РЕШЕНИЕ
за прекратяване на процедура
№ ЗК - 371 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. 8 и чл. 108, т. 4 от ЗОП и 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 20.12.2018
г. 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:
I. 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.
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Този документ е създаден в рамките на Проект „Осигуряване на ефективна инфраструктура за подкрепа на
процеса на деинституционализация на грижите за деца – гр. Силистра”,Договор № BG16RFOP001-5.001-0039С02, 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

II. На основание чл. 110, ал. 1, т. 1, предложение «първо» от ЗОП, прекратявам

процедурата в частта по:
1. Обособена позиция № 2: Център за обществена подкрепа / Общностен център
за деца и семейства и места за спешно настаняване в бивш ДДЛРГ в гр. Силистра”
Мотиви:
Не е подадена нито една оферта за участие

2. Обособена позиция № 3: „Площадков газопровод към ЦОП, гр. Силистра”
Мотиви:
Не е подадена нито една оферта за участие

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.

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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