Утвърдил: заличени данни на осн. чл. 2 от ЗЗЛД
д-р Юлиян Найденов
Кмет на Община Силистра
Дата: 01.12.2017 г.
ДОКЛАД
За резултатите от работата на комисия, назначена със Заповед № ЗК- 2041 от 29.11.2017 г. на
Кмета на Община Силистра – д-р Юлиян Найденов Найденов, чрез Денка Димитрова Михайлова – За
Кмет на Община Силистра на основание Заповед № ЗК-2028 от 27.11.2017 г., за отваряне,
разглеждане, оценка и класиране на получените за участие оферти в обществена поръчка за „услуга”,
открита с Решение №ЗК - 1804 от 24.10.2017 г. по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените
поръчки /ЗОП/, чрез „открита процедура“ с предмет: „Извършване на строително ремонтни работи
на сгради в община Силистра” по обособени позиции:
Обособена позиция №1: „Изпълнение на изкуствени неравности по пътно платно път III – 218
км. 10+430 с. Професор Иширково“
Обособена позиция №2: „Направа и монтаж на метални парапети, ремонт на стари парапети и
смяна на стъклопакет“.
Уважаеми д-р Найденов,
На основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 60 от ППЗОП, Ви представяме настоящия доклад за
резултатите от работата на комисия, определена с Ваша Заповед № ЗК- 1269 от 27.07.2017 г.
Комисията работи в следния състав:
Председател: инж. Весела Димитрова Тодорова – Началник отдел „Инвестиционно проектиране
и околна среда“.
Членове:
1. Николай Михайлов Николов - директор дирекция „Правна” при Община Силистра;
2. инж. Йорданка Стоянова Чамурджиева-Добрева – директор дирекция „Устройство на
територията“.
В хода на работата на комисията не са настъпвали промени.
За участие в обществената поръчка не е подадена нито една оферта, в срока посочен в
Обявлението на поръчката.
На 27.07.2017 г. от 14.00 ч. комисията започна работа на публично заседание.
Председателя на Комисията запозна членовете й с факта, че не са постъпили оферти за участие по
нито една от двете обособени позиции на настоящата обществена поръка.
Комисията единодушно реши и предлага на Възложителя: Да прекрати настоящата
обществена поръчка на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Мотиви: Не е подадена нито една оферта за участие в настоящата обществена поръчка.
С това комисията приключи своята работа по настоящата процедура.
На основание чл. 106, ал. 1, изречение първо от ЗОП и чл. 60, ал. 3 от ППЗОП, настоящият
Доклад на комисията се подписа от всички членове и Ви се предава, заедно с цялата документация.
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Съгласно чл. 106, ал. 1, изречение второ от ЗОП и чл. 60, ал. 2 от ППЗОП, неразделна част от
настоящия Доклад е Протокола от работата на комисията, както и цялата документация по
настоящата обществена поръчка.
Настоящият Доклад е съставен и предаден на Възложителя за утвърждаване на 01.12.2017 г..
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