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ПРОТОКОЛ №1

От заседанието на комисия, определена със Заповед №ЗК-1929/27.11.2015г.
на Кмета на Община Силистра – д-р Юлиян Найденов, във връзка с разглеждане,
оценка и класиране на получените оферти в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет:
Доставка на канцеларски материали по проект „Подобряване на пътната
инфраструктура в трансграничната зона Кълъраш – Силистра” /“Improving of
transport infrastructure in Calarasi – Silistra cross border area by rehabilitating the
roads in Independenta Commune and Silistra Municipality”/ № 2(4i)-1.1-5 MIS- ETC
Code: 312, по обособени позиции
Комисията е определена в следния състав:
Председател: Весела Димитрова Тодорова – Ръководител на проекта
При отсъствие на председателя, като такъв да встъпи Атанас Георгиев Суров – Нач.
Отдел „Инвестиции и проекти”
Членове:
1.
Валерий Петров Недев - Юрисконсулт
2.
Лилия Людмилова Траянова – Експерт „ВО” по проекта
Резервни членове:
1.
Константина Славянова Николова – Ст. юрисконсулт
2.
Надка Йорданова Маринова – Счетоводител на проекта
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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 за откриване на процедура № ЗК-1734 от 29.10.2015г. на
в.и.д. Кмет на Община Силистра инж. Емил Иванов Гойчев.

Публичното заседание на комисията започна в 14:00 часа на 27.11.2015г. в
стая № 202 (Заседателната зала) на административната сграда на Община Силистра.
Поради служебни ангажименти на г-жа Весела Тодорова, като председател
встъпи г-т Атанас Суров.
В залата не присъстваха представители на участниците.

Г-н Суров изчете гласно заповедта за работа на комисията във връзка с
разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за участие в обществената
поръчка и
Списък с получените оферти, а именно:
Списък на получените документи

Наш рег. индекс/Дата

Вид
документ

Кореспондент - адрес

ВхК-9763/26.11.2015 г. 10:54:57 ОФ Оферта 30-1722 СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД
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Председателят и членовете на комисията попълниха Декларация по чл. 35,
ал. 3 от ЗОП, с която удостовериха съответствие на обстоятелства по чл.35, ал1 от
ЗОП и спазване на изискванията по чл.35, ал.2 от ЗОП.

В изпълнение на разпоредбите на чл.68, ал.4 и ал.5 от ЗОП относно проверка
за наличието на три отделни запечатани плика и разглеждане на офертите по реда
на постъпването им, г-н Суров предостави последващите действия на г-н Недев.
Същият пристъпи към

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

I.

СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД.
Представената оферта е в запечатан и обозначен плик, съгласно
разпоредбата на чл.57, ал.1 от ЗОП. Г-н Недев отвори офертата и оповести
наличието на:
1.

Плик № 1 Документи за подбор – 1 бр., за първа обособена позиция.

2.
Плик №2 Предложение за изпълнение на поръчката - 1 бр., за първа
обособена позиция.
3.

Плик №3 Предлагана цена - 1 бр., за първа обособена позиция.

Всички пликове са непрозрачни, запечатани и обозначени съгласно
указанията на възложителя. Членове на комисията подписаха Плик №3 „Предлагана
цена”.
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След отварянето на Плик № 2, съдържащите се документи бяха подписани на
всяка страница отново от тримата членове на комисията.
Г-н Недев пристъпи към проверка на представените в Плик №1 „Документи за
подбор”. Списъкът на приложените документи е подписан от участника съобразно
изискванията на чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП. Представените документи са подвързани
и номерирани.
След извършването на действията по чл.68, ал. 4 и 5 от ЗОП, комисията
разгледа и обсъди представените документи в плик №1. Не беше констатирана
липса на документи и/или несъответствие с поставените от възложителя критерии
за подбор.
Предвид обстоятелството, че за втора обособена позиция не е
подадена нито една оферта, комисията единодушно реши и предлага на
възложителя, на основание чл. 39, ал.1, т.1 от ЗОП да прекрати
процедурата по тази обособена позия.
Комисията премина към следващия етап от процедурата - разглеждане на
документите в Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” по първа
обособена позиция.
Председателят и членовете на комисията разгледаха и обсъдиха направените
от участниците технически предложения. Не бяха констатирани несъответствия с
поставените от възложителя изисквания.

Комисията приключи своята работа на този етап и насрочи следващо открито
заседание за оповестяване съдържанието на Плик №3 от офертата на участника за
02.12.2015г. Заседанието ще се проведе от 10:00 ч. в заседателната зала на
Община Силистра.
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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=289.
Водещ протокола: Ирина Николова - Ст. експерт „Обществени поръчки”.

Председател: Атанас Георгиев Суров

__________________

Членове:
1.

Валерий Петров Недев

__________________

2.

Лилия Людмилова Траянова

__________________
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