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

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

РЕШЕНИЕ
№ЗК-106 от 18.01.2018 г.
На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 и чл. 108, т. 1 от Закона за обществените поръчки и предвид
отразени резултатите от работата на комисия назначена с моя Заповед ЗК- 43 от 09.01.2018 г. да
отвори, разгледа, оцени и класира получената за участие оферти в обществена поръчка с предмет:
„Изграждане на канализация и реконструкция на водопровод по ул. „Вежен“ - гр. Силистра“,
открита с открита с Решение № ЗК-2053 от 01.12.2017 г., и изменена с Решение за одобряване на
обявление за изменение или допълнителна информация №ЗК–2117 от 06.12.2017 г., по реда на чл.
18, ал. 1, т. 1 от ЗОП и публикувана в РОП с уникален номер 00030-2017-0045, взех следното
решение:
1. Утвърждавам доклада от работата на комисия, назначена с моя Заповед № ЗК-43 от
09.01.2018 г.
2. Одобрявам класирането на участниците, съгласно обявената методика за определяне на
комплексна оценка:
Първо място: „Водно строителство - Силистра“ АД – с предложена цена от 60 077,76 лв. без
ДДС и Комплексна оценка 94,28 т;
Второ място: „Пътперфект – Т” ЕАД - с предложена цена от 69 302,33 лв. без ДДС и
Комплексна оценка 92,01 т.
3. Определям за изпълнител участника „Водно строителство - Силистра“ АД.
Мотиви: Не са налице основания за отстраняване от процедурата; участника отговаря на
критериите за подбор; офертата отговаря на предварително обявените условия и при прилагане на
Методиката за оценка участника е получил най-висока комплексна оценка.
На основание чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 43, ал. 1 и ал. 2, т. 1, б. „а” от ЗОП,
настоящото Решение да се изпрати в тридневен срок до участниците и да се публикува към
електронната
преписка
на
обществената
поръчка
в
профила
на
купувача:
http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=418 , заедно с протокола 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.

заличено обс. на основание чл. 2 от ЗЗЛД

д-р Юлиян Найденов Найденов
Кмет на Община Силистра

