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за определяне на изпълнител
№ ЗК-1901/06.12.2018 г.

На основание чл. 22, ал.1, т. 6 от ЗОП, чл.108, т.1 от ЗОП и чл.109 от ЗОП, във
връзка с мое Решение за откриване на процедура № ЗК-1759 от 09.11.2018 г. в
обществена поръчка за доставка, провеждана чрез процедура по чл.18, ал.1, т.8 от
ЗОП договаряне без предварително обявление по реда на чл.79, ал.1, т.1 от ЗОП с
предмет Доставка и монтаж на съоръжения за игра и паркови елементи за детски
площадки на открито на територията на гр. Силистра по обособени позиции:
ОП 1 - Доставка и монтаж на съоръжения за игра
ОП 2 - Доставка и монтаж на паркови елементи,
с прогнозна стойност 83271,00 лева (Осемдесет и три хиляди двеста седемдесет и
един лева) без ДДС, разпределена, както следва:
за обособена позиция № 1 – 74768,00 лева (Седемдесет и четири хиляди
седемстотин шестдесет и осем лева);
за обособена позиция № 2 – 8503,00 лева (Осем хиляди петстотин и три лева),
в качеството ми Възложител по смисъла на чл.5, ал.2, т.9 от ЗОП, взех следното

Р Е Ш Е Н И Е

:

1.
Утвърждавам доклад от 06.12.2018г. за резултатите от работата на комисия,
определена с Заповед № ЗК-1813/21.11.2018 г., издадена от д-р Мирослав Великов
Тодоров – Замесник кмет „Финанси и икономика”, упълномощен от мен на основание
чл.7, ал.2 от ЗОП със Заповед № ЗК-1803/19.11.2018 г.
2.

Одобрявам документите, свързани с провеждане на процедурата.

3.

Определям изпълнител по договор за обществена поръчка, както следва:
ДРЪСТЪР ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД. Подизпълнители и дял от договора за обществена

поръчка, който те ще изпълняват: няма.
4.

Отстранявам следните участници:
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В настоящата обществена поръчка няма отстранени участници.
5.
Установени конфликти на интереси по отношение на участници в процедурата:
не са установени.
6.
На основание чл.43, ал.1, изречение първо от ЗОП и чл. 43, ал.2, т.1, буква „а”
от ЗОП, настоящото решение да се изпрати на участниците в 3-дневен срок от
издаването му.
7.
На основание чл.24, ал.1, т.2 от ППЗОП в деня на изпращане на решението до
участниците, решението, протоколите и доклада на комисията, да се публикуват в
профила на купувача.
8.
На основание чл.43, ал.1, изречение второ от ЗОП, посочвам връзка към
електронна преписка на процедура Договаряне без предварително обявление / №ДПО2018-010 / 09-11-2018 г. в профила на купувача, където са публикувани протоколите и
доклада на комисията: http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=464.
9.
Решението може да се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията в
сроковете по чл. 197, ал.1, т.7 от ЗОП.

Възложител: ________п_____________
Юлиян Найденов Найденов
Кмет на Община Силистра

Съгласувал: _________п____________
В.Н., Гл. юрисконсулт

Изготвил: _________п____________
И.Н., Гл. експерт „ОП”

/п/ ٭данните са заличени на основание чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД
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