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УТВЪРДИЛ: /П/
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
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Дата: 06.12.2017г.

ПРОТОКОЛ
от дейността на комисията, назначена със Заповед № ЗК- 2040 от 29.11.2017 г. на кмета на
Община Силистра – д-р Юлиян Найденов Найденов, чрез Денка Димитрова Михайлова, За
Кмет на основание Заповед № ЗК – 2028/27.11.2017г., да разгледа, класира и оцени
получените оферти за участие в обществена поръчка за възлагане, по реда на Глава двадесет
и шеста от ЗОП с предмет: Изработка на проект за водопроводна връзка до напоителна
система на пл. Албена от сондажен кладенец в Дунавски парк
На 29.11.2017 г. от 15:00 ч., комисията назначена със Заповед № ЗК- 2040 от
29.11.2017 г., проведе публично заседание за да разгледа, класира и оцени постъпилите за
участие оферти по обществена поръчка с предмет: Изработка на проект за водопроводна
връзка до напоителна система на пл. Албена от сондажен кладенец в Дунавски парк
Комисията заседава в състав:
Председател:
инж. Весела Димитрова Тодорова – Началник отдел „ИПОС“;
Членове:
1. инж. Валерий Маринов Маринов – Главен експерт „ВиК“;
2. Валерий Петров Недев – Старши юрисконсулт при община Силистра;

Срок за работа на комисията - 90 (деветдесет) календарни дни от датата на отваряне на
офертите.
Съгласно публикувана информация в регистъра на Агенция по обществени поръчки
(АОП) с № 9070377 от 15.11.2017г. и посочената информация в раздел ІІІ, Срок за
получаване на офертите до 22.11.2017г.
До горепосоченият срок са постъпили следните оферти:
№ по

Наименование на участника

Вх номер и дата на

1

ред

постъпване
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„Атанаска Найденова“ ЕООД , гр. Ямбол

№ Вх К – 9429/22.11.2017г.

2

„Инвестпроект – М“ ЕООД, гр. Силистра

№ Вх К – 9461/22.11.2017г.

Съгласно разпоредбите на чл.188 ал.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) със
Заповед № ЗК – 1996/23.11.2017г. срокът за получаване на оферти се удължава до 17:00 часа
на 28.11.2017г., като информация за удължаване на първоначалният срок е изпратена за
публикуване в РОП № 9070662, същата информация е публикувана в „Профил на купувача“
към електронната преписка на обществената поръчка.
На основание чл.188, ал. 3 от ЗОП, след изтичане на ново определеният срок,
комисията разглежда и оценява получените оферти независимо от техният брой.
Не са получени други оферти, след удължаване на срока, регламентиран в Закона за
обществените поръчки.
Работата на комисията назначена със Заповед № ЗК – 2040 от 29.11.2017г. започна в
15:00 часа, като председателят на комисията, прие офертите и подписа Протокола по чл.48,
ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).
След обявяване на списъка на постъпилите оферти, председателя и членовете на
комисията попълниха и подписаха Декларация по чл.103, ал. 2 от ЗОП.
На публичното заседание не присъстваха участниците или техни упълномощени
представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Комисията продължи своята работа в изпълнение разпоредбите на чл. 97, ал. 3 от
Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП), като пристъпи към
отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване и обявяване на предложения, на
участниците.
Оферта на „Атанаска Найденова“ ЕООД с № Вх К – 9429/22.11.2017г. Офертата е
подадена в запечатана непрозрачна опаковка, съгласно изискванията на Възложителя.
Съдържанието на офертата съответства на изискванията посочени в обявата и
документацията за участие. Предложенията за изпълнение на обществената поръчка са
следните:
- Срок за изпълнение 20 /двадесет/ календарни дни;
- Ценово предложение в размер на 2 400 /две хиляди и четиристотин/ лева без ДДС.
Ценовото предложение на участника е в рамките на максимално допустимия финансов
ресурс, определен от Възложителя, посочена е отделно цена за всяка част от
инвестиционният проект.
Представен е също Списък на проектантите, които участника ще използва за изпълнение
на услугата, посочени са седем броя проектанти.
Оферта на „Инвестпроект- М“ ЕООД с № Вх К – 9461/22.11.2017г. Офертата е
подадена в запечатана непрозрачна опаковка, съгласно изискванията на Възложителя.
Съдържанието на офертата съответства на изискванията посочени в обявата и
документацията за участие.
Предложенията за изпълнение на обществената поръчка са следните:
- Срок за изпълнение – 18 /осемнадесет/ календарни дни;
- Ценово предложение в размер на 2 340 лв. (две хиляди триста и четиридесет лева ) без
ДДС. Ценовото предложение на участника е в рамките на максимално допустимия финансов
ресурс, определен от Възложителя, посочената обща цена отговаря на цената посочена
отделно за всяка част на инвестиционният проект.
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Представен е Списък на проектантите, които участника ще използва за изпълнение на
услугата, посочени са четири броя проектанти.
Членовете на комисията подробно разгледаха двете оферти, не се установиха липса,
непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа
грешка в офертите на участниците.
След като не констатираха несъответствия на информацията, и техническите и ценови
предложения на двамата участника, отговарят на предварително заложените параметри,
комисията премина към оценка, съгласно обявеният критерий „Най- ниска предлагана цена“.
Класация съгласно обявеният критерий „Най- ниска цена“:
І място: „Инвестпроект - М“ЕООД, с предложена цена за изпълнение на услугата в
размер на 2 340 (две хиляди триста и четиридесет лева) без ДДС;
ІІ място: „Атанаска Найденова“ ЕООД, с предложена цена за изпълнение на услугата в
размер на 2 400 (две хиляди и четиристотин лева) без ДДС;
Предвид гореизложеното комисията предлага на Възложителя:
Да определи за изпълнител на обществената поръчка участника „Инвестпроект- М“
ЕООД. Мотиви: Представената оферта отговаря на предварително обявените условия на
възложителя и участника предлага най- ниска цена за изпълнение на услугата по
проектиране.
Комисията приключи своята работа по разглеждането и оценката на офертите и на
основание чл.97, ал. 4 от ППЗОП представя на Възложителя протокола за утвърждаване.
Настоящият протокол е съставен на 06.12.2017 г.

Председател:
инж. Весела Тодорова – _______________/П/
Членове:
1. инж. Валерий Маринов – _______________/П/
2. Валерий Недев – ___________________/П/
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