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РЕШЕНИЕ

за определяне на изпълнител
№ЗК-1383 от 11.08.2017 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, 3 и 4 от работата на комисия, назначена с мои Заповеди
с № ЗК - 1156 от 06.07.2017 г. и № ЗК - 1159 от 06.07.2017 г., както и Заповед № ЗК – 1365 от 08.08.2017г.,
издадена от Денка Димитрова Михайлова - За кмет Община Силистра, на основание Заповед №ЗК – 1356 от
03.08.2017 г., за провеждане на обществена поръчка, открита с Решение №ЗК- 955 от 30.05.2017 г., по реда на
чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП, чрез “открита процедура” с предмет „Ремонтни дейности на пътна настилка в
Община Силистра” и прогнозна стойност от 1 666 666,67 лв., взех следнотно Решение
1. Утвърждавам Доклад за резултатите от работата на комисията, като одобрявам документите,
свързани с провеждане на процедурата, включително оценката на постъпилите за участие оферти, съгласно
предварително определения критерий - „оптимално съотношение «качество/цена»“ .
2. Одобрявам класирането съгласно обявения критерий за оценка:
I място: „Пътперфект – Т” ЕАД, гр. Силистра, с комплексна оценка от 92,79 точки;
ІІ място: „Пътно строителство” АД, гр. Добрич, с комплексна оценка от 75 точки;
ІІІ място: „Пътстроймонтаж” ООД, гр. Силистра, с комплексна оценка от 73,81 точки.
3.Определям за изпълнител на процедурата, участника „Пътперфект – Т” ЕАД, гр. Силистра.
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. 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 и т. 5 от ППЗОП в деня на изпращане на решението до участниците,
решението, 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=384.
Настоящото Решение 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
Денка Димитрова Михайлова
За Кмет на Община Силистра
На основание Заповед № ЗК – 1356 от 03.08.2017г.

