ОБЩИНА СИЛИСТРА

РЕШЕНИЕ
за определяне на изпълнител
№ЗК – 1598 от 10.10.2019г.
На основание чл. 109 от ЗОП, във връзка с чл. 181, ал. 6, чл. 108, т. 1 и чл. 22, ал. 1, т. 6 от Закона за
обществените поръчки (ЗОП), и Решение за откриване на процедура с №ЗК-1362 от 15.08.2019г. за
възлагане на обществена поръчка за строителство, по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП, чрез “публично
състезание” с предмет: „Изпълнение на строително – ремонтни работи по проект BG05M9OP001-2.0400062 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Силистра“, Процедура чрез
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020”,

I. Като взех предвид, резултатите от работата на комисия, определена със Заповед № ЗК- 1507 от
17.09.2019г., установих, че обществената поръчка е проведена при спазване целите, реда и условията,
регламентирани в ЗОП. Утвърждавам Протокола на комисията и одобрявам документите, свързани с
провеждане на процедурата.
II.Одобрявам класирането на участниците, което се основава на извършеното от комисията
оценяване, съобразно предварително обявения критерий за възлагане "оптимално съотношение
«качество/цена" и установено съответствие на участниците с изискванията за лично състояние и
поставените критерии за подбор, както и установено съответствие на офертите с предварително обявените
условия.
Първо място: „МОНЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, с комплексна оценка (КО) от 100 точки: (Показател П1
Срок за изпълнение на строително ремонтните работи - 50 точки и Показател П2 Предлагана цена – 50
точки).
III.Определям за изпълнител на процедурата, участника „МОНЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД.
Мотиви: За участника са налице условията по чл. 109 от ЗОП, а именно: не са налице основанията за
отстраняване от процедурата, отговаря на критериите за подбор и офертата на участника получава найвисока оценка при прилагане на предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за
възлагане.
IV. На основание чл. 112, ал. 7, т. 2 от ЗОП, може да се сключи договор за обществената поръчка
преди изтичането на 14-дневния срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за
определяне на изпълнител, т.к определеният за изпълнител е единственият заинтересован участник.
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.
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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=519, заедно с Протокола на Комисията.
Решението може да се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от неговото
получаване.

д-р Мирослав Великов Тодоров
За Кмет на Община Силистра
На основание Заповед №ЗК-1518 от 19.09.19г.

Данните са залечени на основание чл.4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2019/679
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