РЕШЕНИЕ
за определяне на изпълнител
№ЗК - 984 от 01.06.2017 г.
На основание чл. 108, т. 1, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 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 - 704 от 19.04.2017 г. за провеждане на обществена поръчка, открита с Решение №ЗК- 471 от
07.03.2017 г. по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП, чрез “открита процедура” 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” и прогнозна стойност - 952 920,00 лева без ДДС,
1. Утвърждавам доклад за резултатите от работата на комисия, определена с моя Заповед № ЗК
- 704 от 19.04.2017г. като одобрявам документите, свързани с провеждане на процедурата,
включително оценката на постъпилата за участие оферта, съгласно предварително определения
критерий - „оптимално съотношение «качество/цена»“, както следва:
I. Участник - ДЗЗД „ДИРЕКТ СТРОЙ” с предложение:
Срок за изготвяне на инвестиционния технически проект – 60 календарни дни (35 точки);
Срок за изпълнение на СМР по проекта - 150 календарни дни (35 точки);
Предлагана цена - 944 657,87 лева без ДДС (30 точки);
Комплексна оценка – 100 точки.
2. Одобрявам класирането съгласно обявения критерий за оценка:
I място: ДЗЗД „ДИРЕКТ СТРОЙ”, с получен максимален брой точки при прилагане на методиката
за оценка.
3. Определям за изпълнител на процедурата, участника ДЗЗД „ДИРЕКТ СТРОЙ”.
Мотиви: не са налице основания за отстраняване от процедурата; участника отговаря на критериите за
подбор; офертата на участника е получила най - висока оценка при прилагане на предварително обявените
от възложителя условия и избрания критерий за възлагане.
4. На основание чл. 112, ал. 7, т. 2 от ЗОП, Възложителят може да сключи договор за обществената
поръчка преди изтичането на 14-дневния срок от уведомяването на заинтересованите участници за
решението за определяне на изпълнител, т.к определеният за изпълнител е единственият заинтересован
участник.
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 участника в 3-дневен срок от издаването му.
На основание чл. 24, ал. 1, т. 5 от ППЗОП в деня на изпращане на решението до участника,
протоколите и доклада 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=378.
Този документ е създаден в рамките на проект „Предоставяне на качествено образование чрез модернизиране на ПЗГ ,,Добруджа”,1с
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

На основание чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП в деня на изпращане на решението до участника,
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=378.
Настоящото Решение може да се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията в 10 - дневен
срок от неговото получаване.

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