Утвърдил:
д-р Юлиян Найденов
Кмет на Община Силистра
Дата: 01.09.2015 г.
ПРОТОКОЛ
от дейността на комисия, назначена със Заповед № ЗК-1349 от 19.08.2015 г. на Кмета на
Община Силистра – д-р Юлиян Найденов Найденов за получаване, разглеждане и оценка на
получените оферти за участие в обществена поръчка за възлагане, чрез публична покана с предмет
„Упражняване на независим строителен надзор в проектирането и строителството на
„Газификация на група общински обекти“”.
На 31.08.2015 г. комисия, назначена със Заповед № ЗК-1349 от 19.08.2015 г. на Кмета на
Община Силистра - д-р Юлиян Найденов Найденов, се събра на публично заседание в стая № 202
(Заседателната зала) на административната сграда на Община Силистра да разгледа и оцени
получените оферти за участие в обществена поръчка за възлагане, чрез публична покана с предмет
„Упражняване на независим строителен надзор в проектирането и строителството на
„Газификация на група общински обекти“”.
Определените със Заповед № ЗК-1349 от 19.08.2015 г. членове на комисията са в състав:
1. Николай Михайлов Николов – Директор дирекция „Правна“;
2. инж. Йорданка Стоянова Чамурджиева-Добрева – Директор дирекция ,,Устройство на
територията“ при Община Силистра.
3. инж. Весела Димитрова Тодорова – началник отдел ,,Инвестиционно проектиране и околна
среда при Община Силистра.
При отсъствие на някои от горепосочените лица, да се заместят от:
1. Валерий Петров Недев – юрисконсулт при Община Силистра;
2. инж. Теодора Любомирова Петрова – началник отдел „Благоустрояване, строителство и
контрол” при Община Силистра;
3. Петя Стефанова Върбанова – главен специалист ,,Градоустройство“.
Срок за работа на комисията - 90 (деветдесет) календарни дни.
Съгласно Регистър на постъпилите за участие оферти в обществената поръчка, е получена в
срок оферта от „Инвест-99” ООД с Вх.№К-6742 от 27.08.2015 г. в 11.32 ч.
В залата не присъстваха представител на участника и/или представители на средствата за
масово осведомяване или други лица.
Г-жа Йорданка Стоянова Чамурджиева-Добрева – Директор дирекция ,,Устройство на
територията“, бе заместена от г-жа Петя Стефанова Върбанова – главен специалист
,,Градоустройство“. Комисията започна работа в 14:00 часа.
Г-н Николай Николов изчете гласно Заповед № ЗК-1349 от 19.08.2015 г. на Кмета на Община
Силистра за работа на комисията и регистрираната за участие оферта. Всички членове на
комисията попълниха Декларация за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2-4 от ЗОП.
Офертата е подадена за участие в запечатан непрозрачен и обозначен плик, съгласно
изискванията на Възложителя. Г-н Николов отвори офертата и оповести документите, които се
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съдържат в нея. В своите техническо и ценово предложение за изпълнение на обществената
поръчка, участникът:
1. Приема и ще спазва определения от Възложителя срок за изпълнение на поръчката, а именно:
Пълният правно обвързващ срок за изпълнение започва да тече от датата на получаване на
възлагателно писмо от Възложителя за стартирана на изпълнението и приключва с издаване на
Удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация и/или Удостоверение за ползване, в
съответствие с Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Р.България /ДВ бр.72 от
2003 год./;
2. Декларира, че ще спазва действащите закони, технически норми, стандарти и изисквания,
свързани с изпълнението на обществената поръчка.
3. Декларира, че е запознат със задълженията си и отговорностите при извършване на
строителния надзор при изпълнение на строително-монтажни работи.
4. Декларира, че ще извърши строителен надзор в пълен обем на предвидените от Закона за
Устройството на територията (чл. 168) отговорности и задължения, Наредба № 2 от 31.07.2003г. за
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и Наредба №3 от
31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и действащи в момента
нормативни актове за извършване на СМР до въвеждането на обектите в експлоатация.
5. Декларира, че при изпълнение на поръчката ще осигури надежден контрол върху качеството
на планираните строително-монтажни работи като защитава интересите на Възложителя през целия
инвестиционен процес при изпълнение на поръчката за строителство.
6. Цена за изпълнение – 5100,00 лв. (пет хиляди и сто лева) без ДДС или 6 120 лв. (шест
хиляди сто и двадесет лева) с ДДС.
Комисията разгледа по същество приложените в нея документи, като констатира, че офертата
е изготвена и представена със съдържание, съгласно разпоредбата на чл.101в, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП
и изискванията на Възложителя. Няма липсващи документи или документи с открито
несъответствие.
Предвид гореизложеното, комисията предлага на Възложителя да определи участника
„Инвест-99” ООД за изпълнител на обществена поръчка с предмет „Упражняване на независим
строителен надзор в проектирането и строителството на „Газификация на група общински
обекти“”.
Комисията приключи своята работа в 14:40 ч. на същия ден.
Настоящият протокол е съставен на 01.09.2015 г. и предаден на Възложителя заедно с цялата
документация по обществената поръчка.
Водещ протокола: Женя Димитрова, гл. експерт „Обществени поръчки”.
Комисия в състав:
1. Николай Николов

_________________

2. Петя Върбанова

_________________

3. инж. Весела Тодорова

_________________
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