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Утвърдил: ________п_____________
Д-р Юлиян Найденов
Кмет на Община Силистра
06.12.2018 г.

Д О К Л А Д
за резултатите от работата на комисия, определена със Заповед № ЗК1813/21.11.2018 г. на д-р Мирослав Великов Тодоров – Зам. Кмет „Финанси и
икономика”, упълномощен на основание чл.7, ал. 2 от ЗОП, съгласно Заповед №
ЗК-1803/19.11.2018 г., издадена от д-р Юлиян Найденов Найденов – Кмет на
Община Силистра и Възложител, съгласно чл.5, ал.2, т.9 от ЗОП
Уважаеми д-р Найденов,
На основание чл. 103, ал.3 от ЗОП и чл. 67, ал. 6 от ППЗОП, Ви представяме
настоящия доклад за резултатите от работата на комисия, определена със Заповед №
ЗК-1813/21.11.2018 г. на д-р Мирослав Великов Тодоров – Зам. Кмет „Финанси и
икономика”, упълномощен от Вас на основание чл.7, ал. 2 от ЗОП със Заповед № ЗК1803/19.11.2018 г.,
Комисията изпълни поставената и задача, като работи в следния състав:
Председател: инж.В. Д. Т – Директор Дирекция „УТ”
Членове:
1. Н. М. Н. – Директор Дирекция „Правна”
2. арх. М. Г. Н. – Главен архитект

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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Резервни членове:
1. В. П. Н. – Ст. юрисконсулт
2. П.С.В. – Гл. специалист „АТОН”
В хода на работата не са настъпвали промени в състава на комисията.

1.

Кратко описание на работния процес.

Във връзка с възложената задача, комисията проведе едно открито заседание за
отваряне на офертата и водене на преговори, както и закрити заседания за
разглеждане на документите. Съставени са 3 (три) протокола.

2.

Участници в процедурата.

За участие в обществената поръчка е поканен един участник - ДРЪСТЪР
ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД. На основание чл.48, ал.1 от ППЗОП, за получената оферта е
съставен регистър. Офертата е подадена в срок.
Съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП и т.4 от Заповед № ЗК-1585/05.10.2018 г., с
Приемо-предавателен протокол деловодител на Община Силистра предаде, а
председателят на комисията прие постъпилата оферта с вх. № К-8578/19.11.2018 г.
10:03 часа.
3.
Действията, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от
офертите и проведени претовори.
Комисията започна работа, след като получи представените оферти и протокола
по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.
На 05.10.2018 г, в заседателната зала на Община Силистра, на публично
заседание, комисията отвори постъпилата запечатана непрозрачна опаковка и
оповести нейното съдържание.
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Комисията разгледа и обсъди направените предложения. Бяха проведени и
преговори с представителя на участника относно параметрите на договора. Действията
на комисията и постигнатите договорености са отразени в Протокол № 1.
В закрито заседание бяха разгледани документите свързани с личното състояние
и критериите за подбор на участника. Констатираните нередовности са отразени в
Протокол № 2. До участника е изпратено писмо, с което на основание чл.104, ал.4 от ЗОП
комисията е предоставила на участника възможност да представи нов еЕЕДОП за всяка от
обособените позиции.

В следващо закрито заседание комисията констатира, че в законоустановения
срок участникът е представил изискуемите документи. Декларираните обстоятелства
покриват изискванията за лично състояние и критериите за подбор за всяка от
обособените позиции. Действията на комисията са отразени в Протокол № 3.
4.

Класиране на участниците.
място в
класирането

участник
ДРЪСТЪР ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
5.

І

Предложение за отстраняване на кандидати или участници.
В настоящата процедура няма отстранени участници.

6.

Мотивите за допускане или отстраняване на всеки кандидат или участник.
6.1.

ДРЪСТЪР ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД.

Предложените от участника параметри и постигнатите договорености покриват
изискванията на възложителя по двете обособени позиции. Декларираните
обстоятелства в ЕЕДОП са в съответствие с изискванията за лично състояние и
покриват критериите за подбор по двете обособени позиции. Не са налице основания
за отстраняване от процедурата.
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7.
Предложение за сключване на договор с класирания на първо място
участник или за прекратяване на процедурата със съответното правно основание,
когато е приложимо.
ДРЪСТЪР ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
8.

Описание на представените мостри и/или снимки.

В техническото си предложение участникът е приложил схеми и снимков
материал на съоръженията по обособена позиция № 1 и на парковите елементи по
обособена позиция № 2, предмет на доставка в настоящата обществена поръчка.
Настоящият доклад е изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 67, ал. 6 от
ППЗОП във връзка с чл. 60, ал.1 от ППЗОП и на основание чл. 106, ал.1, изречение
първо от ЗОП, чл.60, ал.3 от ППЗОП, Докладът на комисията се подписа от всички
членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация.
Приложения: Съгласно чл. 106, ал.1, изречение второ от ЗОП и чл.60, ал.2 от
ППЗОП, неразделна част от настоящия доклад са Протоколи №№ 1, 2 и 3.

Председател:
В. Д. Т.

_________п____________

Членове:
В. П. Н.

_________п____________

М. Г. Н.

_________п____________

Настоящия доклад е предаден на 06.12.2018 г.
/п/ ٭данните са заличени на основание чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД
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