указанията на Възложителя, посочени в т.ІІІ Място и дата за
провеждане на договарянето в утвърдената покана, на 21.01.2011г. комисия,
назначена със Заповед №ЗК-111/21.01.2016 г. на Кмета на Община Силистра – д-р
Юлиян Найденов Найденов, се събра в Заседателната зала на административната
сградата на Община Силистра от 14:30ч, за да проведе договаряне с участника „ОФИС
В” ООД, гр. Добрич за определяне условията на договора за изпълнение на
настоящата обществена поръчка.
За провеждане на договарянето в залата присъства г-н Иван Мезев в качеството
си на упълномощен представител на дружеството.
Всички основни членовете на комисията присъстваха и попълниха Декларация
по чл. 35, ал. 3 от ЗОП.
След като се запознаха с приложените в заявлението за участие документи от
участника и констатираха наличието и редовността им, както и това че отговарят на
минималните условия за допустимост, заложени от Възложителя, членовете на
комисията преминаха към договаряне на условията на договора и направеното
предложение в заявлението на участника.
В заявлението си участникът предлага:
I.
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
1.
Участникът е предложил да изпълни обществената поръчка за срок от 3 (Три)
календарни дни от подписване на договора.
2.
За обезпечаване изпълнението на договора за възлагане на обществената
поръчка, участникът е предложил преди подписването на договора да предостави на
Възложителя гаранция в размер на 5 (пет) на сто от цената за изпълнение на договора
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без ДДС, посочена в Ценовата оферта. Гаранцията ще бъде предоставена под формата
на паричен депозит.
II.
ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
2861,00 лв. (Две хиляди осемстотин шестдесет и един лева) без ДДС,
3433,20 лв. (Три хиляди четиристотин тридесет и три лева и 20 ст.) с ДДС.
След постигнатите договорености с участника, свързани с договора за
изпълнението на обществената поръчка, комисията предлага на Възложителя:
Да определи участника „ОФИС В” ООД, гр. Добрич за Изпълнител на
обществена поръчка, с предмет Доставка на канцеларски материали по Договор №
БС-33.14-1-019/30.09.2015 г.
Настоящият Доклад е съставен на 27.01.2016 г. и в едно с цялата документация,
свързана с провеждането на настоящата обществена поръчка, се предава на
Възложителя за вземане на решение.

Председател: Нели Петрова Иванова

_______________

Членове:
1.

Валерий Петров Недев

_______________

2.

Атанаска Янчева Атанасова

_______________
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