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за определяне на изпълнител
№ ЗК-670/08.04.2019 г.

На основание чл. 22, ал.1, т. 6 от ЗОП и чл.108, т.1 от ЗОП, Обн. ДВ. бр.13 от 16
Февруари 2016г., във връзка с мое Решение за откриване на процедура № ЗК-156 от
23.01.2019 г. в обществена поръчка за строителство, провеждана чрез открита
процедура по чл.73, ал.1 от ЗОП и чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет: СМР по
общинската пътна инфраструктура и съоръженията към нея за нуждите на Община
Силистра, с прогнозна стойност 4 000 000 лв лева (Четири милиона лева) без ДДС, 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 05.04.2019 г. за резултатите от работата на комисия,
определена с моя Заповед ЗК-554/25.03.2019 г.
2.

Одобрявам документите, свързани с провеждане на процедурата.

3.

Определям изпълнител по договор за обществена поръчка, както следва:
ПЪТПЕРФЕКТ - Т ЕАД. Подизпълнители и дял от договора за обществена поръчка,
който те ще изпълняват: няма.

4.

Отстранявам следните участници:
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, Обн. ДВ. бр.13 от 16
Февруари 2016г. и чл. 43, ал.2, т.1, буква „а” от ЗОП, Обн. ДВ. бр.13 от 16 Февруари
2016г., настоящото решение да се изпрати на участниците в 3-дневен срок от
издаването му.
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7.
На основание чл.24, ал.1, т.2 от ППЗОП, Обн. ДВ. бр.28 от 8 Април 2016г., 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, Обн. ДВ. бр.28 от 8 Април
2016г., посочвам връзка към електронна преписка на Открита процедура / №ОТПР2019-001 / 23-01-2019 г. в профила на купувача, където са публикувани протоколите и
окончателния доклад на комисията: http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=475.
9.
Решението може да се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията в
сроковете по чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП, изм. и доп. ДВ. бр.49 от 12 Юни 2018г.

Възложител:
/п/
Д-р Юлиян Найденов Найденов
Кмет на Община Силистра

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