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Утвърдил: __________п___________
Д-р Юлиян Найденов - Кмет на Община Силистра и
Дочка Милушева – Директор на ПГСУАУ „Атанас Буров”, гр. Силистра
чрез Д-р Юлиян Найденов, упълномощен на основание чл.7, ал.1 от ЗОП

23.06.2017 г.

ПРОТОКОЛ № 7
за извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и
класирането на офертите

на комисия, определена със Заповед № ЗК-615/29.03.2017 г, издадена от д-р Юлиян
Найденов Найденов – Кмет на Община Силистра и Възложител, съгласно чл.5, ал.9 от
ЗОП и упълномощен от Дочка Милушева – Директор на ПГСУАУ „Атанас Буров”, гр.
Силистра на основание чл.7, ал.1 от ЗОП, във връзка със сключено споразумение по
чл.8, ал.1 от ЗОП в състав:
Председател: Денка Димитрова Михайлова – Зам. Кмет „ХД” и Ръководител на
проекта
Членове:
Николай Михайлов Николов – Директор Дирекция „Правна”
Весела Димитрова Тодорова – Нач. отдел „ИПОС”

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил
и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган на ОПРР 2014-2020
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На 14.06.2016 г., упълномощен служител на Община Силистра, посредством Email, подписан с УЕП, е изпратил Писма до участниците, с което на основание чл. 61,
т.5 от ППЗОП комисията ги уведомява за констатираните нередовности.
Допълнително представените документи са регистрирани в деловодната система
на Община Силистра.
В периода 22.06.2017 г. – 23.06.2017 г. комисията проведе две закрити
заседания, за да разгледа допълнително представените документи, както следва:
ОП 1 – ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Силистра и ПГСУАУ „Атанас Буров”,
гр. Силистра
1.

МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Участникът е отстранил констатираните от комисията пропуски. Посочената в

ЕЕДОП информация съответства на изискванията за лично състояние и покрива
критериите за подбор.
2.

ДОМРЕМОНТСТРОЙ-99 ЕООД
Участникът е отстранил констатираните от комисията пропуски. Информацията в

документите на участника, свързана с личното състояние и критериите за подбор,
съответства на изискванията за лично състояние и покрива критериите за подбор.

ОП2 - Детска ясла „Здравец“, гр. Силистра
1.

ДОМРЕМОНТСТРОЙ-99 ЕООД

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил
и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган на ОПРР 2014-2020
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Участникът е отстранил констатираните от комисията пропуски. Информацията в
документите на участника, свързана с личното състояние и критериите за подбор,
съответства на изискванията за лично състояние и покрива критериите за подбор.
КИМА КОНСУЛТ ЕООД

2.

Участникът е отстранил констатираните от комисията пропуски. Информацията в
документите на участника, свързана с личното състояние и критериите за подбор,
съответства на изискванията за лично състояние и покрива критериите за подбор.

Предвид гореизложеното и констатациите, описани в Протоколи №№ 1, 2, 3, 4, 5
и 6, на основание чл.61, ал.7 от ППЗОП, комисията направи следното класиране:
ОП 1 – ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Силистра и ПГСУАУ „Атанас Буров”,
гр. Силистра
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

№ по
ред

БЕЗ ДДС

УЧАСТНИК

МЯСТО В КЛАСИРАНЕТО

30-2511 МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ
1 ЕООД

18880,00

І

2 30-03 ДОМРЕМОНТСТРОЙ-99 ЕООД

22130,00

ІІ

ОП2 - Детска ясла „Здравец“, гр. Силистра

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил
и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
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№ по
ред

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

МЯСТО В

БЕЗ ДДС

КЛАСИРАНЕТО

УЧАСТНИК

7278,00
1 30-03 ДОМРЕМОНТСТРОЙ-99 ЕООД

І
7777,00

2 30-2516 КИМА КОНСУЛТ ЕООД

ІІ

Приложения: Съгласно чл. 106, ал.1, изречение второ от ЗОП и чл.60, ал.2 от
ППЗОП, неразделна част от настоящия протокол са Протоколи №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6.
В изпълнение на т.8 от горе цитираната Заповед № ЗК-615/29.03.2017 г.,
действията на комисията са протоколирани от Ирина Николова, гл. експерт
„Обществени поръчки”.
Настоящия протокол е изготвен на основание чл.181, ал.4 от ЗОП на 23.06.2017
г. и подписан, както следва:
Председател:
Денка Димитрова Михайлова

__________п___________

Членове:
Николай Михайлов Николов

__________п___________

Весела Димитрова Тодорова

__________п___________

Протоколът е предаден за утвърждаване на 23.06.2017 г.

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил
и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
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