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

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

РЕШЕНИЕ
№ЗК-1873 от 03.12.2018 г.
На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 и чл. 108, т. 1 от Закона за обществените поръчки и предвид
отразени резултатите от работата на комисия назначена с моя Заповед № ЗК-1393 от 28.08.2018 г. на
Кмета на Община Силистра – д-р Ю. Н. Н., чрез инж. Т. П. Б. - За кмет на Община Силистра на осн.
Заповед № ЗК-1314/08.08.2018 г., да отвори, разгледа, оцени и класира получената за участие
оферти в обществена поръчка с предмет: „Ремонтно – възстановителни работи на язовир
„Ценович 1“, язовир „Ценович 2“ и язовир „Бабук“, Община Силистра“, открита с открита с
Решение №ЗК - 1251 от 17.07.2018 г., по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП и публикувана в РОП с
уникален номер 00030-2018-0022, взех следното решение:
1. Одобрявам класирането на участниците, съгласно обявената методика за определяне на
комплексна оценка:
Първо място: „ПЪТСТРОЙМОНТАЖ“ ООД – с предложена цена от 336 152,61 лв. без ДДС и
Комплексна оценка 100 т;
2. Определям за изпълнител участника „ПЪТСТРОЙМОНТАЖ“ 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
Методиката за оценка участника е получил най-висока комплексна оценка.
3. Отстранявам участника ДЗЗД „АРХИДА БИЛДИНГ“ от настоящата обществена поръчка на
основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП във връзка с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП.
Мотиви: Участникът не отговаря на предварително поставените от Възложителя условия за
участие в настоящата обществена поръчка, с оглед на факта, че не представя в срок по чл. 54, ал. 9
от ППЗОП изискваните от него допълнителни документи за отстраняване допуснатите непълноти и
нередности в офертата му.
4. Отстранявам участника ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ АЛБЕНА“ от настоящата обществена поръчка
на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП във връзка с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП.
Мотиви: Участникът не отговаря на предварително поставените от Възложителя условия за
участие в настоящата обществена поръчка, с оглед на факта, че не представя в срок по чл. 54, ал. 9
от ППЗОП изискваните от него допълнителни документи за отстраняване допуснатите непълноти и
нередности в офертата му.
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На основание чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 43, ал. 1 и ал. 2, т. 1, б. „а” от ЗОП,
настоящото Решение да се изпрати в тридневен срок до участниците и да се публикува към
електронната
преписка
на
обществената
поръчка
в
профила
на
купувача:
http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=446, заедно с протокола и доклада на Комисията.
Настоящото Решение може да се обжалва пред Комисия за защита на конкуренцията в
сроковете по чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

заличено обстоятелство на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

д-р Ю. Н. Н.
Кмет на Община Силистра

2

