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Утвърдил: ________/П/__________
Денка Михайлова
За Кмет на Община Силистра
На осн. Заповед № ЗК- 292/19.02.16г
Дата:23.02.2016г.

ПРОТОКОЛ № 3
За дейността на комисия, назначена със Заповед № ЗК- 148 от 27.01.2016 г. на кмета на
Община Силистра – д-р Юлиян Найденов Найденов, чрез Денка Димитрова Михайлова - За
кмет на основание Заповед № ЗК-116 ог 22.01.2016 г., за разглеждане, оценка и класиране на
получените оферти за участие в обществена поръчка с предмет ДОСТАВКА НА
КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
СИЛИСТРА И ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ ПО ОБОСОБЕНИ
ПОЗИЦИИ:
Обособена позиция № 1: „Доставка на канцеларски материали и принадлежности за
офиса от списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания”
Обособена позиция № 2: Доставка на канцеларски материали и дребно офис
оборудване
На 19.02.2016 г. от 10.00 ч., комисия назначена със Заповед № ЗК- 148 от 27.01.2016 г се
събра на публично заседание в стая № 202 (Заседателната зала) на административната сграда на
Община Силистра, за да отвори и оповести съдържанието на Плик № 3 „Предлагана цена” от
офертите на допуснатите до този етап участници, както и да ги оцени и класира по обособени
позиции.
Комисията заседава в състав:
Председател:
Николай Михайлов Николов – Директор дирекция „Правна”
Членове:
1. Валерий Петров Недев – юрисконсулт
2. инж. Желязко Димитрова Димитров – н-к отдел „АИО и управление на собствеността”
3. Галина Друмева Друмева – гл. експерт „Информация и услуги”
4. Добринка Милкова Атанасова – ст. счетоводител
В залата присъства г-жа Светлана Димитрова Тихчева – представител на участника
представител на участник „Августа” ЕООД, която се вписа в Регистър на лицата, присъствали
при отварянето на плик № 3 „Предлагана цена”.
След гласно изчитане на заповедта за работа на комисията от председателя на комисията и
част от Протокол № 2, относно допуснатите участници до етап разглеждане на плик № 3
„Предлагана цена”, г-н Николов пристъпи към отваряне на Пликове № 3 „Предлагана цена” по
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реда на постъпване на офертите на допуснатите до оценка участници и оповестяване на ценовите
предложения.
„Смарт бизнес къъмпани" ЕООД
Участникът предлага цена за изпълнение на обособена позиция №1 на обществената поръчка
– 31 950.00 лв. (тридесет и една хиляди деветстотин и петдесет лева) без ДДС.
На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, на г-жа Тихчева бе предложено, да подпише ценовото
предложение. Същата упражни това си право.
„Транс КО 04” ЕООД
Участникът предлага цена за изпълнение на обособена позиция №1 на обществената поръчка
– 36 100.77 лв. (тридесет и шест хиляди сто лева и седемдесет и седем стотинки) без ДДС.
На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, на г-жа Тихчева бе предложено, да подпише ценовото
предложение. Същата упражни това си право.
„Августа” ЕООД
Участникът предлага цена за изпълнение на:
Обособена позиция № 1 – 31 792.04 лв. (тридесет и една хиляди седемстотин деветдесет и
два лева и четири стотинки) без ДДС.
Обособена позиция № 2 – 4 694.52 лв. (четири хиляди шестстотин деветдесет и четири
лева и петдесет и две стотинки) без ДДС.
„Офис В” ООД
Участникът предлага цена за изпълнение на обособена позиция №2 на обществената поръчка
– 4 095.00 лв. (четири хиляди деветдесет и пет лева) без ДДС.
На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, на г-жа Тихчева бе предложено, да подпише ценовото
предложение. Същата упражни това си право.
С това приключи публичната част от заседанието на комисията. Комисията продължи своята
работа на закрито заседание за разглеждане, оценка и класиране на гореописаните ценови
предложения.
При разглеждане на Ценовите предложения на участници, комисията не откри
несъответствия, включително аритметични несъответствия между посочените единични цени и
калкулираната обща цена, както и липса на офериран артикул. Предложените цени за изпълнение
по обособени позиции са в рамките на максимално допустимия финансов ресурс, определен
предварително от Възложителя.
Съгласно критерия за оценка „най–ниска цена” предложена за изпълнение и гореизложеното,
комисията направи следната класация по обособени позиции:
Обособена позиция №1 „Доставка на канцеларски материали и принадлежности за
офиса от списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания”
I място - „Августа” ЕООД с предлагана цена 31 792.04 лв. (тридесет и една хиляди
седемстотин деветдесет и два лева и четири стотинки) без ДДС;
II място - „Смарта бизнес къмпани” ЕООД, с предлагана цена 31 950.00 лв. (тридесет и
една хиляди деветстотин и петдесет) без ДДС.
IIІ място - „Транс КО 04” ЕООД, с предлагана цена 36 100.77 лв. (тридесет и шест хиляди
сто лева и седемдесет и седем стотинки) без ДДС.
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Обособена позиция №2 „Доставка на канцеларски материали и дребно офис
оборудване”
I място - „Офис В” ООД с предлагана цена 4 095.00 лв.(четири хиляди деветдесет и пет
лева) без ДДС;
II място - „Августа” ЕООД, с предлагана цена 4 694.52 лв. (четири хиляди шестстотин
деветдесет и четири лева и петдесет и две стотинки) без ДДС.
Предвид гореизложеното и резултатите от работата на комисията до момента, комисията
направи горепосочената класация и предлага на Възложителя да определи за изпълнител на:
Обособена позиция № 1 Доставка на канцеларски материали и принадлежности за
офиса от списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания – участника
класиран на първо място, а именно „Августа” ЕООД.
Мотиви: предложена най – ниска цена за изпълнение на обособената позиция.
Обособена позиция № 2 Доставка на канцеларски материали и дребно офис оборудване
- участника класиран на първо място, а именно „Офис В” ООД.
Мотиви: предложена най – ниска цена за изпълнение на обособената позиция.
Комисията приключи своята работа за разглеждане, оценка и класиране на получените
оферти за участие в настоящата процедура на същия ден.
Настоящият протокол е съставен на 23.02.2016 г. и предаден на Възложителя, заедно с
Протоколи № 1 и № 2 както и цялата документация по настоящата обществена поръчка.

Председател: Николай Николов
Членове:

_________/П/_________

1. Валерий Недев

________/П/__________

2. Желязко Димитров

________/П/__________

3. Галина Друмева

_________/П/_________

4. Добринка Атанасова

_________/П/_________
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