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Утвърдил:
Денка Михайлова
За Кмет на Община Силистра
На основание Заповед
№ ЗК-2016/10.12.2015 г.

ДОКЛАД
От дейността на комисия, назначена със Заповед №ЗК – 2028от 12.12.2015г.,
подписана за Кмет на Община Силистра от Денка Димитрова Михайлова, на основание
Заповед № ЗК-2016/10.12.2015 г. на Кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов
Найденов, да проведе договаряне с поканения участник в обществена поръчка с
предмет:
Допълнителни и неотложни СМР по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 ЦДГ „Здравец 1”, с. Калипетрово
Обособена позиция № 2 ЦДГ „Детелина 2”, с. Брадвари
Обособена позиция № 3 ЦДГ „Детелина 3”, с. Йорданово.
На 12.12.2015г. комисия, назначена със Заповед №ЗК – 2028 от 12.12.2015г.,
подписана за Кмет на Община Силистра от Денка Димитрова Михайлова, на основание
Заповед № ЗК-2016/10.12.2015 г. на Кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов
Найденов, се събра в Заседателната зала на административната сградата на Община
Силистра от 13:30ч, за да проведе договаряне с участника „СОЛЕЙ 06” ООД, гр. Варна
за определяне условията на договора за изпълнение на обществена поръчка, открита
по реда на чл. 90, ал.1, т.8 от ЗОП с горепосочения предмет.
Комисията е определена от Възложителя в следния състав:
Председател: инж. Емил Иванов Гойчев – Зам. Кмет „УТ”

Членове:
1.
Валерий Петров Недев – Юрисконсулт
2.
инж. Теодора Любомирова Петрова – Началник отдел „Благоустрояване,
строителство и контрол”
3.
арх.Марин Ганчев Неделчев – Ст. Експерт „БОКНГС”
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Анелия Петрова Василева - Началник отдел „СК” и главен счетоводител

Резервни членове:
1.
Николай Михайлов Николов – Директор на Дирекция „Правна”
2.
инж. Весела Димитрова Тодорова – Началник отдел „Инвестиционно
проектиране и околна среда”
Срок за работа на комисията – 180 (сто и осемдесет) календарни дни.
В деловодството на Община Силистра е входирано заявление за участие с Вх. №
К-5744#1 от 12.12.2015г. в 11:53 ч от участника „СОЛЕЙ 06” ООД, гр. Варна, с което
дружеството потвърждава съгласието си за договаряне на условията на договора.
За провеждане на договарянето в залата присъства г-н Стефан Павлов, в
качеството си на управител на „СОЛЕЙ 06” ООД, гр. Варна.
Всички основни членовете на комисията присъстваха и попълниха Декларация
по чл. 35, ал. 3 от ЗОП.
След като се запознаха с приложените в заявлението за участие документи от
участника и констатираха наличието и редовността им, както и това че отговарят на
минималните условия за допустимост, заложени от Възложителя, членовете на
комисията преминаха към договаряне на условията на договора и направеното
предложение в заявлението на участника.
В заявлението си участникът предлага:
I.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Обособена позиция № 1 ЦДГ „Здравец 1”, с. Калипетрово
1. „Срок за изпълнение”.
Дружеството предлага да изпълни допълнителните СМР за срок от 2 (два)
календарни дни. Срокът започва да тече от подписването на Акт обр. № 11, за
установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството и се
кумулира към общия срок за изпълнение на дейностите, посочен в чл.3, ал.1 в
Договор № 2015 - 027 - С от 21.10.2015г.
2. Срок за диагностика и ремонт на проявени недостатъци и дефекти през
гаранционния срок 3 /три/ календарни дни
3. „Гаранционен срок " - гаранционен срок, считано от датата на подписване на
Констативен акт за установяване годността за приемане на обекта и Протокол /Образец 19/ за установени завършени и подлежащи на заплащане видове СМР,
идентичен с гаранционния срок, посочен в чл.8, ал.3 в Договор № 2015 - 027 - С
от 21.10.2015г.
Обособена позиция № 2 ЦДГ „Детелина 2”, с. Брадвари.
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1. „Срок за доставка изпълнение”.
Дружеството предлага да изпълни допълнителните СМР за срок от 2 (два)
календарни дни. Срокът започва да тече от подписването на Акт обр. № 11, за
установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството и се
кумулира към общия срок за изпълнение на дейностите, посочен в чл.3, ал.1 в
Договор № 2015 - 029 - С от 21.10.2015г.
2. Срок за диагностика и ремонт на проявени недостатъци и дефекти през
гаранционния срок 3 /три/ календарни дни
3. „Гаранционен срок " - гаранционен срок, считано от датата на подписване на
Констативен акт за установяване годността за приемане на обекта и Протокол /Образец 19/ за установени завършени и подлежащи на заплащане видове СМР,
идентичен с гаранционния срок, посочен в чл.8, ал.3 в Договор № 2015 - 029 - С
от 21.10.2015г..
Обособена позиция № 3 ЦДГ „Детелина 3”, с. Йорданово.
1. „Срок за изпълнение”.
Дружеството предлага да изпълни допълнителните СМР за срок от 2 (два)
календарни дни. Срокът започва да тече от подписването на Акт обр. № 11, за
установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството и се
кумулира към общия срок за изпълнение на дейностите, посочен в чл.3, ал.1 в
Договор № 2015 - 030 - С от 21.10.2015г.
2. Срок за диагностика и ремонт на проявени недостатъци и дефекти през
гаранционния срок 3 /три/ календарни дни
3. „Гаранционен срок " - гаранционен срок, считано от датата на подписване на
Констативен акт за установяване годността за приемане на обекта и Протокол /Образец 19/ за установени завършени и подлежащи на заплащане видове СМР,
идентичен с гаранционния срок, посочен в чл.8, ал.3 в Договор № 2015 - 030 - С
от 21.10.2015г.
II.
ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Обособена позиция № 1 ЦДГ „Здравец 1”, с. Калипетрово.
1597,06 лв. (Хиляда петстотин деветдесет и седем лева и 06 ст.) без ДДС,
Обособена позиция № 2 ЦДГ „Детелина 2”, с. Брадвари
1076,27 лв. (Хиляда седемдесет и шест лева и 27 ст.) без ДДС,

