РЕШЕНИЕ
за определяне на изпълнител
№ЗК- 370 от 22.02. 2019 г.
На основание чл. 106, ал. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 22,
ал. 1, т. 6 и чл.108, т. 1 от (ЗОП), и във връзка с мое Решение за откриване на процедура № ЗК 1944 от 14.12.2018 г., изменено с Решение за одобряване на обявление за изменение или
допълнителна информация № ЗК – 2002 от 20.12.2018г. в обществена поръчка, провеждана чрез
открита процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП, с предмет: «Изпълнение на
инженеринг – инвестиционно проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във
връзка с реализацията на проект по Договор № BG16RFOP001-5.001-0039-С02 за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по Оперативна програма
„Региони в растеж” 2014-2020, по обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Основен ремонт, промяна на предназначението, преустройство
и осигуряване на достъпна среда на бивша детска градина „Ян Бибиян – 2”:
Подобект № 1: „Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени
увреждания и техните семейства на първи етаж”;
Подобект № 2: „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните
семейства на втори етаж”,
с общ капацитет за двата ДЦ – 60 места за дневна грижа и 120 места за
консултантски услуги.
Обособена позиция № 2 : „Център за обществена подкрепа / Общностен център за деца и
семейства и места за спешно настаняване в бивш ДДЛРГ в гр. Силистра”
Обособена позиция № 3: „Площадков газопровод към ЦОП, гр. Силистра”.
с прогнозна стойност от 667 440.00 лв. (шестстотин шестдесет и седем хиляди четиристотин
и четиридесет лева) без включен ДДС, взех следното Решение:
І. Утвърждавам доклада на комисията, определена с моя Заповед № ЗК- 194 от 29.01.2019г.
и одобрявам документите, свързани с провеждане на процедурата. Като взех предвид,
резултатите от работата на комисията, установих, че обществената поръчка е проведена при
спазване целите, реда и условията, регламентирани в ЗОП.
IІ. Одобрявам класирането на участниците, съобразно предварително обявения критерий за
възлагане „оптимално съотношение качество/цена” и установено съответствие на участниците с
изискванията за лично състояние и поставените критерии за подбор, както и съответствие на
офертите с предварително обявените условия, както следва:
Обособена позиция № 1: „Основен ремонт, промяна на предназначението, преустройство и
осигуряване на достъпна среда на бивша детска градина „Ян Бибиян – 2”:
Подобект № 1: „Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и
техните семейства на първи етаж”;
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Подобект № 2: „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства на
втори етаж”,
с общ капацитет за двата ДЦ – 60 места за дневна грижа и 120 места за консултантски услуги:
Първо място: „Стройпроект” ООД, с комплексна оценка (КО) от 100 точки.
IІI. Отстранявам от участие в процедурата:
Участника „Практик” ООД, на основание чл. 107, т. 2, буква „а”от ЗОП, във връзка с чл.101,
ал. 5 от ЗОП, т.к. представеното Предложение за изпълнение на участника по обособена
позиция № 1 в процедурата, не е изготвено при съблюдаване на поставените изисквания и не
отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.
Мотиви:
Представеното Предложение за изпълнение на участника по обособена позиция № 1, не е
изготвено при съблюдаване на поставените изисквания и не отговаря на предварително
обявените условия. Участникът прилага Декларации - за съгласие с клаузите на приложения
проект на договор; за срок на валидност на офертата и за спазване на специалните условия за
изпълнение на поръчката по чл.47, ал. 3 от ЗОП, които не съдържат всички изискуеми
реквизити, съгласно приложените в документацията за участие образци.
По отношение на работната строителна програма и линейният календарен график, комисията
констатира редица несъответствия и непълноти.
1) В линейният календарен график липсва изцяло част «Паркоустройство и благоустройство» задължително условие, заложено в техническата спецификация и съгласно функционалните
изисквания и насоки за изграждане на инфраструктурата за съответната социална услуга
утвърдени от Министерство на труда и социалната политика.
2) Участникът предвижда доставка на специализирани съоръжения и оборудване – в
документацията за участие, няма поставено такова условие. Обзавеждането и оборудването ще
бъдат предмет на друга обществена поръчка.
3) Участникът предвижда «газозахранване на котелно» - в документацията за участие, няма
поставено такова условие, както и изискване за разработване на част «Газоснабдяване».
4) В Програмата и Графика са предвидени „изграждане на груб строеж” и „изграждане на
нови пристройки” - в документацията за участие, няма предвидени груб строеж и
пристройки.
С така представеното техническо предложение, участникът не отговаря на заложените в
техническата спецификация и документацията за участие изисквания, относими към
настоящата обществена поръчка в частта по Обособена позиция № 1, а констатираните
нередовности не биха могли да бъдат отстранени, по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП, тъй като това
би довело до промяна на техническото предложение.
IV. Определям за изпълнител на процедурата по:
Обособена позиция № 1: „Основен ремонт, промяна на предназначението, преустройство
и осигуряване на достъпна среда на бивша детска градина „Ян Бибиян – 2”:
Подобект № 1: „Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени
увреждания и техните семейства на първи етаж”;
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Подобект № 2: „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните
семейства на втори етаж”,
с общ капацитет за двата ДЦ – 60 места за дневна грижа и 120 места за консултантски
услуги”, участника „Стройпроект” ООД.
Мотиви:
За участника са налице условията по чл.109 от ЗОП, а именно: отговаря на общите изисквания,
определени от възложителя в документацията за участие в обществената поръчка, по
съответната обособена позиция, не са налице посочените от възложителя основания за
отстраняване; участникът отговаря на поставените критерии за подбор, а подадената от него
оферта съответства на предварително обявените условия. Офертата получава най – висока
комплексна оценка при прилагане на предварително обявените от възложителя условия и
избрания критерий за възлагане.
На основание чл. 43, ал. 1, изречение „първо“ и ал. 2, т. 1, буква „а” от ЗОП, настоящото
Решение да се изпрати на участниците в 3-дневен срок от издаването му.
На основание чл. 24, ал. 1, т. 2 и т.5 от ППЗОП в деня на изпращане на решението до
участниците, Решението, Протоколите и Доклада на комисията за провеждане на процедурата,
да се публикуват в електронната преписка на обществената поръчка, в профила на купувача.
На основание чл. 43, ал. 1, изречение „второ“ от ЗОП, посочвам връзка към електронна
преписка на Открита процедура /№ОТПР-2018-025/ 14.12.2018 г. в профила на купувача, където
са
публикувани
протоколите
и
окончателния
доклад
на
комисията:
http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=470.

Настоящото Решение може да се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията в 10 дневен срок от неговото получаване.

д-р Ю.Н.Н.
Кмет на Община Силистра

Данните са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД, във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП
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