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

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

РЕШЕНИЕ
№ЗК - 1031 от 28.06. 2016 г.
На основание чл. 73, ал. 1 от отм. Закона за обществените поръчки и Протоколи №1, №2 и
№3 за резултатите от работата на комисията, назначена със Заповед № ЗК-736 от 28.04.2016 г.
на Кмета на Община Силистра – д-р Юлиян Найденов Найденов, за провеждане на открита
процедура с предмет СМЕТОИЗВОЗВАНЕ ОТ 16 /ШЕСТНАДЕСЕТ/ НАСЕЛЕНИ МЕСТА
ОТ ОБЩИНА СИЛИСТРА
Обособена позиция №1 ,,І район – с. Проф. Иширково, с. Брадвари, с. Сребърна, с.
Йорданово, с. Смилец, с . Ветрен, с. Полк. Ламбриново и с. Сърпово“;
Обособена позиция №2 ,,ІІ район – с. Бабук, с. Българка, с. Главан, с. Богорово, с.
Казимир, с. Срацимир, с. Майор Ценович и с. Поп Кралево“”, открита с Решение №ЗК –
523 от 29.03.2016 г.,
О Б Я В Я В А М:
I. Класирането на участниците съгласно обявения критерий „най-ниска цена”, в следния
ред по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 ,,І район – с. Проф. Иширково, с. Брадвари, с. Сребърна, с.
Йорданово, с. Смилец, с . Ветрен, с. Полк. Ламбриново и с. Сърпово”:
I място - „Астон сервиз” ООД с предлагана цена 61 291,44 лв. (шестдесет и една хиляди
двеста деветдесет и един лева и четиридесет и четири стотинки) без ДДС;
Обособена позиция № 2 ,,ІІ район – с. Бабук, с. Българка, с. Главан, с. Богорово, с.
Казимир, с. Срацимир, с. Майор Ценович и с. Поп Кралево”
I място - „Астон сервиз” ООД с предлагана цена 26 130.72 лв. (двадесет и шест хиляди
сто и тридесет лева и седемдесет и две стотинки) без ДДС.
II. За изпълнители на обществената поръчка по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 ,,І район – с. Проф. Иширково, с. Брадвари, с. Сребърна, с.
Йорданово, с. Смилец, с . Ветрен, с. Полк. Ламбриново и с. Сърпово” – участника „Астон
сервиз” ООД.
Мотиви: предложена най – ниска цена за изпълнение на обособената позиция.
Обособена позиция № 2 ,,ІІ район – с. Бабук, с. Българка, с. Главан, с. Богорово, с.
Казимир, с. Срацимир, с. Майор Ценович и с. Поп Кралево” – участника „Астон сервиз”
ООД.
Мотиви: предложена най – ниска цена за изпълнение на обособената позиция.
III. Отстранените от участие в процедурата участници и оферти:
1.На основание чл. 69, ал. 1, т.3 от отм. ЗОП, участникът „Ербауер“ ЕООД.
Мотиви:
В представените ценови предложения участникът не е проучил подробно документацията за
участие и по този начин е представил оферта, която не отговаря на изискванията на
Възложителя. Заложените целеви количества, които дружеството посочва, че ще извозва на
посочените цени са по-ниски от количеството по задание на Възложителя, което води до

завишаване на цената за тон събран и извозен отпадък, както и до офериране на по-ниска обща
стойност на ценовата оферта, при по-високи единични цени. За формиране на цената, същият е
предвидил значително завишен брой машиносмени на автомобилите обслужващи съдовете за
отпадъци тип “Бобър”, което от своя страна също води до чувствително увеличение на цената
за тон събран и извозен отпадък.
2.На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от отм. ЗОП, участникът „Синева“ ЕООД.
Мотиви:
В представените ценови предложения участникът не е проучил подробно документацията за
участие и по този начин е представил оферта, която не отговаря на изискванията на
Възложителя. Заложените целеви количества, които дружеството посочва, че ще извозва на
посочените цени са по-ниски от количеството по задание на Възложителя, което води до
завишаване на цената за тон събран и извозен отпадък, както и до офериране на по-ниска обща
стойност на ценовата оферта, при по-високи единични цени. За формиране на цената, същият е
предвидил значително завишен брой машиносмени на автомобилите обслужващи съдовете за
отпадъци тип “Бобър”, което от своя страна също води до чувствително увеличение на цената
за тон събран и извозен отпадък.
Решението да се изпрати в тридневен срок до всички участници в процедурата и да се
публикува заедно с протокола на комисията в профила на купувача.
Решението подлежи на обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията в 10дневен срок от получаването му.

___________/П/_________________

(осн. чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с чл.22б от отм. ЗОП)

Д-р Юлиян Найденов
Кмет на Община Силистра
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