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Утвърдил:
Денка Михайлова
За Кмет на Община Силистра
На основание Заповед № ЗК-1930/27.11.2015г.

на дата: 03.12.2015г.

ПРОТОКОЛ № 2

От заседанието на комисия, определена със Заповед №ЗК-1929/27.11.2015 г. 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
На 02.12.2015 г. от 10:00 часа комисия в състав:
Председател: Весела Димитрова Тодорова – Ръководител на проекта
Членове:
1.
Валерий Петров Недев - Юрисконсулт
2.
Лилия Людмилова Траянова – Експерт „ВО” по проекта
се събра на публично заседание, за да отвори ценовите оферти.
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В залата не присъстваха представители на участниците.
Председателят на комисията г-жа Тодорова попълни Декларация по чл. 35, ал. 3
от ЗОП, с която удостовериха съответствие на обстоятелства по чл. 35, ал. 1 от ЗОП и
спазване на изискванията по чл. 35, ал. 2 от ЗОП, след което откри заседанието.
Последващите действия бяха предоставени на юриста в комисията – г-н Недев, който
отвори Плик №3 „Предлагана цена” и оповести гласно посочените цени, както следва:
I. СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД.
Обща цена за изпълнение на договора по обособена позиция №1 е 1120,00 лева
без ДДС и съответно 1344,00 лева с ДДС.
Комисията констатира, че ценовата оферта на участника не надвишава
прогнозната стойност, посочена от Възложителя в Обявлението към настоящата
обществена поръчка за съответната обособена позиция.
След извършването на действията по чл. 69а, ал. 3 и 4 от ЗОП, комисията
продължи своята работа с анализи на предложените единични цени. Не бяха
констатирани и пропуски и/или нарушения от страна на участника при изготвяне на
ценовото предложение.
Спазвайки критерия за оценка на офертите – най-ниска цена, комисията направи
следното класиране:
Участник

Място в
класирането

СМАРТ БИЗНЕС
КЪМПАНИ ЕООД

І

Обособена позиция
Обособена позиция № 1 Доставка на стоки,
включени в списъка по чл. 30 от Закона за
интеграция на хората с увреждания. Поръчката е
предназначена за изпълнение от специализирани
предприятия или кооперации на хора с увреждания
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На основание данните от Протокол № 1, комисията единодушно реши и предлага
на Възложителя за изпълнител 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
да бъде избран участника, класиран на първо място, както следва:
Обособена позиция № 1 Доставка на стоки, включени в СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ
ЕООД
списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с
увреждания. Поръчката е предназначена за изпълнение от
специализирани предприятия или кооперации на хора с
увреждания

Настоящият протокол е съставен на 03.12.2015 г. и предаден на Възложителя
заедно с Протокол №1, както и цялата документация по настоящата обществена
поръчка.
Водещ протокола: Ирина Николова - Ст. експерт „Обществени поръчки”.

Председател: Весела Димитрова Тодорова

__________________

Членове:
1.

Валерий Петров Недев

__________________

2.

Лилия Людмилова Траянова

__________________
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