Утвърдил:

п

(осн. чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с чл.22б от ЗОП)

д-р Юлиян Найденов Найденов
Кмет на Община Силистра
Дата: 11.10.2015г.

ДОКЛАД
от дейността на комисия, назначена със Заповед №ЗК – 1793 от 09.11.2015 г. на в.и.д. Кмет на Община
Силистра – инж. Емил Иванов Гойчев (на осн. Решение №1543 от 24.09.2015г. на ОбС), да проведе договаряне с
лицето поканено за участие в обществена поръчка с предмет „Изготвяне на комплексен проект за
инвестиционна инициатива за изграждане на „Дунавски център за спорт и култура – Силистра”.
На 09.11.2015 г. комисия, назначена със Заповед №ЗК – 1793 от 09.11.2015 г. на в.и.д. Кмет на Община
Силистра – инж. Емил Иванов Гойчев (на осн. Решение №1543 от 24.09.2015 г. на ОбС), се събра в
Заседателната зала на административната сградата на Община Силистра от 14.00 ч, за да проведе договаряне с
участника „БД АРХ” ЕООД за определяне условията на договора за изпълнение на обществена поръчка
открита по реда на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП с предмет: „Изготвяне на комплексен проект за инвестиционна
инициатива за изграждане на „Дунавски център за спорт и култура – Силистра”.
Комисията определена от Възложителя е в състав:
Председател: арх. Антонина Димитрова Огнева – главен архитект на Община Силистра
Членове:
1. Валерий Петров Недев - юрисконсулт при Община Силистра;
2. инж. Теодора Любомирова Петрова – началник отдел „Благоустрояване, строителство и контрол”;
3. арх. Марин Ганчев Неделчев - ст. експерт „Благоустрояване и опазване културното наследство и
градската среда” в Община Силистра;
4. Жана Владимирова Баева - мл. експерт „Бюджет” при Община Силистра.
Резервни членове:
1. Николай Михайлов Николов – директор дирекция „Правна” при Община Силистра;
2. инж. Весела Димитрова Тодорова – началник отдел „Инвестиционно проектиране и околна среда”;
3. Петя Стефанова Върбанова – главен специалист ,,Градоустройство“.
Срок за работа на комисията – 60 (шестдесет) календарни дни.
В деловодството на Община Силистра е получена оферта за участие с Вх.К-5031#1 от 05.11.2015 г. в 10.52
ч. от участника „БД АРХ” ЕООД, с което дружеството потвърждава съгласието си за договаряне на условията
на договора за изпълнение на горепосочената обществена поръчка.
За провеждане на договарянето в залата присъства г-н Божидар Божидаров Хинков – упълномощен
представител на участника.
Всички основни членовете на комисията присъстваха и попълниха Декларация по чл. 35, ал. 3 от ЗОП.
След като се запознаха с приложените в офертата за участие документи от участника и констатираха наличието
и редовността им, членовете на комисията преминаха към договаряне на условията на договора и направените
предложения в предварителната оферта на участника.
В офертата, участникът предлага:
1. Срок за изготвяне на проекта 90 (деветдесет) календарни дни от датата на подписване на договора за
изпълнение.
2. Срок за отстраняване на пропуски, непълноти или несъответствия при приемане на проекта 30 (тридесет)
календарни дни, считано от датата на получаване от страна на възложителя на Уведомително писмо за
установените пропуски и забележки от Възложителя.
3. Цена за изпълнение на услугата в размер на 66 000 (шестдесет и шест хиляди) лева без ДДС или 79 200
(седемдесет и девет хиляди и двеста) лева с ДДС.
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4. Предложената цена е крайна и включва всички необходими разходи по организацията и качественото и
срочно изпълнение на поръчката.
Относно договорената цена за изпълнение на договора, г-н Хинков предлага следната схема на плащане:
т. 1 първоначално плащане в размер на 50 % от стойността на договора, в срок до 3 (три) календарни дни
от подписването на настоящия договор и след представяне на данъчна фактура в оригинал;
т. 2 междинно плащане в размер на 20 % от стойността на договора, в срок до 3 (три) календарни дни от
подписване на приемо – предавателен протокол по чл. 8 от проекта на договора и след представяне на данъчна
фактура в оригинал;
т. 3 междинно плащане в размер на 20 % от стойността на договора, в срок до 3 (три) календарни дни от
подписване на приемо – предавателен протокол по чл. 9, ал. 3 от проекта на договора и след представяне на
данъчна фактура в оригинал;
т. 4 окончателно плащане в размер на 10 % от стойността на договора, в срок до 3 (три) календарни дни от
одобряване на комплексния проект и след представяне на данъчна фактура.
Комисията прие единодушно направените предложения.
При прилагане на методиката за оценка, участникът „БД АРХ” ЕООД, получава максимален брой точки
по показателите за оценка:
« Срок за изпълнение СИ – 40т.;
« Цена за изпълнение Ц – 60т.
КО = 100т.
След постигнатите договорености с участника, свързани с договора за изпълнението на обществената
поръчка, комисията предлага на Възложителя да определи участника „БД АРХ” ЕООД за Изпълнител на
обществена поръчка, с предмет „Изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива за
изграждане на „Дунавски център за спорт и култура – Силистра” и да сключи договор за нейното
изпълнение.
Настоящият Доклад е съставен на 09.11.2015 г. и в едно с цялата документация, свързана с провеждането
на настоящата обществена поръчка се предава на Възложителя за вземане на решение.

Председател: арх. Антонина Огнева

________п__________ (осн. чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с чл.22б от ЗОП)

Членове:
1. Валерий Недев

________п__________ (осн. чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с чл.22б от ЗОП)

2. инж. Теодора Петрова

________п__________ (осн. чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с чл.22б от ЗОП)

3. арх. Марин Ганчев

________п__________ (осн. чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с чл.22б от ЗОП)

4. Жана Баева

________п__________ (осн. чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с чл.22б от ЗОП)
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