Обособена позиция № 3 ЦДГ „Детелина 3”, с. Йорданово.
7807,28 лв. (Седем хиляди осемстотин и седем лева и 28 ст.) без ДДС.

е

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

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

Г-н Павлов, заяви, че представляваното от него дружество не желае да получи
авансово плащане.
Всяка от страните определи лице от своя страна, което да осъществява контрол
по изпълнението на договора или както следва:
1.
За Изпълнителя – Стефан Павлов, в качеството му на Управител, тел: 052 50 50
47;
2.
За Възложителя:
a. Обособена позиция № 1 ЦДГ „Здравец 1”, с. Калипетрово. –
инж.Теодора Петрова, тел: 086 816 234
b. Обособена позиция № 2 ЦДГ „Детелина 2”, с. Брадвари – арх. Марин
Неделчев, тел: 086 816 234
c. Обособена позиция № 3 ЦДГ „Детелина 3”, с. Йорданово. - арх. Марин
Неделчев, тел: 086 816 234
След постигнатите договорености с участника, свързани с договора за
изпълнението на обществената поръчка, комисията предлага на Възложителя:
Да определи участника „СОЛЕЙ 06” ООД, гр. Варна за Изпълнител на
обществена поръчка, с предмет Допълнителни и неотложни СМР по обособени
позиции:
Обособена позиция № 1 ЦДГ „Здравец 1”, с. Калипетрово
Обособена позиция № 2 ЦДГ „Детелина 2”, с. Брадвари
Обособена позиция № 3 ЦДГ „Детелина 3”, с. Йорданово
Настоящият Доклад е съставен на 12.12.2015г. и в едно с цялата документация,
свързана с провеждането на настоящата обществена поръчка, се предава на
Възложителя за вземане на решение.

Председател: инж. Емил Иванов Гойчев

__________________

Членове:
1. Валерий Петров Недев

__________________

2. инж. Теодора Любомирова Петрова

__________________

3. арх.Марин Ганчев Неделчев

__________________

4. Анелия Петрова Василева

__________________
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