ПРОТОКОЛ № 3
За дейността на комисия, назначена със Заповед № ЗК- 704 от 19.04.2017 г. на кмета на Община Силистра –
д-р Юлиян Найденов Найденов, за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените за участие
оферти в обществена поръчка с предмет „Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и
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”.
На 23.05.2017 г. от 15:00 ч., комисия назначена със Заповед № ЗК- 704 от 19.04.2017 г. на кмета на
Община Силистра – д-р Юлиян Найденов Найденов, се събра на публично заседание в стая № 202
(Заседателната зала) на общинска администрация - Силистра, за да отвори ценовото предложение и
оповести предлаганата цена за изпълнение на обществената поръчка.
На заседанието не присъства участника в процедурата или негови упълномощени представители,
както и представители на средствата за масово осведомяване.
Комисията обяви резултатите от оценяването на офертата по техническите показатели, слек което
пристъпи към отваряне на Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” от офертата на единствения
участник в настоящата процедура - ДЗЗД „ДИРЕКТ СТРОЙ” и оповести предлаганата обща цена за
изпълнение, която е в размер на 944 657,87 лева (деветстотин четиридесет и четири хиляди шестстотин
петдесет и седем лева и осемдесет и седем стотинки) без ДДС,
съответно 1 133 589,44 лева (един
милион сто тридесет и три хиляди петстотин осемдесет и девет лева и четиридесет и четири стотинки) лева
с включен ДДС, формирана по дейности, както следва:
- Цена за изготвяне на инвестиционен технически проект по всички части в размер на 19 500,00 лева
(деветнадесет хиляди и петстотин лева) без ДДС, съответно 23 400,00 лева (двадесет и три хиляди и
четиристотин лева) с ДДС;
- Цена за изпълнение на строително - монтажни работи по проекта в размер на 915 457,87 лева (деветстотин
и петнадесет хиляди четиристотин петдесет и седем лева и осемдесет и седем стотинки) без ДДС или
1 098 549,44 лева (един милион деветдесет и осем хиляди петстотин четиридесет и девет лева и четиридесет
и четири стотинки) с ДДС;
- Цена за осъществяване на авторски надзор на обекта 9 700,00 лева (девет хиляди и седемстотин лева) без
ДДС или 11 640,00 лева (единадесет хиляди шестстотин и четиридесет лева) с ДДС.
Участникът предлага следните стойности на елементите на ценообразуване за видовете СМР, както
следва:
– Средна часова ставка
4,00 лв./час
– Допълнителни разходи върху труд
75 %
– Допълнителни разходи върху механизация
25 %
– Доставно -складови разходи
8 %
– Печалба
8 %
С това приключи публичната част от заседанието на комисията.
Комисията продължи своята работа на закрито заседание за разглеждане на ценовото предложение за
съответствие с изискванията на възложителя и направи следните констатации:

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
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Ценовото предложение на участника отговаря на предварително заложените изискванията на
възложителя – приложена е Количествено – стойностна сметка, отразяваща образуването на общата цена
за изпълнение без включен ДДС съобразно посочените количества и обем от възложителя. Не са откри
аритметични несъответствия. Предложените цени за изпълнение по дейности са в рамките на максимално
допустимия финансов ресурс, определен предварително от Възложителя. Предложението е в съответствие
с предварително обявените условия, както и с правила и изисквания, свързани с опазване на околната
среда, социалното и трудовото право. Комисията допуска предложението на участника до оценка на
финансовия показател, съгласно предварително определения критерий.
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Комисията класира участника ДЗЗД „ДИРЕКТ СТРОЙ” на първо място съгласно критерия за оценка
и единодушно реши и предлага на възложителя, да бъде определен за изпълнител на обществената
поръчка.
Мотиви: не са налице основания за отстраняване от процедурата; участника отговаря на критериите за
подбор; офертата на участника е получава най-висока оценка при прилагане на предварително обявените
от възложителя условия и избрания критерий за възлагане.

Този документ е създаден в рамките на проект „Предоставяне на качествено образование чрез модернизиране на ПЗГ
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счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020

2

С това комисията приключи своята работа за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти
за участие в настоящата процедура.
Настоящият протокол е съставен на 29.05.2017 г.
Председател: Николай Николов ______П_______Заличени данни на осн. чл. 2 от ЗЗЛД
Членове:
1. Юлия Василева

______П_______ Заличени данни на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

2. Румяна Петрушева

______П_______ Заличени данни на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

3. Павел Павлов

______П_______ Заличени данни на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

4. арх. Марин Неделчев

______П_______ Заличени данни на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

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

3

