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ПРОТОКОЛ № 5
за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците
На 15.11.2017 г., в заседателната зала на Община Силистра, комисия,
определена със Заповед № ЗК-1602/26.09.2017 г., издадена от д-р Юлиян Найденов
Найденов – Кмет на Община Силистра и Възложител, съгласно чл.5, ал.9 от ЗОП, в
състав:
Председател: инж. Тихомир Петров Борачев – Зам. Кмет „УТ”
Членове:
1. Весела Димитрова Тодорова – Нач. отдел „ИПОС”
2. Йорданка Йорданова Владимирова – Директор Дирекция „Икономика”
3. Мирослав Ангелов Калинов – Директор Дирекция „Финанси”
4. Николай Михайлов Николов – Директор Дирекция „Правна”

се събра на публично заседание, за да отвори ценовите предложения на участниците в
провеждаща се процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Строително
монтажни и ремонтни дейности по проект "Основен ремонт и цялостно обновяване
на основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр.
Силистра"; СМР Детска ясла „Здравец“.
На заседанието присъстваха:
1. Т. Лозев – упълномощен представител на СТРОЙПРОЕКТ ООД;
2. В. Иванов – упълномощен представител на ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - СИЛИСТРА
АД.

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил
и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, 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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Председателят на комисията отвори запечатаните пликове с надпис „Предлагани
ценови параметри” на участниците по реда на постъпване на офертите и обяви
ценовите предложения, както следва:
1.

НСК СОФИЯ ЕООД.

Общата цена за изпълнение на договора без ДДС е в размер на 979 035,71, лева
(Деветстотин седемдесет и девет хиляди тридесет и пет лева и 71 ст).
2.

ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - СИЛИСТРА АД.

Общата цена за изпълнение на договора без ДДС е в размер на 1 025 722,60
лева (Един милион двадесет и пет хиляди седемстотин двадесет и два лева и 60
ст).
3.

СТРОЙПРОЕКТ ООД.

Общата цена за изпълнение на договора без ДДС е в размер на 1 026 108,11
лева (Един милион двадесет и шест хиляди сто и осем лева и 11 ст).
4.

РОСАТОМ ЕООД.

Общата цена за изпълнение на договора без ДДС е в размер на 877 500,08 лева
(осемстотин седемдесет и седем хиляди и петстотин лева и 08 ст).
След извършване на задължителните действия по чл. 57, ал. 2 от ППЗОП,
председателят обяви, че с това публичната част от заседанието приключи.

В изпълнение на т.8 от Заповед № ЗК-1602/26.09.2017 г. на Кмета на Община
Силистра д-р Юлиян Найденов, действията на комисията са протоколирани от Ирина
Николова, гл. експерт „Обществени поръчки”.

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил
и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, 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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Настоящият протокол е изготвен на 15.11.2017 г. и подписан, както следва:

Председател:
_________п____________

инж. Тихомир Петров Борачев

Членове:
1.инж. Весела Димитрова Тодорова

_________п____________

2. Йорданка Йорданова Владимирова

_________п____________

3. Мирослав Ангелов Калинов

_________п____________

4. Николай Михайлов Николов

_________п____________

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил
и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, 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
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