РЕШЕНИЕ
за определяне на изпълнител
№ЗК - 854 от 12.05.2017г.
На основание чл. 108, т. 1, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 6 и чл. 181, ал. 6 от Закона за обществените
поръчки и въз основа на резултати отразени в Протоколи №№ 1, 2 и 3 от работата на комисия, назначена с
моя Заповед № ЗК - 590 от 23.03.2017 г. за провеждане на обществена поръчка за „услуга”, открита с
Решение №ЗК- 450 от 01.03.2017 г. по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП, чрез “публично състезание” с
предмет „Извършване на оценка за съответствие на инвестиционен технически проект и
упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект ПЗГ „Добруджа”, гр.
Силистра”, във връзка с реализацията на проект по Договор №BG16RFOP001-3.002-0014-С01 за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по Оперативна програма „Региони в
растеж” 2014-2020”,
1. Утвърждавам доклад за резултатите от работата на комисия, определена с моя Заповед № ЗК№ ЗК- 590 от 23.03.2017 г. като одобрявам документите, свързани с провеждане на процедурата,
включително оценката на офертите, съгласно предварително определения критерий „най – ниска
цена”, както следва:
1.1 „ДОМРЕМОНТСТРОЙ - 99” ЕООД с ценово предложение в размер на 5 974,69 лева (пет хиляди
деветстотин седемдесет и четири лева и шестдесет и девет стотинки) без ДДС.
1.2. „КИМТЕКС ЛС” ООД с ценово предложение в размер на 6 030,52 лева (шест хиляди и тридесет лева и
петдесет и две стотинки) без ДДС.
1.3. ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ” с ценово предложение в
размер на 7 426,48 лева (седем хиляди четиристотин двадесет и шест лева и четиридесет и осем стотинки)
без ДДС.
1.4. ДЗЗД „ИВТ - ПРОКОНТРОЛ” с ценово предложение в размер на 9 939,20 лева (девет хиляди
деветстотин тридесет и девет лева и двадесет стотинки) без ДДС.
1.5. „МАРСИ КОНСУЛТИНГ” ЕООД с ценово предложение в размер на 10 218,39 лева (десет хиляди
двеста и осемнадесет лева и тридесет и девет стотинки) без ДДС.
1.6. ДЗЗД „ПЪТКОНСУЛТ 2000” с ценово предложение в размер на 10 832,61 лева (десет хиляди
осемстотин тридесет и два лева и шестдесет и една стотинки) без ДДС.
1.7. „РЕЗОНИНВЕСТ 12” ЕООД с ценово предложение в размер на 10 889,00 лева (десет хиляди
осемстотин осемдесет и девет лева) без ДДС.
2. Одобрявам класирането на участниците, съгласно обявения критерий във връзка с чл. 61, т. 7
от ППЗОП:
I място: „ДОМРЕМОНТСТРОЙ - 99” ЕООД с ценово предложение в размер на 5 974,69 лева (пет
хиляди деветстотин седемдесет и четири лева и шестдесет и девет стотинки) без ДДС.
Този документ е създаден в рамките на проект „Предоставяне на качествено образование чрез модернизиране на ПЗГ
,,Добруджа”, с Договор № BG16RFOP001-3.002-0014-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не
може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР
2014-2020

II място: „КИМТЕКС ЛС” ООД с ценово предложение в размер на 6 030,52 лева (шест хиляди и
тридесет лева и петдесет и две стотинки) без ДДС.
3. Отстранявам от участие в процедурата:
1. Участника „АКВА БГ КОНСУЛТИНГ” ЕООД, на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП.
Мотиви: участника е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на
поръчката - Техническото предложение за изпълнение на участника, не съдържа Описание на предлагания
подход за изпълнение на договора - организация на ресурсите (човешки и технически), които възнамерява
да вложи участника при изпълнението на дейностите по договора.
2. Участника „КИМА КОНСУЛТ” ЕООД, на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП.
Мотиви: участника е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на
поръчката – наличие на аритметични несъответствия в Ценовото предложение на участника, които не
могат да са отстранят на основание чл. 104, ал. 5, изр. второ от ЗОП, т.к ще се стигне до ситуация, при
която ще се промени ценовото предложение.
3. Участника ДЗЗД „РИА/ТИ ДЖИ АЙ ПАУЪР”, на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП.
Мотиви: участника е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на
поръчката – наличие на аритметично несъответствие в Ценовото предложение на участника, което не може
да са отстрани на основание чл. 104, ал. 5, изр. второ от ЗОП, т.к ще се стигне до ситуация, при която ще се
промени ценовото предложение.
4. Определям за изпълнител на процедурата, участника „ДОМРЕМОНТСТРОЙ - 99” ЕООД с
подизпълнител „ЕКО – ТЕРМО – СТРОЙ” ЕООД, който ще изпълнява 5 % дял от договора.
Мотиви: не са налице основания за отстраняване от процедурата по отношение на участника и
подизпълнителя; участника отговаря на критериите за подбор, както и подизпълнителя съобразно вида и
дела на неговото участие; офертата отговаря на предварително обявените условия и при прилагане на
критерия за оценка участника е класиран на първо място.
На основание чл. 43, ал. 1, изречение първо от ЗОП и чл. 43, ал. 2, т. 1, буква „а” от ЗОП, настоящото
Решение да се изпрати на участниците в 3-дневен срок от издаването му.
На основание чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП в деня на изпращане на решението до участниците,
решението и протоколите на комисията за провеждане на процедурата да се публикуват в електронната
преписка на обществената поръчка в профила на купувача: http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=372.
Решението може да се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията в 10 - дневен срок от
неговото получаване.

Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД
д-р Юлиян Найденов Найденов
Кмет на Община Силистра
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