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ПРОТОКОЛ

От заседанието на комисия, назначена със Заповед № ЗК-276 от 17.02.2016 г. на
Кмета на Община Силистра – д-р Юлиян Найденов и Заповед за промяна № ЗК-362 от
01.03.2016 г. на Кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов чрез Денка
Михайлова на основание Заповед № ЗК-358 от 29.02.2016 г, във връзка с получаване,
разглеждане и оценка на новопостъпили оферти след повторно публикуване на
публична покана за обществена поръчка с предмет: „Възстановяване и
разширяване на банкети от пътната мрежа извън населените места на Община
Силистра”
Днес, 07.03.2016 г., комисия назначена със Заповед № ЗК-276 от 17.02.2016 г.
на кмета на община Силистра д-р Юлиян Найденов и Заповед за промяна № ЗК-362
от 01.03.2016 г. на Кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов чрез Денка
Михайлова на основание Заповед № ЗК-358 от 29.02.2016 г. за получаване,
разглеждане и оценка на оферти в обществена поръчка с предмет:
„Възстановяване и разширяване на банкети от пътната мрежа извън населените
места на Община Силистра”, се събра в административната сграда на Община
Силистра в 14:00 часа в състав, както следва:
1.
Пламен Стоянов Петров – Специалист „Улични мрежи и съоръжения”
2.
инж. Теодора Любомирова Петрова – Началник отдел „Благоустрояване,
строителство и контрол”
3.
Николай Михайлов Николов – Директор на Дирекция „Правна”



Комисията започна своето заседание в 14:10 часа. На заседанието присъстваха:
Ю. М. Жекова – упълномощен представител на „Пътстроймонтаж” ООД
И. Д. Йовчева – упълномощен представител на „Пътстроймонтаж” ООД

На заседанието не присъстваха представители на средствата за масово
осведомяване.
Г-н Николов изчете гласно Заповед №ЗК-1573/16.09.2014г. и регистрираните
оферти, както следва:
№

Наименование на участика

Вх.№ на офертата,

по

Дата на офертата,

ред

Час на офертата,

1

„Пътстроймонтаж” ООД

ВхК-2253/01.03.2016 г. 10:01
1
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Членовете на комисията попълниха декларация по чл.101г, ал. 2 от ЗОП.
Г-н Николов отвори офертата и обяви ценовите предложения на участницика,
както следва:
I. „Пътстроймонтаж” ООД. Предлаганата цена за изпълнение на поръчката е
7 373, 18 лева без ДДС.
След обявяване на ценовите предложения приключи публичната част от
заседанието на комисията.

Комисията продължи своята работа по същество на закрито заседание. При
разглеждане на офертата не бяха констатирани пропуски при изготвянето и. Всички
представени документи са коректно попълнени и подписани от представляващия.
Комисията направи анализ на представените от участника КСС. Не бяха
открити аритметични грешки.
Въз основа на одобрената методика, комисията направи следната оценка по
съответните показатели:
Показатели
СИi
СИ = (СИmin / СИi) х 50

„Пътстроймонтаж” ООД
1
ТП = (10 / 12) х 60 = 50

Цi

7 373, 18

ПЦ = (Цmin / Цi) х 40
КО=ТП + ПЦ

ПЦ = (7 373, 18 / 7 373, 18) х 50 = 50
КО= 50 + 50 = 100

Предвид гореизложеното, комисията направи следната класация:

участник
„Пътстроймонтаж” ООД

Общо точки
100

МЯСТО В
КЛАСИРАНЕТО
І

Въз основа на класирането комисията единодушно взе решение и предлагат
на Възложителя за изпълнител на обществената поръчка да бъде определен
участника с най-много точки, а именно „Пътстроймонтаж” ООД.
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Настоящият протокол е съставен на 14.03.2016 г. и предаден на Възложителя
за утвърждаване.
Водещ протокола: Ирина Николова - Ст. експерт „Обществени поръчки”

Комисия:
1.
Пламен Стоянов Петров

(П) чл. 4 от ЗЗЛД, във връзка с

2.

инж. Теодора Любомирова Петрова

(П) чл. 4 от ЗЗЛД, във връзка с

3.

Николай Михайлов Николов

(П) чл. 4 от ЗЗЛД, във връзка с

УТВЪРДИЛ: Д-р Юлиян Найденов
Кмет на Община Силистра
Дата на утвърждаване на протокола:

чл. 22б, ал.3 от ЗОП
чл. 22б, ал.3 от ЗОП
чл. 22б, ал.3 от ЗОП

(П) чл. 4 от ЗЗЛД, във връзка с
чл. 22б, ал.3 от ЗОП

14.03.2016г.
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