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

(086) 824 243 Факс:(086) 823 343
E-mail: mayor@silistra.bg

РЕШЕНИЕ
за определяне на изпълнител
№ЗК-1427 от 29.08.2019 г.

На основание чл. 108, т. 1, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки
и въз основа на резултати отразени в Протоколи от работата на комисия, назначена с моя
Заповед № ЗК-1408 от 27.08.2019 г. на кмета на Община Силистра – д-р Юлиян Найденов
Найденов чрез д-р Мирослав Великов Тодоров – За кмет на Община Силистра на осн. Заповед
№ЗК-1308/02.08.2019 г., за провеждане на обществена поръчка, открита с Решение № ЗК-1290 от
31.07.2019 г. по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП, чрез “публично състезание” с предмет
„Строително-ремонтни работи по площадки и междублоково пространство” по обособени
позиции:
Обособена позиция № 1: „Благоустрояване на междублоково пространство по ул.
„Плевен“ – гр. Силистра“
Обособена позиция № 2: „Реновиране на комбинирана спортна площадка за волейбол и
баскетбол в с. Сребърна, Община Силистра“
Обособена позиция № 3: „Изграждане на детска площадка със зона за отдих в с.
Сребърна, Община Силистра“ и прогнозна стойност – 24 995.96 лева без ДДС,
1. Утвърждавам протокола от работата на комисия, определена с моя Заповед № ЗК1245 от 26.07.2018 г., изменена със Заповед № ЗК-1408 от 27.08.2019 г. на кмета на Община
Силистра – д-р Юлиян Найденов Найденов чрез д-р Мирослав Великов Тодоров – За кмет на
Община Силистра на осн. Заповед №ЗК-1308/02.08.2019 г., като одобрявам документите,
свързани с провеждане на процедурата.
2. Одобрявам класирането на
„икономически най -изгодната оферта”:

участниците,

съгласно

обявения

критерий

2.1 За обособена позиция №1
I място: „Дръстър инженеринг“ ЕООД, гр. Силистра, с комплексна оценка от 100
точки;
2.2 За обособена позиция №2
I място: „Дръстър инженеринг“ ЕООД, гр. Силистра, с комплексна оценка от 100
точки;
2.3 За обособена позиция №3
I място: „Дръстър инженеринг“ ЕООД, гр. Силистра, с комплексна оценка от 100
точки;
2. Определям за изпълнител на процедурата:
3.1 По обособена позиция №1 участника „Дръстър инженеринг“ ЕООД, гр. Силистра.
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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.
3.2 По обособена позиция №2 участника Дръстър инженеринг“ ЕООД, гр. Силистра..
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.
3.3 По обособена позиция №3 участника Дръстър инженеринг“ ЕООД, гр. Силистра.
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.
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 и протоколите на комисията за провеждане на процедурата да се
публикуват в електронната преписка на обществената поръчка, в профила на купувача:
http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=516 .
Настоящото Решение може да се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията в 10 дневен срок от неговото получаване.

заличено обстоятелство

д-р Мирослав Великов Тодоров
За Кмет на Община Силистра
На основание Заповед №ЗК-1308 от 02.08.2019 г.
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