Утвърдил: _____П________
инж. Емил Гойчев
в.и.д. Кмет на Община Силистра
На осн. Решение №1543 от 24.09.2015г. на ОбС
Дата:27.10.2015 г.

ПРОТОКОЛ
от дейността на комисия, назначена със Заповед №ЗК – 1624 от 08.10.2015г. на Кмета на Община
Силистра – д-р Юлиян Найденов Найденов, чрез за кмет инж. Емил Иванов Гойчев (на основание
Заповед №ЗК-1501 от 18.09.2015г.) за получаване, разглеждане и оценка на оферти за участие в
обществена поръчка за възлагане, чрез публична покана с предмет „Строителен надзор на обект:
„Преустройство и промяна на предназаначението на ІІ-ри етаж на източно крило на бивше ОУ
„Христо Ботев”, с. Айдемир в „Заведение за социални услуги””
На 21.10.2015г. комисия, назначена със Заповед №ЗК – 1624 от 08.10.2015г. на Кмета на Община
Силистра – д-р Юлиян Найденов Найденов, чрез за кмет инж. Емил Иванов Гойчев (на основание
Заповед №ЗК-1501 от 18.09.2015г.), 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 „Строителен надзор на обект:
„Преустройство и промяна на предназначението на ІІ-ри етаж на източно крило на бивше ОУ
„Христо Ботев”, с. Айдемир в „Заведение за социални услуги””. Комисията бе в следния състав:
1. Валерий Петров Недев – юрисконсулт при Община Силистра
2. инж. Йорданка Стоянова Чамурджиева-Добрева – директор на дирекция „Устройство на територията”
3. инж. Теодора Любомирова Петрова – началник отдел „Благоустрояване, строителство и контрол”
(постъпва на мястото на Павел Иванов Павлов – ст. Специалист „Инвеститорски контрол”).
Срок за работа на комисията – 60 (шестдесет) календарни дни.
Съгласно изготвен Регистър за постъпилите за участие оферти в обществената поръчка, в
определения срок е регистрирана една оферта за участие от „СТРОЙ АРТ” ООД с Вх.№К-8511от
20.10.2015г. в 14.12 ч.
В залата не присъстваха представители на участника. Отсъстваха и представители на средствата за
масово осведомяване и други лица при отварянето на офертите.
Комисията започна своята работа в 10.00 часа.
Инж. Йорданка Чамурджиева-Добрева изчете гласно Заповед №ЗК – 1624 от 08.10.2015г. за работа
на комисията и оповести участника подал оферта за участие в обществената поръчка.
Всички членове на комисията попълниха Декларация за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т.2-4 от
ЗОП.
Комисията продължи своите действия по отваряне на офертата и проверка на приложените в нея
документи.
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.
Обявеният критерий за оценка на постъпилите за участие оферти е „най – ниска цена” предложена
от участниците.
В Техническо предложение за изпълнение на поръчката, участникът предлага осъществяването на
строителният надзор да бъде от датата на започване на изпълнението на договора за СМР до приемане на
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обекта от приемателна комисия. Декларира, че ще извършва 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.
В Ценовото предложение за изпълнение на поръчката, участникът предлага цена за изпълнение от 490
(четиристотин и деветдесет) лева без ДДС или 588 (петстотин осемдесет и осем) лева с ДДС, която е в
финансовата рамка поставена от Възложителя.
Предвид гореизложеното, комисията предлага на Възложителя да определи участника „СТРОЙ
АРТ” ООД за изпълнител на обществена поръчка с предмет „Строителен надзор на обект:
„Преустройство и промяна на предназначението на ІІ-ри етаж на източно крило на бивше ОУ
„Христо Ботев”, с. Айдемир в „Заведение за социални услуги””.
Комисията приключи своята работа в 10.30 часа на същия ден.
Настоящият протокол е съставен на 22.10.2015г. и предаден на Възложителя за утвърждаване.
Водещ протокола: Гергана Тодорова, гл. експерт „Обществени поръчки”.

Комисия в състав:

1. _____П________ Валерий Петров
2. _____П________

инж. Йорданка Чамурджиева-Добрева

3. _____П________

инж. Теодора Петрова
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