ОБЩИНА СИЛИСТРА
*ул. “Симеон Велики” № 33
7500 Силистра

((086) 82 42 43 Факс:(086) 82 33 43
E-mail: mayor@silistra.bg

РЕШЕНИЕ
№ЗК-2075 от 01.12.2017 г.
На основание чл. 22, ал. 1, т. 8 и чл. 108, т. 4 от Закона за обществените поръчки и предвид
отразени резултатите от работата на комисия назначена с моя 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., да
отвори, разгледа, оцени и класира получената за участие оферти в обществена поръчка 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“, открита с Решение №ЗК - 1804 от 24.10.2017 г., по реда на
чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП:
1. Утвърждавам доклада от работата на комисия, назначена с моя 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..
2. Прекратявам 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.
На основание чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП, настоящото Решение да се публикува към
електронната
преписка
на
обществената
поръчка
в
профила
на
купувача:
http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=409, заедно с протоколите и доклада на Комисията.
Настоящото Решение може да се обжалва пред Комисия за защита на конкуренцията в
сроковете по чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

заличени данни на осн. чл. 2 от ЗЗЛД
……………………………………………………..

д-р Юлиян Найденов Найденов
Кмет на Община Силистра

