ОБЩИНА СИЛИСТРА
ул. “Симеон Велики” №33
7500 Силистра

(086) 82 42 43 Факс:(086) 82 33 43
E-mail: mаyor@silistra.bg

ПРОТОКОЛ № 2
За дейността на комисия, назначена със Заповед № ЗК-857 от 14.05.2019 г. на Кмета на Община
Силистра – д-р Юлиян Найденов Найденов, за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на
получените за участие оферти в обществена поръчка за „услуга”, открита с Решение № ЗК-737 от
22.04.2019 г., по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, чрез
„публично състезание“ с предмет: „Ремонт на сгради общинска собственост” по обособени
позиции:
Обособена позиция № 1: „Направа на ограда на стадион „Доростол““
Обособена позиция № 2: „Ремонт на ограда на „Център за настаняване от семеен тип за
лица с умствена изостаналост“, с. Айдемир“
Обособена позиция № 3: „Ремонт на санитарни възли в ДГ „Детелина“ с. Професор
Иширково, сграда с. Брадвари“
Обособена позиция № 4: „Ремонт на покрив и вътрешен ремонт на сграда общинска
собственост – бивша „Стоматологична клиника““.
Предвид изложеното в Протокол № 1, комисията при спазване Закона за електронния документ
и електронните удостоверителни услуги изпраща уведомления подписани с УЕП, издаден на
оправомощен служител на Община Силистра с Изх. № 1561 от 20.05.2019 г. до ЕТ „БИГ Прайс –
Биргюл Йомер“, за констатирана липса, непълнота и несъответствие на информацията в
представените от участниците ЕЕДОП-и.
В законоустановения срок допълнителните документи на участниците са постъпили, както
следва:
1. ЕТ „БИГ Прайс – Биргюл Йомер“, с. Босна, с Вх. №К- 1561#1 от 28.05.2019 г. в 15:02 ч.;
На 29.05.2019 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала (ст.202) на административната сграда на
Община Силистра, се проведе закрито заседание на комисия назначена със Заповед № ЗК-857 от
14.05.2019 г. за разглеждане на допълнително постъпилите документи от участниците в
обществена поръчка с предмет: „Ремонт на сгради общинска собственост” по обособени
позиции:
Обособена позиция № 1: „Направа на ограда на стадион „Доростол““
Обособена позиция № 2: „Ремонт на ограда на „Център за настаняване от семеен тип за
лица с умствена изостаналост“, с. Айдемир“
Обособена позиция № 3: „Ремонт на санитарни възли в ДГ „Детелина“ с. Професор
Иширково, сграда с. Брадвари“
Обособена позиция № 4: „Ремонт на покрив и вътрешен ремонт на сграда общинска
собственост – бивша „Стоматологична клиника““.
I. При проверка на допълнително представените документи, комисията установи следното:
ЕТ „БИГ Прайс – Биргюл Йомер“:
Участникът представя:
1. Нов еЕЕДОП за Обособена позиция № 1 – коректно попълнен от и подписан от
представляващия дружеството.
2. Нов еЕЕДОП за Обособена позиция № 2 – коректно попълнен от и подписан от
представляващия дружеството.
3. Нов еЕЕДОП за Обособена позиция № 3 – коректно попълнен от и подписан от
представляващия дружеството.
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4. Нов еЕЕДОП за Обособена позиция № 4 – коректно попълнен от и подписан от
представляващия дружеството.
Предвид допълнително представените документи и документите от офертата на участника,
преценката на комисията е, че участникът ЕТ „БИГ Прайс – Биргюл Йомер“ доказва
съответствието си с изискванията за лично състояние и критериите за подбор поставени от
Възложителя.
II. Класиране:
1. По обособена позиция № 1
Първо място: ЕТ „БИГ Прайс – Биргюл Йомер“ - с комплексна оценка от 100 т.;
Второ място: „Практик“ ЕООД - с комплексна оценка от 99,81 т.;
2. По обособена позиция № 2
Първо място: ЕТ „БИГ Прайс – Биргюл Йомер“ - с комплексна оценка от 100 т.;
Второ място: „Никстрой-99“ ЕООД - с комплексна оценка от 98,90 т.;
3. По обособена позиция № 3
Първо място: „Практик“ ЕООД - с комплексна оценка от 100 т.;
Второ място: ЕТ „БИГ Прайс – Биргюл Йомер“ - с комплексна оценка от 97,21 т.;
4. По обособена позиция № 4
Първо място: „Практик“ ЕООД - с комплексна оценка от 100 т.;
Второ място: ЕТ „БИГ Прайс – Биргюл Йомер“ - с комплексна оценка от 96,53 т.;
Комисията единодушно реши и предлага на Възложителя участника ЕТ „БИГ Прайс –
Биргюл Йомер“, с. Босна да бъде определен за изпълнител на настоящата обществена поръчка
по Обособена позиция №1.
Мотиви: не са налице основания за отстраняване от процедурата; участника отговаря на
критериите за подбор; офертата е получила най – висока оценка при прилагане на избрания
критерий за възлагане.
Комисията единодушно реши и предлага на Възложителя участника ЕТ „БИГ Прайс –
Биргюл Йомер“, с. Босна да бъде определен за изпълнител на настоящата обществена поръчка
по Обособена позиция №2.
Мотиви: не са налице основания за отстраняване от процедурата; участника отговаря на
критериите за подбор; офертата е получила най – висока оценка при прилагане на избрания
критерий за възлагане.
Комисията единодушно реши и предлага на Възложителя участника
Силистра да бъде определен за изпълнител на настоящата обществена
позиция №3.
Мотиви: не са налице основания за отстраняване от процедурата;
критериите за подбор; офертата е получила най – висока оценка при
критерий за възлагане.

„Практик“ ЕООД, гр.
поръчка по Обособена
участника отговаря на
прилагане на избрания
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Комисията единодушно реши и предлага на Възложителя участника
Силистра да бъде определен за изпълнител на настоящата обществена
позиция №4.
Мотиви: не са налице основания за отстраняване от процедурата;
критериите за подбор; офертата е получила най – висока оценка при
критерий за възлагане.

„Практик“ ЕООД, гр.
поръчка по Обособена
участника отговаря на
прилагане на избрания

С това комисията приключи своята работа за разглеждане, оценка и класиране на получените
оферти за участие в настоящата процедура.
Протоколът е съставен на 29.05.2019 г..

Председател: инж. Весела Тодорова

заличено обстоятелство на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Членове:
Николай Николов

заличено обстоятелство на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Пламен Петров

заличено обстоятелство на осн. чл. 2 от ЗЗЛД
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