РЕШЕНИЕ
за определяне на изпълнител
№ЗК-1430 от 04.09.2018г.
На основание чл. 108, т. 1, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 6 и чл. 181, ал. 6 от Закона за
обществените поръчки и въз основа на резултати от работата на комисия, назначена с моя Заповед №
ЗК-1018 от 20.06.2018г. за провеждане на обществена поръчка за „услуга”, чрез “публично състезание”
по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП, открита с Решение №ЗК-859 от 28.05.2018г., и Решение №ЗК-896
от 04.06.2018г за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация №ЗК-896 от
04.06.2018г., с предмет „Техническа помощ при управление на проект „Silistra – Eco – friendly –
Viable – Electrical - Navodari Transport – Екологично чист транспорт в трансгранична зона
Наводари – Силистра“, финансиран със средства от Програма Interreg V – A Румъния – България
2014-2020 г”,

1. Като взех предвид, резултатите от работата на комисия, определена с моя Заповед ЗК-1018 от
20.06.2018г., отразени в протоколи №№ 1, 2 и 3, установих, че обществената поръчка е проведена при
спазване целите, реда и условията, регламентирани в ЗОП. Утвърждавам Протокол № 3 на комисията
и одобрявам документите, свързани с провеждане на процедурата.
2. Одобрявам класирането на участниците, съгласно обявения критерий „оптимално
съотношение качество/цена”:
I място: „БИМ КОНСУЛТИНГ” ООД с комплексна оценка от 98,17точки;
II място: „ПРОДЖЕКТ ПАРТНЕРС” ЕООД с комплексна оценка от 90,00точки;
3. Отстранявам от участие в процедурата:
3.1. участника „ФРИБУЛ” ООД, на основание чл. 107, т. 1 3и т. 2, буква „а” от ЗОП.
Мотиви: участника не представя изисканите на основание чл. 61, ал. 5 от ППЗОП от комисията
документи за отстраняване на липса, непълнота на информацията в представените в офертата документи,
свързани с личното състояние и критериите за подбор.
3. 2. участника „АБЕРОН” ООД, на основание чл. 107, т. 3, предложение «второ» от ЗОП, във връзка с
чл. 72, ал. 3 – 5 от същия закон.
Мотиви: сочените в писмения отговор по чл. 72, ал. 1 от ЗОП на участника обстоятелства, не са
обективни и не обосновават наличие на някоя от хипотезите по чл. 72, ал. 2 от ЗОП, за да обосноват
предложената от участика цена за изпълнение.
4. участника „АНИСА-М” ЕООД, на основание чл. 107, т. 3, предложение «второ» от ЗОП, във връзка с
чл. 72, ал. 3 – 5 от същия закон.
Мотиви: сочените в писмения отговор по чл. 72, ал. 1 от ЗОП на участника аргументи са необективни,
нереални, противоречиви и неподкрепени с доказателства, за да обосноват предложената от участика
цена за изпълнение; обосновката не отговаря на изискванията на чл. 72, ал. 3 от ЗОП.
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4. Определям за изпълнител на процедурата, участника „БИМ КОНСУЛТИНГ” ООД.
Мотиви: не са налице основания за отстраняване от процедурата; участника отговаря на критериите за
подбор; офертата отговаря на предварително обявените условия и при прилагане на критерия за оценка
участника е класиран на първо място.
На основание чл. 43, ал. 1, изречение първо от ЗОП и чл. 43, ал. 2, т. 1, буква „а” от ЗОП,
настоящото Решение да се изпрати на участниците в 3-дневен срок от издаването му.
На основание чл. 24, ал. 1, т. 2 и т. 5 от ППЗОП в деня на изпращане на решението до участниците,
решението да се публикува в електронната преписка на обществената поръчка в профила на купувача:
http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=440, заедно с протоколите на Комисията.
Решението може да се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от
неговото получаване.

д-р Ю.Н.Н.
Кмет на Община Силистра

Данните са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП!
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