Утвърдил: ______/п/_______
Кмет: д-р Юлиян Найденов
дата: 18.02.2016г.

ПРОТОКОЛ
от дейността на комисия, назначена със Заповед № ЗК – 215 от 05.02.2016г. на Кмета на
Община Силистра – д-р Юлиян Найденов Найденов за получаване, разглеждане и оценка на
оферти за участие в обществена поръчка за възлагане, чрез публична покана с предмет „Избор на
изпълнител за събаряне на незаконни строежи и незаконно поставяеми обекти на територията на
община Силистра“

На 17.02.2016г. комисия, назначена със Заповед № ЗК – 215 от 05.02.2016г. 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 „Избор на изпълнител за събаряне на незаконни строежи и незаконно поставяеми обекти

на територията на община Силистра“

Комисия в състав:
1. Николай Михайлов Николов – Директор на Дирекция „Правна”;
2. Тодорка Стефанова Михайлова – главен специалист „Незаконно строителство и
регистър на строителните обекти“;
3. инж. Весела Димитрова Тодорова – началник отдел ,,Инвестиционно проектиране и
околна среда“.
Срок за работа на комисията – 60 (шестдесет) календарни дни.
Съгласно изготвен Регистър на постъпилите за участие оферти в обществената поръчка, в
определения срок е регистрирана една оферта за участие от „ЮМС Инвест” ЕООД с № Вх К1809 от 12.02.2016г. в 10:14 ч.

В залата не присъстваха представители на участника „ЮМС Ивнест” ЕООД. Отсъстваха
и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при отварянето на офертите.
Комисията започна своята работа в 14:05 часа.
Г-н Николов изчете гласно Заповед № ЗК – 215 от 05.02.2016г. 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 Закона за обществените поръчки.
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 „икономически най изгодна оферта” при следните показатели за оценка:
1. Срок на изпълнение СИ – относителна тежест: 40%
2. Цена за изпълнение Ц – относителна тежест: 60%
1

Комплексната оценка - КО = СИ х 40% + Ц х 60%
В Техническото предложение за изпълнение на поръчката, участникът предлага по
показател за оценка Срок на изпълнение СИ – 10 (десет) работни дни, след постъпване на
заявка за премахване на незаконен обект.
В Ценовото предложение за изпълнение на поръчката, участникът предлага по показател
за оценка Цена за изпълнение Ц – 1 403.17 (хиляда четиристотин и три лева и 17ст.) лева без
ДДС, като сбор от единичните цени за видовете строително монтажни дейности.
Предвид това, че за участие в обществената поръчка има постъпила една оферта, то при
прилагането на методиката за оценка, участникът „ЮМС Инвест” ЕООД получава:
1. по показател за оценка Срок на изпълнение СИ – 40 (четиридесет) точки;
2. по показател за оценка Цена за изпълнение Ц – 60 (шестдесет) точки.
3. Комплексна оценка – 100 точки.
Предвид гореизложеното, комисията предлага на Възложителя да определи участника
„ЮМС Инвест” ЕООД за изпълнител на обществената поръчка с предмет „Избор на

изпълнител за събаряне на незаконни строежи и незаконно поставяеми обекти на територията на
община Силистра“

Комисията приключи своята работа в 14:30 часа на същия ден.
Настоящият протокол е съставен на 18.02.2016г. и предаден на Възложителя за
утвърждаване.
Комисия в състав:

1. Николай Николов
2. Тодорка Михайлова

______/п/_______

______/п/_______

3. инж. Весела Тодорова ______/п/_______

2

