Утвърдил:
д-р Юлиян Найденов
Кмет на Община Силистра
Дата: 15.09.2015 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
„Изготвяне на Работни проекти за основен ремонт и цялостно обновяване на ЦДГ
,,Добруджа“, ЦДГ „Ян Бибиян - 2“ и ДЯ „Бодра смяна“, внедряване на мерки за енергийна
ефективност, благоустрояване и озеленяване на двор, спортни площадки, осветление и
достъпна архитектурна среда”.
На 28.08.2015 г. комисия, назначена със Заповед № ЗК-1344 от 18.08.2015 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
„Изготвяне на Работни проекти за основен ремонт и цялостно обновяване на ЦДГ
,,Добруджа“, ЦДГ „Ян Бибиян - 2“ и ДЯ „Бодра смяна“, внедряване на мерки за енергийна
ефективност, благоустрояване и озеленяване на двор, спортни площадки, осветление и
достъпна архитектурна среда”.
Определените със Заповед ЗК-1344 от 18.08.2015 г. членове на комисията са в състав:
1. Валерий Петров Недев – юрисконсулт при Община Силистра;
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, същите да се заместят от:
1. Константина Славянова Николова – старши 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 „ДММ - ДИЗАЙН“ ЕООД с Вх.№К-6694 от 26.08.2015 г. в 11:19 ч.
В залата не присъстваха представител на участника и/или представители на средствата за
масово осведомяване или други лица.
Г-н Валерий Недев изчете гласно Заповед №ЗК-1344 от 18.08.2015 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.
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Офертата е подадена за участие в запечатан непрозрачен и обозначен плик, съгласно
изискванията на Възложителя. Г-н Недев отвори офертата и оповести документите, които се
съдържат в нея. В своите техническо и ценово предложение за изпълнение на обществената
поръчка, участникът е направил следните предложения:
1. Срок за изпълнение на работата по изготвяне на работните проекти 10 (десет) календарни
дни, считано от дата на подписване на договора.
2. Срок за отстраняване на забележки от Възложителя и контролните органи по съгласуване на
работните проекти 5 (пет) календарни дни, считано от дата на получаване на констатираните
грешки, пропуски и/или забележки.
3. Декларира, че Работните проекти ще отговарят на всички нормативни актове, гарантиращи
качественото изпълнение на предмета на поръчката.
4. Декларира, че изготвените работени проекти/ ще бъде съобразен с техническите задания и
изискванията към нея.
5. Цена за изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на настоящата
процедура, общата цена на офертата възлиза на 22 500 лева (двадесет и две хиляди и петстотин
лева) без ДДС, ДДС в размер на 4 500 лева (четири хиляди и петстотин лева) или общо сумата от
27 000 лева (двадесет и седем хиляди лева) с ДДС.
5.1 За изготвяне на работен проект за ЦДГ „Добруджа“ – гр. Силистра 8 500 лева (осем хиляди
и петстотин лева) без ДДС, ДДС в размер на 1 700 лева (хиляда и седемстотин лева) или общо
сумата от 10 200 лева (десет хиляди и двеста лева) с ДДС.
5.2 За изготвяне на работен проект за ЦДГ „Ян Бибиян - 2“ – гр. Силистра 7 500 лева (седем
хиляди и петстотин лева) без ДДС, ДДС в размер на 1 500 лева (хиляда и петстотин лева) или
общо сумата от 9 000 лева (девет хиляди лева) с ДДС.
5.3 За изготвяне на работен проект за ДЯ „Бодра смяна“ – гр. Силистра 6 500 лева (шест
хиляди и петстотин лева) без ДДС, ДДС в размер на 1 300 лева (хиляда и триста лева) или общо
сумата от 7 800 лева (седем хиляди и осемстотин 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 обстоятелството, че е подадената само една оферта, която е в съответствие с
изискванията на Възложителя, при прилагане на методиката за оценка, участникът „„ДММ ДИЗАЙН” ЕООД, получава максимален брой точки по показателите за оценка:
« Срок за изпълнение СИ – 20 т.;
« Срок за отстраняване на пропуски, непълноти или несъответствия – 20 т.
« Цена за изпълнение Ц – 60 т.
КО = 100т.
Комисията предлага на Възложителя да определи за изпълнител на обществена поръчка с
предмет „Изготвяне на Работни проекти за основен ремонт и цялостно обновяване на ЦДГ
,,Добруджа“, ЦДГ „Ян Бибиян - 2“ и ДЯ „Бодра смяна“, внедряване на мерки за енергийна
ефективност, благоустрояване и озеленяване на двор, спортни площадки, осветление и
достъпна архитектурна среда”.
Мотиви: Единствен участник, подал оферта, която отговаря на изискванията на Възложителя.
Техническото и Ценово предложение са в съответствие с предварително заложените за изпълнение
условия.
Комисията приключи своята работа в 14:40 ч. на същия ден.
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Настоящият протокол е съставен на 08.09.2015 г. и предаден на Възложителя заедно с цялата
документация по обществената поръчка.
Водещ протокола: Женя Димитрова, гл. експерт „Обществени поръчки”.
Комисия в състав:
1. Валерий Недев

_________________

2. инж. Йорданка Чамурджиева

_________________

3. инж. Весела Тодорова

_________________
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