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

(086) 82 42 43 Факс:(086) 82 33 43
E-mail: mayor@silistra.bg

РЕШЕНИЕ
№ЗК-699 от 03.05.2018 г.
На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 и чл. 108, т. 1 от Закона за обществените поръчки и предвид
отразени резултатите от работата на комисия назначена с моя Заповед № ЗК-598 от 12.04.2018 г. да
отвори, разгледа, оцени и класира получената за участие оферти в обществена поръчка с предмет:
„Инсталиране и внедряване на система за електронно наблюдение за нуждите на Община
Силистра“, открита с открита с Решение № ЗК-487 от 21.03.2018 г, по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от
ЗОП и публикувана в РОП с уникален номер 00030-2018-0008, взех следното решение:
1. Утвърждавам протокола от работата на комисия, назначена с моя Заповед № ЗК-598 от
12.04.2018 г.;
2. Одобрявам класирането на участниците, съгласно обявената методика за определяне на
комплексна оценка:
Първо място: „БТК“ ЕАД /Виваком/ – с предложена цена от 226 800,00 лв. /двеста двадесет и
шест хиляди и осемстотин лева/ без ДДС и Комплексна оценка 100 т;
3. Отстранявам участника „Ен Ер Джи Софт“ ЕООД на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП.
Мотиви: Ценовото предложение на участника не е подписано и подпечатано от
представляващия го. След обсъждане и анализ на така създалата се ситуация, членовете на
помощния орган на Възложителя, решиха да не разглеждат Ценовото предложение на „Ен Ер Джи
Софт“ ЕООД, тъй като същото на отговаря на поставените изисквания от възлагащия орган,
посочени в документацията. В конкретния случай липсата на подпис се равнява на липса на редовна
оферта, предвид факта, че чрез саморъчно положения си подпис представляващото участника лице
потвърждава истинността на изразеното в съответния документ волеизявление.
4. Определям за изпълнител участника „БТК“ ЕАД /Виваком/.
Мотиви: Не са налице основания за отстраняване от процедурата; участника отговаря на
критериите за подбор; офертата отговаря на предварително обявените условия и при прилагане на
Методиката за оценка участника е получил най-висока комплексна оценка.
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На основание чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 43, ал. 1 и ал. 2, т. 1, б. „а” от ЗОП,
настоящото Решение да се изпрати в тридневен срок до участниците и да се публикува към
електронната
преписка
на
обществената
поръчка
в
профила
на
купувача:
http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=4131 , заедно с протокола на Комисията.
Настоящото Решение може да се обжалва пред Комисия за защита на конкуренцията в
сроковете по чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

заличени данни на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

инж. Т. П. Б.
За Кмет на Община Силистра
на основание Заповед № ЗК-686/02.05.2018 г.
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