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

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

Утвърдил:
/П/
Инж. Емил Гойчев
В.и.д.Кмет на Община Силистра
На осн. Решение №1543 от 24.09.2015г. на ОбС
Дата: 06.11.2015г.

ДОКЛАД
от дейността на комисия, назначена със Заповед №ЗК - 1735 от 30.10.2015 г. на в.и.д. кмет на
Община Силистра – инж. Емил Иванов Гойчев, на основание Решение на ОбС №1543 от 24.09.2015
г., да проведе обществена поръчка по реда на чл. 90, ал.1 от ЗОП с предмет ,,Авторски 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””.
На 30.10.2015 г. комисия, назначена с горепосочената заповед, се събра в Заседателната зала на
административната сградата на Община Силистра в 09.00 ч, за да проведе договаряне с участника
„Архитект Друмева“ ЕООД за определяне условията на договора в настоящата обществена
поръчка.
Комисията определена от Възложителя е в състав:
Председател: инж. Йорданка Стоянова Чамурджиева-Добрева – директор на дирекция
„Устройство на територията”
Членове:
1. Валерий Петров Недев – юрисконсулт при Община Силистра
2. Павел Иванов Павлов – ст. Специалист „Инвеститорски контрол”
3. инж. Весела Димитрова Тодорова – началник отдел „Инвестиционно проектиране и околна
среда”
4. арх. Марин Ганчев Неделчев - ст. експерт „Благоустрояване и опазване културното наследство и
градската среда” в Община Силистра
Резервни членове:
1. Николай Михайлов Николов – директор дирекция „Правна” при Община Силистра
2. инж. Теодора Любомирова Петрова – началник отдел „Благоустрояване, строителство и
контрол”
Срок за работа на комисията – 60 (шестдесет) календарни дни.
В деловодството на Община Силистра е получена оферта за участие с Вх.К-4775#1 от 29.10.2015 г.
в 14.06 ч. от участника „Архитект Друмева“ ЕООД, с което потвърждава съгласието си за
договаряне на условията на договора.
Комисията започна да заседава в 9.00 ч. Всички основни членовете присъстваха и попълниха
Декларация по чл. 35, ал. 3 от ЗОП.

1

Председателят на комисията отвори офертата, след което предостави на г-н Валерий Недев
документите за проверка на съответствието с предварително обявените условия на Възложителя.
Г-н Недев установи, че участника „Архитект Друмева“ ЕООД, е представил всички изискуеми
документи, съгласно поканата за участие в процедурата и оповести съдържанието на Образец №4
„Оферта”, както следва:
1. Срок за изпълнение на поръчката – от започване на строителството до завършването му.
2. Срок за отстраняване на пропуски, непълноти или несъответствия – 5 (пет) календарни дни
3. Цена за изпълнение – 1995 лв. /хиляда деветстотин деветдесет и пет/ без ДДС или 2394 лв. (две
хиляди триста деветдесет и четири лева) с ДДС
След като се запознаха с приложените в офертата за участие документи и констатираха
редовността и наличието им, както и че отговарят на минималните условия за допустимост,
членовете на комисията преминаха към договаряне на условията на проекта на договора във връзка
с направените предложения на поканеният участник.
Предложено бе от страна на комисията, участника да намали предложената обща цена. След
подробно обсъждане и договаряне, арх. Друмева прие да намали общата стойност от 1995 лв.
/хиляда деветстотин деветдесет и пет/ без ДДС на 1700 лв. (хиляда и седемстотин) без ДДС.
Участникът прие останалите клаузи по проекта на договора и по тях договаряне не се извърши.
С гореизложеното, комисията и лицето представляващо участника договориха условията на
договора, предмет на настоящата процедура.
Всяка от страните определи лице от своя страна, което да осъществява контрол по изпълнението на
договора, както следва:
1. За Изпълнителя – арх. Мария Друмева , тел. 0888782541
2. За Възложителя – Павел Павлов, ст. Специалист „Инвеститорски контрол”, тел. 086 816 254
След постигнатите договорености с участника, свързани с договора за изпълнението на
обществената поръчка, комисията предлага на Възложителя да определи участника „Архитект
Друмева“ ЕООД за Изпълнител на обществена поръчка, с предмет ,,Авторски 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”” и да сключи договор за нейното
изпълнение.
Настоящият Доклад е съставен на 05.11.2015 г. и в едно с цялата документация, свързана с
провеждането на настоящата обществена поръчка се предава на Възложителя за вземане на
решение.

Председател: инж. Йорданка Чамурджиева –
Членове:
1. Валерий Недев –

___________/П/___________
___________/П/____________

2. Павел Павлов –

___________/П/____________

3. инж. Весела Тодорова –

___________/П/____________

4. арх. Марин Неделчев -

___________/П/_____________
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